Bibliotheek Alphen-Chaam
Toelichting Staat van Baten en Lasten 2017
Hieronder worden de posten toegelicht die een afwijkend beeld ten opzichte van de Begroting vertonen.
De posten die in 2017 € 0,00 scoren, betreffen uitgaven, die zich, in tegenstelling tot de aannames in de
begroting, in de praktijk van het afgelopen jaar niet hebben voorgedaan.

BATEN
Abonnementen Volwassenen

Overige opbrengsten

LASTEN
Honoraria
Attentie deskundigen, artiesten,
inleiders
Attenties Vrijwilligers
Huur
Schoonmaakkosten
Energieverbruik
Onderhoud inventaris
Onderhoud gebouw gebonden
inventaris
Koffiehoek
Verzekeringen
Afschrijving inventaris
Vergaderkosten vrijwilligers
Vergaderkosten bestuur
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Toelichting
Er is € 87 minder ontvangen, omdat wij de
abonnementen ( en de bijdragen) hebben laten
ingaan op het moment van inschrijving tot 1-12018. Het abonnementsjaar loopt van 1/1 t/m
31/12 Voorbeeld: Persoon schrijft zich in op 15
november; hij/zij betaalt € 2,50, zijnde 1/12 deel
van € 30.
In de begroting stond hier een bedrag als een
schatting van de opbrengsten van Culturele
activiteiten. Deze schatting was veel te
optimistisch. In het tweede halfjaar zijn deze
opbrengsten uitgekomen op € 226.
Verder staat onder deze post verantwoord:
Kleine donaties: Diverse personen.
Schoolabonnementen: Groepspasjes € 363.
Opbrengst gebruik van de bibliotheekruimte door
derden.
Opbrengsten van boetegelden en uitleen van
topboeken.
Vrijval van de eenmalige bijdrage van de gemeente
voor de aanschaf van Jeugdboeken.
Vrijval van de voorziening BTW risico
Toelichting
De uitvoeringen zijn OM NIET door de
artiesten/acteurs/kunstenaars uitgevoerd.
Bloemen, wijn, attentie voor uitvoerenden bij onze
culturele activiteiten
Waardering voor onze vrijwilligers
Huur pand Gilzeweg van Stichting Taxandria.
Te laag begroot.
Dit is een voorschot. In 2018 vindt de afrekening
plaats.
Betreft onderhoud, reparatie en kleine vervanging
van losse inventaris
Betreft aanvulling, reparatie van inventaris die met
het gebouw verbonden is
Koffie, suiker, melk, versnaperingen
Deze verzekering dekt schade aan inventaris
(boeken) en ICT
Zie Staat van Activa
Meestal vinden de vergaderingen plaats in de
bibliotheek.
Idem
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Administratiekosten
Communicatie
Bieb

Dotaties
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Contributies/abonnementen: in 2017 besloten een
abonnement te nemen op het Bibliotheekblad.
Drukwerk posters flyers. Herbezinning
strooidrukwerk als middel voor acquisitie en
naamsbekendheid.
Boeken. De boekencommissie krijgt steeds meer
ervaring in het selectie- en bestelproces. In 2018 is
tot en met het eerste kwartaal 2018 voor € 6.500
boeken besteld en geleverd.
Leenrechtvergoeding: Te hoog begroot.
Zie toelichting balans

