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Bestuursverslag 
 

Ontwikkelingen 
 
Covid 
Covid heeft, net zoals in de rest van Nederland, impact gehad op de activiteiten van Probiblio. De klanten 
en partners van Probiblio zijn een groot gedeelte van de tijd (beperkt) open geweest. Dit heeft gevolgen 
gehad voor de uitvoering van activiteiten. Voor veel zaken die in fysieke vorm geen doorgang konden 
vinden zijn digitale alternatieven bedacht. Soms was er ook minder ruimte voor samenwerking met een 
bibliotheek omdat collega’s druk waren met de gevolgen van Corona in hun organisatie. Ook onze eigen 
medewerkers hebben vooral vanuit huis gewerkt waarbij niet in alle gevallen volledig productief gewerkt 
kon worden vanwege de diverse schoolsluitingen en het thuisonderwijs. Met beide provincies is hier steeds 
intensief contact over geweest en Probiblio heeft gerapporteerd over de gevolgen van de Coronacrisis. De 
provincies hebben toegezegd begrip te hebben voor de situatie en niet te zullen korten op de lopende 
boekjaarsubsidie. Financieel komt Probiblio daardoor niet in de problemen. In overleg met de provincies 
wordt voor de subsidiegelden die niet besteed konden worden alternatieve aanwending afgesproken. 
 
De voorspelling over de impact door Covid zoals verwoord zijn grotendeels uitgekomen. De omzet is 
nauwelijks gedaald. De kosten zijn echter sterker gedaald dan verwacht. Een groot deel komt door 
kostenbesparingen als gevolg van thuiswerkende collega’s. 
 
Provincies 
Probiblio onderhoudt goed contact met zowel de politieke partijen in de provincies Noord- en Zuid-Holland 
als met de beleidsmedewerkers en de gedeputeerden. Dit komt tot uiting in de positieve opstelling van de 
provincies rondom Covid maar ook door de toezegging van Noord-Holland om vanaf 2021 de subsidie met 
te verhogen. Hiermee wordt de bijdrage per inwoner voor de provincies weer bijna gelijkgetrokken na de 
eerdere bezuinigingen in Noord-Holland.  Een deel van dit geld zal in goed overleg met Noord-Holland en 
ook in afstemming met Zuid-Holland gebruikt worden voor een extra impuls voor innovatie. Beide 
provincies hebben ook het bibliotheekconvenant ondertekend, de afspraken tussen de drie bestuurslagen 
en de drie partijen in het stelsel om, naar aanleiding van de evaluatie van de WSOB (Wet Stelsel Openbare 
Bibliotheken) ambities en doelstellingen vast te leggen. Deze worden in 2021 nader uitgewerkt in de 
netwerkagenda.  
 
Provinciale samenwerking 
De samenwerking in de provinciale netwerken intensiveert. In Noord- en Zuid-Holland zijn de 
bibliotheekdirecteuren verenigd in respectievelijk de Stichting Overleg Openbaar Bibliotheekwerk Noord-
Holland (SOOB-NH) en de Stichting Bibliothekenoverleg Zuid-Holland (BOZH). Binnen deze netwerken 
wordt informatie uitgewisseld en beleid voorbereid.   
Probiblio voert met SOOB en BOZH verschillende projecten en programma’s uit. De keuze voor de 
activiteiten die Probiblio ontplooit, wordt meer en meer een gezamenlijke activiteit van de bibliotheken en 
Probiblio, vanzelfsprekend binnen de kaders die de provincies stellen.  
 
Er ontstaan samenwerkingsverbanden die gericht zijn op belangrijke ontwikkelingen bij bibliotheken. Een 
voorbeeld hiervan is een groep die zich bezighoudt met de gevolgen van fusies met andere culturele 
organisaties tot multiculturele organisaties. Een ander voorbeeld is het formele samenwerkingsverband 
van bibliotheken die gebruikmaken van het bibliotheekautomatiseringssysteem Wise van Probiblio. Deze 
samenwerking kan gezien worden als een “best practise” in het onderzoek naar een landelijk 
bibliotheeksysteem. Recent is duidelijk geworden dat de vereiste deelnamegraad voor de aanbesteding van 
een collectief landelijk bibliotheeksysteem niet gehaald is.   
 
  



Landelijke samenwerking 
Ook de samenwerking met andere Provinciale Ondersteuningsinstellingen (POI’s) breidt zich uit. Binnen de 
Stichting Samenwerkende POI’s Nederland (SPN) realiseren wij grotere slagkracht in de uitvoering van 
gezamenlijke landelijke programma’s. De efficiëntie en effectiviteit wordt door andere partijen – zoals het 
ministerie van OCW en de KB – erkent. SPN wordt nadrukkelijk bij ontwikkelingen betrokken en is in staat 
aanvullende fondsen te werven door gezamenlijk innovatieve projecten op te pakken.  
 
Bibliotheekautomatisering 
Het onderzoek naar één landelijk bibliotheeksysteem is inmiddels afgesloten. Er blijkt onvoldoende 
draagvlak voor het aanbesteden van een nieuw systeem. Met andere POI’s wordt nu gekeken om vergaand 
te gaan samenwerken met de exploitatie en ondersteuning van het huidige Wise systeem. Dit lijkt kansrijk. 
Deze ontwikkeling is belangrijk voor Probiblio. Wise is een belangrijke activiteit van Probiblio en Probiblio is 
in haar afname van de licenties de grootste partij binnen Nederland. 
 
Verhuizing 
Eind 2020 is het pand aan de Opaallaan definitief verkocht en is Probiblio verhuisd. Sindsdien worden er 
twee locaties gehuurd. Logistiek heeft zijn intrek genomen in een pand aan de Lireweg in Nieuw-Vennep en 
het kantoorgedeelte is verhuisd naar een kantoorverzamelgebouw aan de Spicalaan in Hoofddorp. Beide 
locaties zijn zoveel mogelijk aangepast aan de wensen van Probiblio en een gedeelte van de inventaris is 
vernieuwd. Waar mogelijk is ook gebruik gemaakt van bestaande inventaris op de nieuwe locaties. Het 
gehele proces rondom verkoop en verhuizing is naar wens verlopen. Niet alleen financieel is het conform 
budget verlopen, maar ook is de doelstelling geslaagd om een prettige werksfeer te creëren. De echte 
vuurdoop moet echter nog komen omdat de meeste medewerkers nog thuiswerken. In het verlengde van 
de verhuizing en Covid is er een regeling voor thuiswerken ingevoerd en worden medewerkers ook 
gefaciliteerd in hun thuiswerkplek.  
 
Klantwaardering 
Probiblio doet jaarlijks onderzoek naar hoe de klanten de diensten van Probiblio waarderen. In het 
bijzondere Covid jaar zijn wij flexibel en actief ingesprongen op de Covid ontwikkelingen bij onze klanten en 
ondersteuning daarbij. Dit heeft ertoe geleid dat onze klantwaardering in 2020 van een 7,6 gestegen is naar 
een 8,2. Een heel mooi cijfer waar wij als organisatie trots op mogen zijn. 
 

Organisatie 
 
Doelstelling en activiteiten 
Probiblio is een stichting gevestigd te Haarlemmermeer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met 
nummer 41159711. De formele doelstelling van de stichting is het bevorderen van de samenhang en de 
kwaliteit van het openbare bibliotheekwerk in de provincies Noord- en Zuid-Holland en voorts al hetgeen 
hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Bij haar 
werkzaamheden zal de stichting handelen in het algemeen maatschappelijk belang zonder onderscheid te 
maken naar verschillende levensbeschouwelijke inzichten, politieke gezindheid, maatschappelijke status of 
nationaliteit. Uitgangspunt is dat het openbare bibliotheekwerk voor iedereen bestemd dient te zijn.  
Beide provincies subsidiëren Probiblio – op basis van de Wet stelsel openbare bibliotheken – zodat zij de 
bibliotheeknetwerken kan ondersteunen bij de diensten die deze bieden aan hun gebruikers. Daarnaast 
levert Probiblio diensten die niet gesubsidieerd worden.  
  
  



Probiblio biedt dienstverlening voor de bedrijfsvoering van bibliotheken en ondersteunt bibliotheken ook 
inhoudelijk. Bijvoorbeeld met:  

 Projecten rond cultuurhistorisch erfgoed;  
 Ontwikkeling en implementatie van de digitale bibliotheek en de ontwikkeling van competenties 

die de bibliotheekmedewerker hiervoor nodig heeft;  
 Bevordering van samenwerking met onderwijs- en zorginstellingen;  
 Oplossingen voor kleine kernen;  
 Bevordering van lezen, geletterdheid en mediawijsheid.  

 
Voor dit soort projecten zet Probiblio – in nauwe afstemming met de provincies en de bibliotheken in haar 
werkgebied – een groot deel van de subsidie in. Hiermee draagt zij bij aan innovatie, kennisdeling en 
versterking van het bibliotheeknetwerk in Noord- en Zuid-Holland. De dienstverlening en de producten die 
in pilots worden ontwikkeld maakt Probiblio vervolgens toepasbaar voor alle bibliotheken in beide 
provincies 
 
Organisatie 
In 2020 is de verzelfstandiging en verkoop van de afdeling Service Center Administraties (PSCA) tot stand 
gekomen en doorgevoerd. Het organogram ziet er nu als volgt uit. 

 

 
 

 
  



Risicoanalyse 
Probiblio heeft in 2020 een risicoanalyse uitgevoerd. Dit is gedaan met behulp van het Pannekoek model.  
Deze geeft op vier domeinen – strategisch, governance, financieel en operationeel – aan welke mogelijke 
risico’s er zijn. Door dit te inventariseren, te categoriseren en afspraken te maken over de mate van 
risicobereidheid en het beheren en beheersen van de risico’s laat de organisatie zien dat zij in control is 
over de mogelijke risico’s die zij loopt. 
 
 

 
 
 
 
 

Apart jaarverslag 
In het jaarverslag dat apart van deze jaarrekening verschijnt, is een beschrijving opgenomen van de 
inhoudelijke activiteiten. De jaarrekening gaat in op de bedrijfsvoering en de cijfers. Voor de volledige 
jaarstukken zijn beide stukken relevant. 
 
  



Bestuur en toezicht 
Probiblio wordt geleid door een directeur-bestuurder die verantwoording aflegt aan een Raad van Toezicht.  
Per 1 maart 2020 is de heer Frans Bergfeld benoemd als de nieuwe directeur-bestuurder. Voor zijn 
indiensttreding bij Probiblio was hij directeur bij de Bibliotheek Waterland en voorzitter van de SOOB. Hij 
volgt daarmee mevrouw Anne Rube op die per die datum ontslag heeft genomen. 
 
De Raad van Toezicht bestond in 2020 uit vijf leden. De Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder 
nemen de statuten in acht en huldigen de principes van de Governance Code Cultuur. Er is een audit-
commissie ingesteld. Deze bereidt de financiële agendapunten voor en is aanwezig bij het gesprek met de 
accountant. Deze commissie wordt gevormd door twee leden van de Raad van Toezicht, de directeur-
bestuurder en de controller. De Raad van Toezicht is in 2020 vier keer (voornamelijk digitaal) bijeengeweest 
voor reguliere vergaderingen. Ook heeft de raad een zelfevaluatie uitgevoerd met externe begeleiding. 
Onder meer zijn de jaarrekening 2019 en de begroting 2021 vastgesteld.  
 
 
Samenstelling Raad van Toezicht 2020 
Mevrouw M.J.C. Heeremans, voorzitter 
De heer M.F. Elkerbout, lid auditcommissie 
De heer P. van Klinken, lid vicevoorzitter 
Mevrouw F.P.M.M. Reestman lid auditcommissie 
Mevrouw M.M. Steba, lid 
 
Directeur-bestuurder 
De heer F. R. Bergfeld 
 

Nevenfuncties leden Raad van Toezicht en directeur bestuurder 
De heer M. Elkerbout: 
- Bestuurder van de stichting Spaarnesant 
- Lid van de Adviesraad van de Stichting Leerplan Ontwikkeling 
Mevrouw M. Heeremans: 
- Zelfstandig (bestuurs)adviseur en toezichthouder 
- Voorzitter bestuur Waterrecreatie Nederland (netwerk en kennisorganisatie, publiek-private 

samenwerking) 
- Rijksbestuurder Noord-Hollands Archief  
- Lid adviescommissie geweldstoepassing Politie, eenheid Noord-Holland 
- Voorzitter Raad van Toezicht Kennemerhart (zorginstellingen voor ouderen in regio Haarlem)  
- Voorzitter Raad van Toezicht Balletorkest (begeleiding Nationaal Ballet en Nederlands Danstheater) 
- Lid RvC Werkse, het Werkbedrijf Delft e.o., lid 
- Lid Raad van Toezicht OVO (koepel openbaar voortgezet onderwijs Zaanstad) 
De heer P. van Klinken: 
- Directeur DoeHetZelfNotaris BV 
- Directeur Justitia Omnibus BV 
- Directeur Arjuna BV 
- Bestuurslid Stichting De Gezonde Stad 
- Directeur Notariële Diensten BV 
- Lid RvC OSR Juridische Opleidingen 
Mevrouw F. Reestman 
- Senior projectleider onderzoek en toegang, financieel toezicht bij het Commissariaat voor de media  
- Lid Raad van Toezicht Balletorkest (begeleiding Nationaal Ballet en Nederlands Danstheater)  
Mevrouw M. Steba 
- Senior-adviseur verander- en interne communicatie Waternet 



De heer F.R. Bergfeld, directeur/bestuurder: 
- Bestuurslid SPN  
- Lid Inkoopcommissie Koninklijke Bibliotheek namens de Vereniging van Openbare Bibliotheken  
- Lid kerngroep Collectief landelijk Bibliotheeksysteem 
- Lid adviescommissie strategie NBD/Biblion 
 
 
 

Jaarrekening 
 Balans 
 Exploitatierekening 
 Toelichting op de jaarrekening 

 
 
 

Balans, na resultaatsbestemming 
 

 31-12-2020 31-12-2019   31-12-2020 31-12-2019 
 (x  1.000) (x  1.000)   (x  1.000) (x  1.000) 

Activa    Passiva   
Materiële vaste activa  €           904   €        4.052   Eigen Vermogen  €        2.966   €        2.800  

    Voorzieningen  €             94   €           103  
Vlottende activa  €        3.513   €        1.908   Langlopende schulden  €             53   €        1.180  

    Vlottende passiva  €        1.304   €        1.877  
       

Totaal activa  €        4.417   €        5.960     €        4.417   €        5.960  

       

  



Exploitatierekening 
 

 Realisatie 2020 Budget 2020 Realisatie 2019 
 (x  1.000) (x  1.000) (x  1.000) 
    

Baten    
Dienstverlening  €                 4.770   €           4.593   €                 5.897  
Boekjaarsubsidies  €                 7.842   €           7.877   €                 7.392  
Overige subsidies en bijdragen  €                      81   €                40   €                      35  
Overige bedrijfsopbrengsten  €                     -19   €                24   €                      13  

  €              12.674   €        12.534   €              13.337  
    

Lasten    
Organisatie  €                    273   €              216   €                    246  
Huisvesting  €                    583   €              488   €                    483  
Personeel  €                 8.159   €           8.415   €                 9.017  
Administratie  €                    161   €              162   €                    110  
Automatisering  €                 1.282   €           1.356   €                 1.338  
Transport  €                    298   €              269   €                    296  
Overige lasten  €                 1.831   €           1.628   €                 2.108  

  €              12.587   €        12.534   €              13.598  
    

Resultaat uit reguliere bedrijfsvoering  €                      87   €                  -    €                   -261  
    

Bijzondere baten en lasten  €                      80   €               -98   €                        -   
Resultaat voor  resultaatbepaling  €                    167   €               -98   €                   -261  

    
Mutatie Bestemmingsreserve  €                    209   €                  -    €                     -56  
Mutatie Egalisatiereserve  €                   -376   €              150   €                    245  
Mutatie Algemene Reserve  €                        -    €               -52   €                      72  

  €                   -167   €                98   €                    261  
    

Resultaat  €                        -    €                  -    €                        -   
    

 

Toelichting op de jaarrekening 
 

Algemene grondslagen  
De jaarrekening wordt opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaglegging en 
specifiek RJ 640 (organisaties zonder winststreven). De waardering van activa en passiva en de bepaling van 
het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de 
specifieke balanspost anders wordt vermeld. 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts 
opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die 
hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het 
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 
 

Continuïteit 
Covid heeft geen negatieve invloed.  De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van 
waardering en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de 
stichting. 



Toelichting op de onderscheiden posten van de balans 
 
Eigen vermogen  
 
Algemene reserve 

 2020  2019 
 €   €  

Stand per 1 januari volgens jaarrekening        1.740.052          1.812.052  
Verwerking resultaat  boekjaar            241.173               -72.000  

    
Stand per 31 december  1.981.226  1.740.052 

 
De algemene reserve is vrij ter beschikking. 
 
 
Egalisatiereserve 

De egalisatiereserve Noord-Holland is ingesteld als gevolg van de opgelegde subsidiebepalingen. Deze is 
daarom niet vrij besteedbaar. De egalisatiereserve van Zuid-Holland is niet verplicht, maar wordt op eigen 
initiatief aangehouden. De bedragen in 2020 zijn de voorgestelde mutaties onder voorbehoud van de 
definitieve vaststelling van de subsidies over 2020. 
 
Bestemmingsreserve 

 2020  2019 
 €   €  

Stand per 1 januari volgens jaarrekening            209.447              153.447  
Verwerking resultaat (vorig) boekjaar          -209.447                56.000  

    
Stand per 31 december                         0              209.447  

 
In 2017 is er een nieuwe bestemmingsreserve gevormd. Deze was bedoeld om de kosten herhuisvesting op 
te vangen. De herhuisvesting is inmiddels gerealiseerd. Daarmee is de bestemmingsreserve komen te 
vervallen. 
 
 
 
  



Wet normering topinkomens 
WNT-verantwoording 2020 Stichting Probiblio 
De WNT is van toepassing op Stichting Probiblio. Het voor Stichting Probiblio toepasselijke 
bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000. Het algemeen bezoldigingsmaximum is van toepassing. 
 
1. Bezoldiging topfunctionarissen  
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder 
dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling 

Gegevens 2020   
 

bedragen x € 1 Anne Rube   Frans Bergfeld  
 

Functiegegevens Directeur  Directeur   

Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01 – 29/02/2020  01/03-31/12/2020   

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1 1  

Dienstbetrekking? Ja Ja  

Bezoldiging    

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 30.543 79.543  

Beloningen betaalbaar op termijn 2.408 11.004  

Subtotaal 32.951  90.547  

    

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 
32.951 168.049 

 

    

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 
terugontvangen bedrag N.v.t.  N.v.t.  

 

    

Bezoldiging 32.951 90.547  

    

Het bedrag van de overschrijding en de reden 
waarom de overschrijding al dan niet is 
toegestaan 

N.v.t. N.v.t. 
 

Toelichting op de vordering wegens 
onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t.  

 

Gegevens 2019    

bedragen x € 1 Anne Rube  
  

Functiegegevens Directeur   

Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01-31/12/2019   

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1   

Dienstbetrekking? Ja   

Bezoldiging    

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 128.550   

Beloningen betaalbaar op termijn 14.253   

Subtotaal 142.803   

    

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 
194.000 

  

    

Bezoldiging 142.803   



1c. Toezichthoudende topfunctionarissen  

Gegevens 2020    

bedragen x € 1 M.J.C. Heeremans M.F. Elkerbout P. van Klinken 

Functiegegevens Voorzitter Lid auditcommissie Lid vice voorzitter 
Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 
       
Bezoldiging       

Bezoldiging                                          
6.629                                     5.528                                     5.374  

       

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  €                                     
30.150   €                              20.100   €                              20.100  

       
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 
terugontvangen bedrag  N.v.t.    N.v.t.    N.v.t.   

Bezoldiging                                          
6.629                                     5.528                                     5.374  

       
Het bedrag van de overschrijding en de reden 
waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan 

 
N.v.t. 

 
N.v.t. 

 
N.v.t. 

 

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde 
betaling N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Gegevens 2019    

bedragen x € 1 M.J.C. Heeremans M.F. Elkerbout P. van Klinken 

Functiegegevens Voorzitter Lid auditcommissie Lid vice voorzitter 
Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 
       
Bezoldiging       

Bezoldiging  €                                       
6.436   €                                5.275   €                                5.011  

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  €                                     
29.100   €                              19.400   €                              19.400  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gegevens 2020   

bedragen x € 1 F.P.M.M Reestman M.M. Steba 

Functiegegevens Lid auditcommissie Lid 
Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 
     
Bezoldiging     

Bezoldiging                                          
5.528                                     4.428  

     

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  €                                     
20.100   €                              20.100  

     
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 
terugontvangen bedrag  N.v.t.   N.v.t.   

Bezoldiging                                          
5.528                                     4.428  

     
Het bedrag van de overschrijding en de reden 
waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan  N.v.t.    N.v.t.   

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde 
betaling  N.v.t.    N.v.t.   

Gegevens 2019   

bedragen x € 1 F.P.M.M Reestman M.M. Steba 

Functiegegevens Lid auditcommissie Lid 
Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 
     
Bezoldiging     

Bezoldiging  €                                       
5.367   €                                4.299  

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  €                                     
19.400   €                              19.400  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen 
Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking 
inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden 
aangemerkt  
 
 

Gegevens 2020  
 

 
bedragen x € 1 A. Rube  

 Functiegegevens     
 Functie(s) bij beëindiging dienstverband  Directeur/bestuurder  
 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1  

 Jaar waarin dienstverband is beëindigd 2020  

 Uitkering wegens beëindiging van het 
dienstverband    

 Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging 
dienstverband  19.977  

     

 Individueel toepasselijk maximum 75.000  
     

 Totaal uitkeringen wegens beëindiging 
dienstverband 19.977  

 Waarvan betaald in 2020 19.977  

    

 Onverschuldigd betaald en nog niet 
terugontvangen bedrag N.v.t. 

 

    

  Het bedrag van de overschrijding en de reden 
waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t.  

 

  Toelichting op de vordering wegens 
onverschuldigde betaling 

N.v.t.  
 

 

 
3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking  
die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen. 

 
 
 
 
 
 

 

 

  



Overige gegevens 
 

Controleverklaring 
De jaarrekening 2020 van Probiblio is door BDO Accountants op 23 juni 2021 van een goedkeurende 
accountantsverklaring voorzien.  
 

Verwachting 2021 
Dankzij de steun van de provincies zijn onze vooruitzichten stabiel voor meerdere jaren. Op korte termijn 
zal de Coronacrisis wel enige impact hebben op de uitvoering en timing van onze projecten maar naar we 
hopen minder voor ons en onze klanten dan in 2020. In het komende jaar zullen de projecten die vertraging 
op hebben gelopen waar mogelijk alsnog uitgevoerd worden.  
 
Voor 2021 is een positief resultaat begroot van € 42.000. Vooralsnog gaan we nog uit van dit resultaat. 
Wat betreft de kosten stijgt de post huisvesting in 2021 ten opzichte van 2020. Voorheen waren een aantal 
medewerkers in loondienst of werden ingehuurd ten bate van de huisvesting. Deze werden onder de 
personele kosten verantwoord. Ook werden de laatste jaren onderhoud en investeringen in beperkte mate 
uitgevoerd. 
 
Door de structurele hogere bijdrage van Noord-Holland zijn we in staat extra menskracht in te zetten om 
bibliotheken beter te ondersteunen. 


