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Het bibliotheekwerk in haar ressort te bevorderen door het verwezenlijken en 
instandhouden van een goede bibliotheekvoorziening (zijnde een centrum voor kennis, 
cultuur, educatie en informatie), ten dienste van alle inwoners, ongeacht hun levens- en 
wereldbeschouwing. Onder bibliotheekwerk wordt hier onder meer verstaan: het 
bevorderen van het vrije verkeer van informatie door deze informatie te verzamelen, 
toegankelijk te maken en ter beschikking te stellen aan een ieder, en voorts al hetgeen 
met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan 
zijn, alles in de ruimste zin van het woord welke actueel zijn en representatief voor het 
culturele veld. Tot een goede bibliotheekvoorziening wordt onder meer gerekend het 
feit dat de bibliotheek een belangrijke culturele, educatieve en informatieve functie 
vervult in de (lokale) samenleving. De bibliotheek is een vrijplaats voor verschillende 
meningen, cultuuruitingen, kennis en opvattingen. De collectie (boeken, kranten, 
tijdschriften, audio-cd's, cd-roms, etc.) weerspiegelt dit uitgangspunt.

 Voor de activiteiten van de Bibliotheek Gelderland Zuid wordt verwezen naar de 
volgende website: 

Stichting Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid (SBI-code 91011)

De Mariënburg 29, 6511 PS, Nijmegen

De Bibliotheek Gelderland Zuid

Alle leden ontvangen een vast bedrag per jaar dat is gebaseerd op de maximale fiscale 
vrijwilligersbijdrage, zoals die gold in 2017 (jaar van vaststelling) en is aldus vastgesteld 
op een bedrag van € 1.500,- per jaar. De voorzitter ontvangt 1,5 maal dat bedrag. De 
bezoldiging van de leden van de Raad is onafhankelijk van het aantal 
vergadermomenten. De directeur-bestuurder wordt bezoldigd conform schaal 17 CAO 
gemeenteambtenaren.

Voor het beleidsplan van de Bibliotheek Gelderland Zuid wordt verwezen naar de 
volgende website:



Stichting Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid

Personeelskosten 5.002.712              Subsidies 8.575.341              
Huisvestingskosten 2.369.298              Inkomsten klanten 1.365.727              
Bestuurs- en organisatiekosten 290.698                 Overige inkomsten 10.697                   
Administratiekosten 195.210                 Specifieke dienstverlening 248.720                 
Transportkosten 110.210                 Projecten 233.770                 
Kosten automatisering 747.696                 Mutatie algemene reserve 74.051                   
Kosten media 1.504.307              Nadelig saldo 25.925                   
Projecten 227.619                 
Incidentele lasten 12.430                   
Mutatie bestemmingsreserves 74.051                   

10.534.230           10.534.230           

Materiële vaste activa 1.344.796              Reserves en fondsen 1.490.859              
Vlottende middelen 3.072.104              Voorzieningen 750.927                 

Langlopende schulden 170.130                 
Kortlopende schulden 2.004.983              

4.416.900              4.416.900              

Toelichting Balans:

Eigen vermogen; Na besluit van het bestuur worden, binnen het eigen vermogen, diverse bestemmingsreserves gevormd. 
Bestemmingsfondsen worden gevormd ter dekking van toekomstige uitgaven inzake bijzondere doeleinden. Aan de vorming van 
een bestemmingsfonds ligt een verplichting ten grondslag die is opgelegd door derden.

Voorzieningen; De voorziening groot onderhoud wordt gevormd middels jaarlijkse dotaties in verband met in de toekomst uit te 
voeren groot onderhoud van gebouwen en inventaris. De dotatie is lineair bepaald op basis van het meerjarig onderhoudsplan. 
De kosten voor groot onderhoud worden ten laste van deze voorziening gebracht.

Materiële vaste activa; Gebouwen, grond en kosten van verbouwingen worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs en 
verminderd met een lineaire afschrijving: voor wat betreft de verbouwingskosten op basis van 5 of 10 jaar en voor wat betreft 
aankoop grond en gebouwen op basis van 30 jaar. Voor het automatiseringssysteem geldt 2 tot 5 jaar. Voor de inventaris geldt 3, 
4, 5 of 10 jaar.

Inkomsten 2019Uitgaven 2019

Activa per 31 december 2019 Passiva  per 31 december 2019



bedragen x € 1 ( 2019 ) B. Hogemans J.J. Driessen
J.C.M. 

Wiltingh 
Y.F.B.M. 
Keijzers

K.W.A. Wools
M.J.A.W. 
Hendriks

V.J.G.M. van 
den Hurk

Functie(s)
Directeur-
Bestuurder

Voorzitter RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT

Duur dienstverband 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 22/10 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/12 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte) 1

Gewezen topfunctionaris? ja/nee

Echte of fictieve dienstbetrekking? ja/nee

Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 
maanden werkzaam?

ja/nee

Individueel WNT-maximum 194.000 29.100 19.400 19.400 19.400 19.400 19.400

Bezoldiging

Beloning 110.818 2.250 1.500 1.200 1.500 1.500 300

Belastbare onkostenvergoedingen 0 - - - - - -

Beloningen betaalbaar op termijn 14.636 - - - - - -

Subtotaal 125.454 2.250 1.500 1.200 1.500 1.500 300

-/- Onverschuldigd betaald bedrag - - - - - - -

Totaal bezoldiging 125.454 2.250 1.500 1.200 1.500 1.500 300

bedragen x € 1 ( 2018 ) B. Hogemans T.E. Vrijmoet
J.C.M. 

Wiltingh 
Y.F.B.M. 
Keijzers

K.W.A. Wools
M.J.A.W. 
Hendriks

J.J. Driessen

Functie(s)
Directeur-
Bestuurder

Voorzitter RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT Voorzitter RvT

Duur dienstverband 1/1 - 31/12 1/1 - 31/8 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/9 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte) 1

Gewezen topfunctionaris? ja/nee

Echte of fictieve dienstbetrekking? ja/nee

Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 
maanden werkzaam?

ja/nee

Individueel WNT-maximum 189.000 28.350 18.900 18.900 18.900 18.900 28.350

Bezoldiging

Beloning 107.998 1.300 1.500 1.500 1.500 1.500 900

Belastbare onkostenvergoedingen 0 - - - - - -

Beloningen betaalbaar op termijn 13.819 - - - - - -

Subtotaal 121.817 1.300 1.500 1.500 1.500 1.500 900

-/- Onverschuldigd betaald bedrag - - - - - - -

Totaal bezoldiging 121.817 1.300 1.500 1.500 1.500 1.500 900

Bezoldiging topfunctionarissen 


