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Voorwoord
In korte terugblikken, aan de hand van persberichten, foto’s en cijfermatige resultaten van onze vesti-

gingen en onze activiteiten geeft dit jaarverslag een beeld van – wederom – een actief jaar: 2017.

De Bibliotheek Veluwezoom ontwikkelt zich steeds meer in de richting van een maatschappelijke 

bibliotheek; als sterke netwerkpartner in het lokale, maatschappelijke veld. Deze ontwikkeling is zicht-

baar door onze samenwerking met het Taalhuis Veluwezoom en door andere lokale samenwerkings-

verbanden: tussen de bibliotheek en het onderwijs, de bibliotheek en welzijnsorganisaties, de biblio-

theek en culturele organisaties, en zo meer. De bibliotheekgebouwen functioneren in toenemende 

mate als basis voor activiteiten, cursussen en bijeenkomsten. Als laagdrempelige, centrale ontmoe-

tingsplaatsen in onze kernen. 

In onze cijfers over 2017 zie je dan ook dat het aantal activiteiten over de hele linie toenam. Er zijn maar 

liefst 9 nieuwe kinderopvanglocaties mee gaan doen met ‘BoekStart in de kinderopvang’, het aantal 

BoekStartleden steeg flink en het Voorleesteam Rheden las heel wat keren méér voor dan in 2016.

Ook het aantal Bibliotheek-op-school-scholen nam toe en het aantal lessen op het gebied van media-

wijsheid steeg, net als het aantal uitgeleende projectkisten aan het basisonderwijs. De Bibliotheek 

Dieren ontving 17 klassen van ’t Rhedens, voor een groepsbezoek.

Binnen het Taalhuis Veluwezoom, dat halverwege 2017 startte, zorgt de bibliotheek voor verschillende 

taalgroepen en voor trainingen die onze inwoners helpen met het verbeteren van hun digitale vaar-

digheden. Het in 2016 gestarte programma Klik & Tik werd in 2017 al goed bezocht.

Al deze activiteiten kunnen wij niet realiseren zonder de inzet van vrijwillige medewerkers. In 2017 

waren al 85 vrijwillige medewerkers actief, en we verwachten dat dit aantal zal toenemen. Stuk voor 

stuk doen deze vrijwilligers goed en belangrijk werk. Ze leveren een bijdrage aan een betere samenle-

ving door zich in te zetten voor minder mobiele inwoners van onze gemeenten via de Bibliotheek aan 

huis, voor te lezen bij kinderdagverblijven, mensen hun digitale vaardigheden of de Nederlandse taal 

te laten verbeteren, gastvrouw of – heer te zijn in onze vestigingen of door het geven van 

computercursussen.

Er past dan ook een woord van dank aan alle medewerkers, die vrijwillig of in dienst van de biblio-

theek, met enthousiasme hun veranderende rol weten op te pakken. Met elkaar dragen zij bij aan een 

betere samenleving, waarin iedereen de kans krijgt om mee te doen!

Lianne Busser, directeur-bestuurder de Bibliotheek Veluwezoom 
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Kengetallen de Bibliotheek Veluwezoom 
Leden, uitleningen en bezoekers

De maatschappij verandert, de bibliotheek verandert mee
Het is geen nieuws dat de traditionele rol van de bibliotheek, het uitlenen van boeken, de laatste jaren enorm verandert. De 
bibliotheek heeft steeds meer een maatschappelijke functie; het is een inspirerende plek waar mensen een leven lang kunnen 
werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. Ze kunnen er terecht voor het verbeteren van digitale vaardigheden, hun taal-
vaardigheden en het zoeken en vinden van onafhankelijke informatie. Ze kunnen er andere mensen ontmoeten, gebruik-
maken van computers, ondersteuning krijgen bij het doen van hun belastingaangifte, inspiratie opdoen en meer. Op scholen 
vervult de bibliotheek een belangrijke rol bij het stimuleren van lezen en mediawijsheid. 

Het nut en de noodzaak van de bibliotheek laat zich daardoor 

minder aflezen aan aantallen leden, uitleningen en bezoekers, 

maar des te meer aan de hoeveelheid activiteiten die de 

bibliotheek organiseert om mensen te stimuleren en te hel-

pen om volwaardig aan de maatschappij te kunnen meedoen. 

De daling van aantallen leden, uitleningen en bezoekers, die 

bij de Bibliotheek Veluwezoom vergelijkbaar is met de lande-

lijke tendens, hangt daarnaast ook samen met veranderd 

gedrag van mensen. Zich (langdurig) verbinden via een lid-

maatschap past steeds minder in deze tijd. Er is bovendien 

veel aanbod, dit aanbod is vrij gemakkelijk te vinden (met 

name door de komst van internet) en mensen besluiten op 

een laat moment wat ze wel of niet gaan doen. De daling van 

het aantal bezoekers kan – bijvoorbeeld - mogelijkerwijs mede 

verklaard worden uit het feit dat steeds meer mensen hun 

boeken digitaal reserveren en verlengen. 

In 2017 is ons totaal aantal leden gedaald met 1,5%. Meer  

specifiek zien we een stabilisatie van het aantal jeugdleden 

en een daling van het aantal volwassen leden tussen 18 en 

64 jaar, met 7,5%. Het aantal leden van 65 jaar en ouder bleef 

nagenoeg gelijk.

De daling van het aantal volwassen leden is ook dit jaar weer 

voor een groot deel toe te schrijven aan de leden uit 

Doorwerth en Rheden; kernen waar geen collectie voor vol-

wassenen meer aanwezig is en waar de jeugdbibliotheek 

alleen fungeert als afhaalpunt. Het aantal volwassen leden 

daalde in Rheden (dorp) met 15% en in Doorwerth met maar 

liefst 25%. Zoals wij al vermoedden is het voor veel mensen 

een te grote drempel om buiten het eigen dorp een biblio-

theek te bezoeken. De bibliotheek is een voorziening die bin-

nen handbereik moet zijn om er gebruik van te maken. 

Gemiddeld is ruim 26% van de inwoners van onze gemeenten 

lid van de bibliotheek, in totaal zijn dat 20.742 mensen. De ves-

tiging in Oosterbeek is daarbij koploper: maar liefst 41,8% van 

de inwoners van Oosterbeek en omgeving is lid van de 

bibliotheek.

Herinrichting de Bibliotheek Dieren hard nodig

In Dieren daalden de cijfers het sterkst. Zowel het aantal 

leden, het aantal uitleningen als het aantal bezoekers nam in 

Dieren af. Wij zien dit als een bevestiging van het idee dat de 

Bibliotheek Dieren onvoldoende voorziet in de behoeften van 

onze inwoners. Een herinrichting en modernisering, vergelijk-

baar met wat we in onze andere vestigingen hebben gedaan, 

is hard nodig. Gelukkig gaat dat in 2018 gebeuren. Een renova-

tie van het gebouw De Bundel en een nieuwe, frisse inrichting 

van de bibliotheek gaan zeker voor meer en meer tevreden 

bezoekers zorgen.

De online bibliotheek

Hoewel fysieke boeken nog steeds favoriet zijn bij onze leden, 

neemt de belangstelling voor het lenen van e-books ook in 

2017 verder toe. Het aantal leden van de Bibliotheek 

Veluwezoom dat e-boeken leent bij de online bibliotheek 

steeg van 1.894 in 2016 naar 2.311 in 2017. Zij leenden in 2017 

15.965 titels. In 2016 waren er dat 13.314. Leden geven aan dat 

zij e-books vooral in vakanties en onderweg, van werk naar 

huis bijvoorbeeld, handig vinden.

De Koninklijke Bibliotheek bracht in 2017 alle online diensten 

waarvan bibliotheekleden gebruik kunnen maken, waaronder 

het lenen van e-books en luisterboeken en het volgen van 

online cursussen, onder op één overzichtelijk platform: de 

online bibliotheek (www.onlinebibliotheek.nl).
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  2017 2016 %

Leden

Totaal aantal leden 20.742 21.067 98%

Per leeftijdscategorie

 0 t/m 17 jaar 13.862 13.920 100%

 18 t/m 64 jaar 3.611 3.910 92%

 65 jaar en ouder 2.733 2.729 100%

Instellings- en educatieve abonnementen 536 508 106%

Per vestiging   

 de Bibliotheek Dieren 4.613 4.759 97%

 jeugdBibliotheek Rheden 1.504 1.511 100%

 de Bibliotheek Velp 5.680 5.813 98%

 de Bibliotheek Oosterbeek 4.820 4.796 101%

 jeugdBibliotheek Doorwerth 983 1.001 98%

 de Bibliotheek Renkum 3.142 3.187 99%

Totaal aantal inwoners werkgebied 76.503 76.576 100%

Percentage inwoners dat lid is van de bibliotheek(1),  

totaal 26,4% 26,9% 98%

Per gemeente  

 Rheden 25,5% 26% 98%

 Renkum 27,9% 28,1% 99%

 Rozendaal 25,2% 24,5% 103%

Uitleningen 

 Boeken (fysiek) 590.004 609.175 97%

 Dvd’s 36.068 43.072 84%

 Overige media 7.536 8.789 86%

 E-books 15.965 13.314 120%

Totaal uitleningen (inclusief verlengingen) 649.573 674.350 96%

   

Per vestiging (exclusief e-books)  

 de Bibliotheek Dieren 161.530 172.326 94%

 jeugdBibliotheek Rheden 27.845 27.747 100%

 de Bibliotheek Velp 163.848 172.787 95%

 de Bibliotheek Oosterbeek 157.650 161.646 98%

 jeugdBibliotheek Doorwerth 11.191 10.580 106%

 de Bibliotheek Renkum 108.570 114.125 95%

 educatie (uitleningen aan scholen en instellingen) 2.974 1.825 163%

 

Totaal aantal uitleenbare materialen (collectie) 103.251 110.255 97%

Aantal uitleningen per lener/abonnement(2)  31,3 32,0 98%

(1) exclusief instellingen en educatieve abonnementen.

(2) inclusief verlengingen.





  2017 2016 %
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Openingsuren per week (totaal) 165,5 165,5 100%

Per vestiging

de Bibliotheek Dieren 38,0 38,0 100%

jeugdBibliotheek Rheden 6,0 6,0 100%

de Bibliotheek Velp 37 37 100%

de Bibliotheek Oosterbeek 59 59 100%

jeugdBibliotheek Doorwerth 6,0 6,0 100%

de Bibliotheek Renkum 27,0 27,0 100%

Bezoekers

Totaal 297.608 344.325 86%

Per vestiging 

 de Bibliotheek Dieren 90.114 110.685 81%

 jeugdBibliotheek Rheden 8.353 8.324 100%

 de Bibliotheek Velp 73.509 86.950 85%

 de Bibliotheek Oosterbeek 83.461 93.821 89%

 jeugdBibliotheek Doorwerth 3.357 3.174 106%

 de Bibliotheek Renkum 38.814 41.371 94%

 Website 59.950 50.538 119%

 Twitter volgers  790 735 107%

 aantal tweets  79 109 72%

 Facebook volgers 62(3) - 100%

 App de bibliotheek (gebruikers)  -(4) -(4) -(4)

 verzonden digitale nieuwsbrieven 9 5 180%

 aantal nieuwsbriefabonnees 7.886 7.828 101%

 

Abonnementen via GelrePas  140 116 121%

 waarvan gemeente Rheden 62 50 124%

    gemeente Rozendaal 1 1 100%

    gemeente Renkum 77 65 118%

Geleende materialen afhaalpunten door jongeren en volwassenen

jeugdBibliotheek Doorwerth 2.963 2.804 106%

jeugdBibliotheek Rheden 4.080 4.413 92%

(3) in 2017 startte de Bibliotheek Veluwezoom met communicatie via Facebook.

(4) gegevens over het gebruik van de app van de bibliotheek zijn over 2016 en 2017 niet beschikbaar.
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WEEK VAN DE 
MEDIAWIJSHEID: 
DE WORKSHOPS GAMES 
ONTWERPEN WAREN EEN 
GROOT SUCCES

vrijdag 17 nov de Bibliotheek Dieren
woensdag 22 nov de Bibliotheek Velp

donderdag 23 nov de Bibliotheek Oosterbeek
vrijdag 24 nov de Bibliotheek Renkum 

van 15.30 tot 17.00 uur  

Je kunt meedoen aan de workshops gamedesign als je 
tussen de 8 en 12 jaar bent. Koop je toegangsbewijzen (€ 5,-) 
via www.bibliotheekveluwezoom.nl/agenda (je kunt betalen 

via iDEAL) of bij de klantenservice van de bibliotheek.
 

10
17

      Leer games 
ontwerpen en  

bouwen  
Ben jij nieuwsgierig hoe een game  

wordt gemaakt? Dit is je kans  
om het te leren!

In de Week van de Mediawijsheid kun je bij 
de bibliotheek een workshop gamedesign 

doen. Je leert hoe games worden ontworpen, 
gebouwd en vormgegeven. Je maakt kennis 

met programma’s als Microsoft Kodu, Scratch 
en Unity waarmee je op een leuke en makkelijke 

manier kunt ontwerpen en programmeren 
tegelijk. Leuk? Meld je snel aan!
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Educatie, wettelijke taken en gemeentelijk beleid
  2017 2016 %

0-4-jarigen: voor- en vroegschoolse educatie

Uitgeleende themacollecties voorschoolse instellingen 138 149 93%

Uitgeleende projectkisten voorschoolse instellingen 57 42 136%

BoekStartleden (nieuw) 270 189 143%

Percentage BoekStartleden  

 gemeente Rheden 37 30 123%

 gemeente Renkum 51 39 131%

Deelnemende instellingen BoekStart in de kinderopvang 25 16 156%

Voorlezen op locatie  39 39 100%

 Deelnemende peuters per keer (gemiddeld) 15 15 100%

Deelnemende peuters Nationale Voorleesdagen 198 241 82%

Workshops taalontwikkeling en interactief voorlezen 0 1 0%

Presentatie voor pedagogisch medewerkers 1 1 100%

Aantal keren dat Voorleesteam Rheden heeft voorgelezen  720 500 144%

Aantal vrijwilligers van Voorleesteam Rheden 15 18 83%

4-12-jarigen: primair onderwijs   

de Bibliotheek op school 13 11 118%

Groepsbezoeken 85 103 83%

Leesbevorderingslessen 152 180 84%

Lessen over mediawijsheid 198 160 124%

Ouderavonden 2 2 100%

Uitgeleende themacollecties (leesbevordering) 50 80 63%

Uitgeleende projectkisten 189 160 118%

Schrijversbezoeken  1 6 17%

Deelnemers cursus Open Boek 13 n.v.t. 100%

Deelnemers nascholing leescoördinatoren 22 n.v.t. 100%

Deelnemers Kinderboekenweek  50(5) 560 9%

Deelnemers Nationale Voorleeswedstrijd 15 18 83%

Deelnemers Week van de Mediawijsheid 75(6) 25 300%

Elk bezoek, elke les, elk thema en elk project bereikt steeds een schoolklas van gemiddeld 27 leerlingen. 

  

12 jaar en ouder: voortgezet onderwijs en mbo

Lessen leesbevordering  24 16 150%

Lessen mediawijsheid 3 24 13%

Bezoek aan de bibliotheek (klassen) 17 6 283%

Schrijversbezoeken 0 2 0%

(5)  In 2017 kozen we ervoor de Kinderboekenweek niet zo groot te vieren, om in 2018 meer aandacht te kunnen besteden aan de 

Kinderjury.  

6 De workshops ‘Games ontwerpen’ waren een groot succes.
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KUNST VOOR ELKAAR: 
CREATIEVE ACTIVITEITEN  
IN DE BIBLIOTHEEK  
OOSTERBEEK / DE KLIPPER

Gratis naar de film
La tête en friche   

meer informatie en aanmelden: 
www.bibliotheekveluwezoom.nl/agenda

donderdag 7 september • 20.00 tot 21.30 uur  
de Bibliotheek Oosterbeek / De Klipper   

 
bestel 

je  toegangs- 
kaarten online op = op

Ronald  
Giphart 
 
de  
Bibliotheek 
Velp
 
27 maart   
20.00 tot  
22.00 uur    

www.bibliotheekveluwezoom.nl

  
entree

leden € 5,00
niet-leden € 7,50
kaart verkoop  

via de website,  
de Bibliotheek Velp

en Jansen &  
de Feijter

Met Ik, Robot naar de film  
Ex Machina
zondag 19 november
15.00 - 17.00 uur 
Filmhuis Oosterbeek

Discussieer mee over robotica en ethiek
zaterdag 25 november
14.00 - 16.00 uur 
de Bibliotheek Oosterbeek

www.bibliotheekveluwezoom.nl/
nederlandleest

Robotica  
Nederland leest  

de toekomst
 

 
MET  

IK, ROBOT 
NAAR DE  

FILM
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  2017 2016 %

Volwassenen 

Aantal leden de Bibliotheek aan huis 44 55 80%

Aantal vrijwilligers de Bibliotheek aan huis 28 28 100%

Aantal geleende boeken de Bibliotheek aan huis 3.178 4.222 75%

Workshops sociale media voor Werk@Renkum 4 2 200%

Gratis bibliotheekabonnementen NT1/NT2-cursisten 20 25 80%

Informatieve bijeenkomsten (onder meer: belastingdienst) 6 2 300%

Leren omgaan met de digitale bibliotheek  0 6 0%

Activiteiten landelijke boekpromotie en leesbevordering 4 2 200%

Aantal deelnemers boekpromotie en leesbevordering 345 onbekend -

Lees- en poëziekringen 2 3 66%

Opgerichte studiekringen 2 - 100%

Activiteiten Zomerschool 3 3 100%

Aantal deelnemers Zomerschool 63 84 75%

Activiteiten Kunst voor elkaar 31 -(7) 100%

Aantal deelnemers Kunst voor elkaar 235 -(7) 100%

Internetcafés 58 59 100%

Aantal deelnemers internetcafés 823 1.015 81%

Oefenuren Kik & Tik gemeente Rheden 40 26 154%

Oefenuren Kik & Tik gemeente Renkum 40 38 105%

Aantal deelnemers Klik & Tik 46 30(8) 153%

Cursus Digisterker  3 6 50%

Aantal deelnemers Digisterker 24 36 67%

Digitale cursussen en workshops gemeente Rheden  5 7 71%

Digitale cursussen en workshops gemeente Renkum  3 -(9) 100%

Aantal deelnemers Week van de Alfabetisering 83 onbekend -

(7) Kunst voor elkaar is gestart in 2017.

(8) Klik & Tik is gestart in juni 2016. 

(9)  Digitale cursussen en workshops werden in 2016 

niet aangeboden in de gemeente Renkum. meer informatie en aanmelden:  
www.bibliotheekveluwezoom.nl/agenda

drs. Leny Woudstra:
Zomerzotheid - plezier met taal

4 hoorcolleges: van pandadiplomatie  
tot nationale verkiezingen

Ruud Schaafsma:  
De Oosterbeekse beken

de Bibliotheek Oosterbeek
de Bibliotheek Dieren

de Bibliotheek Velp

Hét gezellige  
en  leerzame 

 zomerprogramma  
van de bibliotheek 

 9 t/m 30  
augustus
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Educatie voorschools, basis en verder

de Bibliotheek op school

Ook in 2017 is er met scholen verder gewerkt aan de invoering van het con-

cept de Bibliotheek op school. Met name de Renkumse scholen gebruiken 

de Bibliotheek op school meer en meer als onderdeel van het les-

programma, gericht op het bevorderen van het leesplezier bij leerlingen. 

Het uitgangspunt van de Bibliotheek op school ‘Wie meer leest, wordt beter 

in taal’ wordt steeds beter onderkend en onderschreven. Lezen leuk vinden 

is dan een essentiële voorwaarde, een breed aanbod aan leuke en soms 

speciaal geselecteerde boeken is dan noodzakelijk.

Ook in Rheden is een aantal scholen zeer geïnteresseerd in invoering van de 

Bibliotheek op school. In 2017 is de Wensvogel in Dieren succesvol gestart. In 

2018 wordt de Bibliotheek op school in twee andere basisscholen in Velp 

opgezet.

BoekStart in de kinderopvang

Op 10 januari 2018 kregen 7 pedagogisch medewerkers van voorschoolse 

instellingen in de gemeenten Rheden, Rozendaal en Renkum een certificaat 

uitgereikt. Ze rondden de training tot voorlees coördinator af en gaan voor-

lezen en aandacht voor taalstimulering structureel inbedden in het dagrit-

me van de instelling. In totaal sluiten dit schooljaar 10 nieuwe voorschoolse 

instellingen aan bij ‘BoekStart in de kinderopvang’, waarmee het totaal 

aantal ‘BoekStart’-instellingen in de werkgemeenten van de Bibliotheek 

Veluwezoom komt op 25. 

Dankzij de inspanningen van de bibliotheek wordt het belang van voorle-

zen door steeds meer voorschoolse instellingen gezien. Met ‘BoekStart in de 

kinderopvang’ ondersteunt de bibliotheek instellingen met een goede, 

ruime collectie en scholing. 

Samen met de specialist voorschoolse educatie van de bibliotheek gaan de 

nieuw opgeleide voorleescoördinatoren hun voorleeshoeken aantrekkelij-

ker maken, nieuwe boekjes aanschaffen en voorleesactiviteiten ontwikke-

len waarbij ook de ouders worden betrokken. ‘Want,’ zo duidt Mieke 

Hendriks, specialist voor- en vroegschoolse educatie van de Bibliotheek 

Veluwezoom, ‘het is belangrijk dat kinderen zowel thuis als in de instellin-

gen worden voorgelezen. Het geeft ze een levenslange voorsprong in hun 

taalontwikkeling en de beste kans op een succesvolle schoolloopbaan.’

GRUWELIJK ENG!

4 t/m 15 oktober 2017

GRUWELIJK ENG!

4 t/m 15 oktober 2017

Kraak het codewoord en 
maak kans op een prijs

Speel het spannende spel op  
www.bibliotheekveluwezoom.nl/

kinderboekenweek

Kom jij 
ook?

meer informatie: www.bibliotheekveluwezoom.nl

Voorleesfeestjes 
in de bibliotheek  

voor peuters en ouders        van  
9.30 tot 
10.15 uur

-  de Bibliotheek Velp:  
donderdag 26 januari

-  de Poort van Doorwerth:  
dinsdag 31 januari

-  de Bibliotheek Rheden:  
woensdag 1 februari

-  de Bibliotheek Renkum:  
woensdag 1 februari
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BIJ DE NBD IN ZOETERMEER 
KOCHTEN WE EEN FLINK 
AANTAL NIEUWE 
KINDERBOEKEN VOOR  
4 BASISSCHOLEN IN 
RENKUM
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Meer weten of meedoen?
Neem contact op met VoorleesExpress 
Veluwezoom (Renkum, Rheden & Rozendaal)

Mail: veluwezoom@voorleesexpress.nl 

www.voorleesexpress.nl
veluwezoom@voorleesexpress.nl  

Beter leren lezen en schrijven? Met het Taalhuis kom je verder!
www.taalhuisveluwezoom.nl | contact@taalhuisveluwezoom.nl | 06 - 45 39 46 40

 
 

Samen Nederlands praten
● Elke maandag van 15.00 – 16.30 uur
● de Bibliotheek Oosterbeek / De Klipper 

● Gratis, inclusief koffie of thee

Meer informatie
Aletta Bosman: abosmandoeleman@gmail.com

- We oefenen in kleine groepjes met het leren spreken 
en begrijpen van de Nederlandse taal.

- We werken met de methode Spreektaal op het digibord.

Kom gerust een keer kijken.

WETHOUDERS JASPER VERSTAND 
EN CONSTANS POS TEKENEN  
DE SAMENWERKINGS-
OVEREENKOMST VAN HET 
TAALHUIS
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Beter leren lezen en schrijven? Het Taalhuis helpt je verder! 

Met de feestelijke opening van de opnieuw ingerichte Taalpunten in de Bibliotheek Oosterbeek en de 

Bibliotheek Dieren werd in juni het bestaan van het Taalhuis Veluwezoom een feit. Het Taalhuis 

Veluwezoom is een samenwerkingsverband van de gemeenten Rheden, Renkum en Rozendaal, 

Vluchtelingenwerk Nederland, ROC Rijn IJssel, Huis van Renkum, Renkum Voor Elkaar, Radar Uitvoering 

Oost, de Bibliotheek en vrijwilligersinitiatieven. Samen willen zij laaggeletterdheid terugdringen en de 

taal-, reken- en digitale vaardigheden van inwoners uit deze gemeenten versterken.

Het opzetten van deze lokale netwerksamenwerking in de vorm van een Taalhuis komt voort uit het 

actieprogramma Tel mee met Taal, dat in 2016 startte. De Ministeries van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport willen hiermee 

voorkomen dat mensen met beperkte taalvaardigheden aan de kant komen te staan. Vanuit het drie-

jarig uitvoeringsplan dat de partners van Taalhuis Veluwezoom in 2016 opstelden, werden in 2017 de 

volgende doelen behaald: 

• Herinrichten en openen van Taalpunten in de Bibliotheek Dieren en de Bibliotheek Oosterbeek

• Het aanstellen van een Taalhuiscoördinator

• Werven en opleiden van 39 taalvrijwilligers

•  Uitbreiden van de mogelijkheden om taal te oefenen. Het aantal lees-, praat, en schrijfgroepen in 

de Bibliotheek is uitgebreid van 1 groep naar 5 groepen. Buiten de bibliotheek zijn nog eens 2 groe-

pen gestart, in het Huis van Renkum en in de Poort van Doorwerth.

•  Starten van het project de VoorleesExpress; een voorleesproject voor ouders van jonge kinderen die 

een taalachterstand hebben.

•  Organiseren van een activiteit voor vrijwilligers, stakeholders en (mogelijke) doorverwijzers in de 

Week van de Alfabetisering. Samen met het Filmhuis Dieren en het Filmhuis Oosterbeek hebben 

we in deze week extra aandacht gevraagd voor het probleem van laaggeletterdheid.

•  Presentatie van het Taalhuis tijdens het Sociaal Café in gemeente Rheden en aan de gemeente-

raden van Rheden, Rozendaal en Renkum.

In totaal zijn er tussen augustus tot 31 december 2017 52 taalvragen gesteld in het Taalpunt. Hiervan 

waren 23 aanmeldingen in gemeente Rheden en 17 aanmeldingen in gemeente Renkum. De overige 

vragen waren van informatieve aard.

Aan het verruimde aanbod van lees-, schrijf en praatgroepen namen in totaal 116 mensen deel. Dit is 

naast het bestaande, formele taalaanbod dat het ROC binnen de regio aanbiedt. 

Bibliotheek en Taalhuis
De Bibliotheek Veluwezoom draagt bij aan het Taalhuis met het ondersteuningsprogramma Klik & Tik, 

de cursus Digisterker, de inrichting van de Taalpunten en de bijbehorende materialen en de lees-, 

praat, en schrijfgroepen ‘Samen Nederlands praten’ en ‘Nederlands lezen en schrijven met Succes!’. 

Klik & Tik

Klik & Tik is een ondersteuningsprogramma voor mensen die functioneel digibeet zijn. Digibeten zijn 

mensen die niet kunnen omgaan met een computer of internet. Daarmee hebben deze mensen geen 

toegang tot belangrijke informatiebronnen en kunnen zij onvoldoende meedoen aan de samenleving. 

Zij kunnen geen toeslagen aanvragen, solliciteren of informatie opzoeken die voor hen van belang is. 

Dit kan leiden tot achterstanden, minder kansen en langdurige werkeloosheid. Klik & Tik is erop 

gericht deze mensen op een heel eenvoudig niveau digitale vaardigheden eigen te maken, te leren 

omgaan met internet en ze te leren hoe ze informatie kunnen zoeken en vinden. 
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In 2017 namen 46 mensen deel aan Klik & Tik in gemeente Rheden en Renkum. Hiervan behaalden 

20 mensen een certificaat. De anderen stroomden uit of zijn nog bezig met hun leertraject.

Digisterker

Met de vierdelige cursus Digisterker leert de Bibliotheek inwoners van gemeenten Rheden, Renkum en 

Rozendaal hun weg te vinden bij de (elektronische) overheid en bij websites van bijvoorbeeld het UWV, 

het pensioenfonds, de gemeente en de Belastingdienst. 

In 2017 bood de Bibliotheek Veluwezoom 3 cursussen Digisterker aan, waaraan 24 volwassenen 

deelnamen. 

De Bibliotheek en de Belastingdienst
Zaken doen met de digitale overheid? De Bibliotheek helpt!

De Bibliotheek Veluwezoom ondersteunt mensen in haar werkgebied actief in hun persoonlijke ont-

wikkeling. Dit gaat om activiteiten op het gebied van taal en lezen, en bijvoorbeeld rekenen, 

gezondheids vaardigheden en de service op het gebied van de elektronische overheid, waaronder de 

belastingaangifte. Deze dienstverlening vindt plaats in het kader van een convenant dat Koninklijke 

Bibliotheek (KB) en Belastingdienst in 2016 sloten. 

Bij de Bibliotheek Veluwezoom kunnen mensen sinds 2017 gebruikmaken van gratis faciliteiten. Er zijn 

computers en printers beschikbaar om zelfstandig aan de slag te gaan. Mensen hoeven hiervoor geen 

lid te zijn. Daarnaast organiseerde de Bibliotheek Veluwezoom in 2017 3 informatiebijeenkomsten in 

de gemeente Rheden en 3 in de gemeente Renkum. Hier namen respectievelijk 39 en 45 mensen aan 

deel. Ook organiseerden we samen met Rechtswinkel Renkum inloopspreekuren. 

Van de mogelijkheid om hulp te krijgen bij het invullen van de belastingaangifte maakten slechts 

3 mensen gebruik. Dit valt deels te verklaren uit de onbekendheid van deze nieuwe service en door het 

feit dat het spreekuur aan het einde van de aangifteperiode gepland was. Dit moet in het vervolg eer-

der. Het voornemen is om invulhulp in 2018 ook in gemeente Rheden te organiseren met een lokale 

maatschappelijke partner.

‘Studiekring, ik?’

Wat is een studiekring?
Een studiekring is een vaste groep van 
10 tot 15 senioren, die eens per week of 
om de veertien dagen bij elkaar komt.
Elke bijeenkomst duurt twee uur en 
bevat een “rondje actualiteiten”, er 
wordt een gekozen onderwerp bespro-
ken en u neemt deel aan de discussie.

Voor wie is een studiekring?
Een studiekring is geschikt voor 
mensen, ook met een fysieke 
beperking, die samen nieuwe dingen 
willen ontdekken, bereid zijn zich 
daarin te verdiepen en met elkaar 
kennis willen uitwisselen. 

Doel van studiekringen
Het doel van een studiekring is naast op 
de hoogte blijven van maatschappelijke
ontwikkelingen, ook eigen ideeën en
meningen met anderen delen. De kring 
kan uitgroeien tot een hechte groep
mensen. 

 

GELDERS PLATFORM

STUDIEKRINGEN
van en voor ouderen

 

“De studiekring 
houdt mijn geest actief”

“De studiekring houdt mij 
betrokken bij de actualiteit”

www.studiekringen50plus.nl

Informatie algemeen
Voor meer informatie over de studie-
kringen of om lid worden van een 
studiekring, kunt u terecht op de 
website: 

www.studiekringen50plus.nl

of een e-mail sturen naar: 

info@studiekringen50plus.nl 

Wat maakt een studiekring leuk?
• Verdiepen in zelf gekozen onder-  
 werpen
• Actief blijven van hersenen en geest
• Opdoen van nieuwe kennis en inzicht
• Uitwisselen van gedachten, ideeën  
 en meningen
• Nieuwe dingen ontdekken
• Ontmoeting met leeftijdgenoten
• Ontplooien van eigen talenten

Wat zijn de kosten?
De kosten van deelname zijn gering en 
betaalbaar. 
Ze verschillen per studiekring en zijn 
afhankelijk van de kosten voor zaalhuur, 
consumpties en eventuele gezamenlijke 
activiteiten.

Hoe kan ik meedoen?
Voor meer informatie over studiekringen 
kunt u contact opnemen met: 

    Informatiebijeenkomst

Voorbeelden van onderwerpen

• Voeding
• Veiligheid
• Geschiedenis
• Wonen
• Milieu
• Ecologie en landschap
• Reizen
• Economie
• Kunst en architectuur
• Gezondheid
• Literatuur en poëzie
• Wereldgodsdiensten
• Filosofie

 

Platform
Studiekringen

50 plus

vrijdag 10 maart 2017 
van 14.00 tot 15.30 uur 
de Bibliotheek Dieren

www.bibliotheekveluwezoom.nl
nienke.oldenhuis@bibliotheekveluwezoom.nl
tel. 06 - 44 29 41 85

Hulp nodig bij de   
Belastingaangifte?   

meer informatie en aanmelden: 
www.bibliotheekveluwezoom.nl/agenda

Kom naar het Belastingspreekuur in
de Bibliotheek Oosterbeek / De Klipper 

Hulp nodig bij de   
Belastingaangifte?   

meer informatie en aanmelden: 
www.bibliotheekveluwezoom.nl/agenda

Kom naar het Belastingspreekuur in
de Bibliotheek Oosterbeek / De Klipper 

Workshop
Kleding & Identiteit   

meer informatie en aanmelden: 
www.bibliotheekveluwezoom.nl/agenda
of www.volksuniversiteitarnhem.nl

vrijdag 3 november 2017
9.30 tot 12.30 uur • � 32,-
de Bibliotheek Oosterbeek / De Klipper 
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Persoonlijke ontwikkeling en inspiratie

Om lezen en lees plezier te stimuleren organiseerden we in 2017 de volgende activiteiten: 

-  Tijdens de Boekenweek ontvingen we schrijver Ronald Giphart in de Bibliotheek Velp. 

-  De internationaal beroemde schrijver Karin Slaughter trok 200 bezoekers in de Concertzaal in 

Oosterbeek, ter gelegenheid van de Spannende Boeken Weken. 

-  Onder de noemer ‘Zomerschool’ konden mensen een serie lezingen en workshops bijwonen over 

ethiek, natuur en taal. Het aanbod was er met name op gericht om senioren in de rustigere zomer-

maanden een inspirerend programma te bieden. 

-  ‘Nederland Leest’ besteedde in 2017 aandacht aan het thema robotica. Inwoners uit onze gemeenten 

konden gratis het boek ‘Ik, Robot’ afhalen in de Bibliotheek, met het boek met korting naar de film en 

deelnemen aan een lezing/debat. 

Studiekringen
In 2016 werd de Bibliotheek Veluwezoom lid van 

het Gelderse platform ‘Studiekringen 50+’, om het 

oprichten van studiekringen in onze regio een 

impuls te geven. Een studiekring is een vaste 

groep mensen die eens per week of eens per 

14 dagen bij elkaar komt om een zelfgekozen 

onderwerp te bespreken. Over de actualiteit, een 

hobby of iets anders dat ze willen delen met 

anderen. Het doel is om mensen te prikkelen om 

tot op hoge leeftijd geestelijk en sociaal actief te 

blijven. De Bibliotheek Veluwezoom biedt studie-

kringen ruimte, faciliteiten en begeleiding bij het 

opstarten en onderhouden van een studiekring. 

Tijdens informatiebijeenkomsten over studie-

kringen was er veel belangstelling voor het con-

cept. Het daadwerkelijk samenstellen van groe-

pen bleek echter lastig. Uiteindelijk is het gelukt 

om 2 groepen op te richten: 1 in Dieren en 1 in 

Oosterbeek. In Velp is nog een groep in afwach-

ting van voldoende leden.

Kunst voor elkaar
Onder de noemer ‘Kunst voor elkaar’ realiseerde 

de Bibliotheek Veluwezoom in 2017 een doorstart 

van het driejarige programma Lang Leve Kunst in 

Renkum. Het doel van Kunst voor elkaar is om een 

cultureel aanbod voor ouderen te bieden door 

verbinding te creëren tussen welzijn, zorg, kunst 

en cultuur. Dit resulteerde in wekelijkse, creatieve 

bijeenkomsten in de Bibliotheek Oosterbeek / 

De Klipper en een serie schrijfactiviteiten in 

de Bibliotheek Dieren. 

Actieve, door de bibliotheek opgeleide senioren 

begeleiden wekelijks 10 tot 15 ouderen. Zij maken 

collages, schrijven teksten, dichten en schilderen. 

In gemeente Rheden leidde de Bibliotheek, in 

samenwerking met kunstbedrijf RIQQ, 11 senioren 

op in verschillende kunstdisciplines. Zij rondden 

hun training in november af en zijn met de 

Bibliotheek en kunstbedrijf RiQQ in gesprek hoe 

zij deze kennis lokaal kunnen doorgeven aan 

andere ouderen. 

Tijd voor verzilveren
Met behulp van FNOzorgvoorkansen startte de 

Bibliotheek Veluwezoom medio 2017 met het 

project ‘Tijd voor Verzilveren’. Doel van dit project 

is om met ouderen in gesprek te gaan en nieuwe 

activiteiten te ontplooien die bijdragen tot het 

cognitief fit blijven van senioren. Het project 

komt voort uit het signaal dat ouderen die 

steeds langer zelfstandig thuis wonen het moei-

lijk vinden om zichzelf geestelijk te blijven stimu-

leren, terwijl zij deze behoefte wel hebben. Het 

innovatieve van dit project is dat de inhoud van 

de activiteiten vormgegeven wordt met de ken-

nis en expertise van senioren zelf. De senior is 

dus zowel de kennisbrenger als de bezoeker. De 

activiteiten worden zodanig georganiseerd dat 

ze bereikbaar zijn voor (kwetsbaar wordende) 

ouderen. Het project kent een looptijd tot eind 

2018.
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wehelpen.nl/renkum
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Samenwerken met maatschappelijke organisaties

WeHelpen Renkum en Rheden
In 2017 ondersteunde de Bibliotheek Veluwezoom het lokale initiatief WeHelpen Renkum en WeHelpen 

Rheden, dat via de website www.wehelpen.nl het bieden van hulp en het helpen van elkaar stimuleert. 

We informeerden, enthousiasmeerden en hielpen mensen om zich aan te sluiten. 

Volksuniversiteit Arnhem
Door afspraken te maken met de Volksuniversiteit Arnhem werd in 2017 een aantal van hun activitei-

ten aangeboden in de Bibliotheek Oosterbeek / De Klipper. 

Muziek- en Dansschool Oosterbeek
Muziek en Dansschool Oosterbeek vult sinds juni 2017 de leegte die ontstond door het vertrek van  

’t Venster uit De Klipper. Professionele docenten organiseren voor iedereen die een instrument wil 

bespelen, wil bewegen of wil ontspannen een geschikte activiteit. Op vrijdag 25 augustus opende de 

Muziek- en Dansschool het nieuwe seizoen met drukbezochte demonstraties van hun lessen. 

Scarabee
Sinds de verbouwing van De Klipper in 2015 verzorgt de Renkumse kunstorganisatie Stichting 

Scarabee de programmering van de exposities in het gebouw. Onder de noemer ‘Kunstenaar en cursis-

ten’ exposeerden ook in 2017 een aantal regionale beeldend kunstenaars en hun leerlingen. Deze expo-

sities geven een mooi beeld van het werk van de kunstenaars en van hun leerlingen en trekken veel 

belangstelling.

Rechtswinkel Renkum
Mede door het convenant met de Belastingdienst is de samenwerking tussen de Bibliotheek 

Veluwezoom en Rechtswinkel Renkum geïntensiveerd. Rechtswinkel Renkum organiseerde in het voor-

jaar van 2017 spreekuren voor het invullen van de belastingaangifte. Vanaf de zomer houden zij weke-

lijks een spreekuur in de Bibliotheek Oosterbeek / De Klipper. Het spreekuur vindt bewust gelijktijdig 

plaats met het inloopspreekuur van het Taalhuis.

Formulierenhulp Rheden
De Bibliotheek Veluwezoom ondersteunt de totstandkoming van de formulierenhulp in de gemeente 

Rheden. Naast verbinding met bestaande dienstverlening zal de bibliotheek de formulierenhulp 

ondersteunen op ICT-gebied.
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Op 4 december 2017 om vier uur ’s middags 

werd bij de Bibliotheek Oosterbeek door Josan 

Meijers, gedeputeerde van de provincie 

Gelderland, een ‘social sofa’ uitgereikt aan 

Lianne Busser van de Bibliotheek Veluwezoom. 

Op precies datzelfde moment was in de elf 

andere provincies in Nederland net zo’n feeste-

lijke uitreiking. 

Verbinding in de buurt

Het winnende project van de Bibliotheek 

Veluwezoom moest tot verbinding leiden in de 

buurt, het moest opgeschaald kunnen worden, 

én het moest innovatief zijn! 

De Bibliotheek Veluwezoom is heel blij met de 

prijs: ‘de social sofa staat symbool voor verbin-

ding in de wijk en het bevorderen van sociale 

cohesie. ‘Precies wat wij met ons educatieve pro-

ject Kunst voor elkaar nastreven. Kunst voor 

elkaar creëert verbinding tussen welzijn, zorg, 

kunst en cultuur. Het stimuleert mensen om hun 

creatieve talenten weer op te pakken of verder 

uit te bouwen en zich in te zetten voor anderen. 

En dan ontstaan er heel mooie dingen. Letterlijk 

en figuurlijk. Als je ziet met hoeveel enthousias-

me er iedere week getekend, geschreven en 

geschilderd wordt hier in de Bibliotheek 

Oosterbeek / De Klipper…!, aldus Lianne Busser. 

‘We vinden het bankje heel mooi en zijn er trots 

op dat het bankje nu bij onze bibliotheek staat!’

BIBLIOTHEEK 
VELUWEZOOM WINT 
‘SOCIAL SOFA’ VOOR BESTE 
PROVINCIALE INNOVATIE

Zo veel meer dan boeken

‘Bibliotheken zijn van oudsher al natuurlijke ont-

moetingsplekken in een wijk of dorp, maar zijn 

soms te bescheiden over alle aantrekkelijke initi-

atieven en activiteiten die zij ontwikkelen, naast 

het uitlenen van hun collectie,’ aldus Tineke van 

Ham, voorzitter van de gezamenlijke Provinciale 

Serviceorganisaties van de openbare bibliothe-

ken in Nederland (SPN). ‘Door deze wedstrijd, en 

alle aandacht die er naar uitgaat, wordt de inno-

vatieve en verbindende rol van bibliotheken in 

een stad of dorp extra belicht.’ 

Bibliotheken hebben tegenwoordig niet alleen 

meer de functie van ‘het uitlenen van boeken’ 

maar beschikken over een veel breder aanbod. 

Bibliotheekdirecteur Lianne Busser licht toe: ‘Dat 

je voor het lenen van boeken naar de Bibliotheek 

kunt, is voor veel mensen natuurlijk wel bekend. 

Maar wat veel mensen vaak niet weten, is het 

grote aanbod aan andere activiteiten. De biblio-

theek is een aantrekkelijke en bruisende plek 

waar je aan je persoonlijke ontwikkeling kunt 

werken: de Bibliotheek maakt je rijker!’ 

Van en voor iedereen

Het bankje is nu voor iedereen te bewonderen én 

te gebruiken. Lianne Busser hoopt dat de bewo-

ners van Oosterbeek er niet alleen maar langslo-

pen: ‘Op zo’n bank neem je gewoon tijd voor 

elkaar. Even bijkletsen of zomaar zitten, een beet-

je rondkijken, mensen begroeten of de bank 

gebruiken als ‘afspreekplek’. De bank is van ieder-

een en voor iedereen, net als de bibliotheek!’
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Klantonderzoek, leden werven, 
ledenbehoud en publiciteit

Klantonderzoek: BiebPanel
Een belangrijk marketingsinstrument voor de Bibliotheek Veluwezoom is het online 

onderzoeks platform BiebPanel. Het voorziet ons, en bijna 100 andere bibliotheken, vier 

keer per jaar van actuele klantinformatie op allerlei voor de bibliotheek relevante 

gebieden. De 329 panelleden van de Bibliotheek Veluwezoom beantwoordden in 2017 

in vier online onderzoeken vragen over belasting spreekuren, de betrokkenheid bij de 

bibliotheek, lezen in de vakantie en over de klantreis reserveren en verlengen. 

Samenvattingen van de onderzoeksresultaten zijn in te zien op  

www.bibliotheekveluwezoom.nl/biebpanel. 

Leden werven en behouden
Om leden te werven en te behouden sluit de Bibliotheek Veluwezoom aan bij provinci-

ale en landelijke campagnes. Provinciaal werd een ledenwerfactie georganiseerd 

(‘Probeer de bibliotheek 3 maanden gratis’) en een BiebMagazine en een folder voor 

anderstaligen uitgebracht. 

De Koninklijke Bibliotheek borduurde onder meer voort op de in 2016 geïntroduceerde 

campagne ‘de Bibliotheek maakt je rijker’. De campagne geeft invulling aan de veel 

gedeelde gedachte dat de bibliotheek een waardevolle instelling is en dat deze bood-

schap nadrukkelijker verteld mag worden. 

Voor nieuwe inwoners van de gemeente Rozendaal maakte de Bibliotheek 

Veluwezoom een welkomstpakket, om voordelig kennis te maken met de Bibliotheek 

Veluwezoom. 

Het in 2011 geïntroduceerde programma ‘Voordeel met je biebpas’ stopte in 2017.

Publiciteit 
Het belangrijkste communicatiekanaal van de Bibliotheek Veluwezoom is de website. 

De 59.950 bezoekers gebruiken voornamelijk de online catalogus en ‘Mijn bibliotheek’, 

en ze bekijken de openings tijden en de aanwinsten. 

Het aantal bezoeken op de website steeg ten opzichte van het voorgaande jaar, 

ondanks het feit dat leden ook gebruikmaken van de app van de bibliotheek (cijfers 

hiervan zijn helaas niet beschikbaar) en het gemis aan gebruikscijfers van de in 2016 

aan de website toegevoegde ‘activiteitenshop’ (www.bibliotheekveluwezoom.nl/ 

agenda).  

Een mogelijke verklaring kan zijn dat het gebruik van online communicatiemiddelen 

voor steeds meer mensen normaal wordt; reserveren en verlengen via internet raakt 

steeds meer ingeburgerd.

In 2017 verschenen 9 digitale nieuwsbrieven, werden er 79 tweets gestuurd er 36 pers-

berichten verspreid, die in veel lokale dagbladen werden opgenomen. In 2017 begon de 

Bibliotheek Veluwezoom ook met communicatie via Facebook. Eind 2017 waren er een 

voorzichtige 62 volgers. 

هل تعلم أنه من الممكن لألطفال استعارة الكتب مجانا؟
ياسمين ستبحث عن كتب جميلة.

األم مارجام وابنتها ياسمين تذهبان إلى المكتبة.

في قسم األطفال تري تاسا كتابا لالطفال لياسمين.

مارجام وابنتها ياسمين تتكلمان مع 
تاسا، تاسا تعمل في المكتبة

 قسم اللغات في المكتبة هو القسم الذي يمكنك تاسا ومارجام تتصفحان كتابا للكبار.
فيه تعلم اللغة الهولندية.

على شبكة اإلنترنت يمكنك اإلطالع على الصحف بلغات مختلفة. تقوم في المكتبة، يوجد أيضا كتب سماعية وأغاني وأفالم.
مارجام بتصفح جريدة بلغتها الخاصة.

في المكتبة يمكنك ايضا التسجيل بدورات الكمبيوتر. 

ويوجد ايضا مقهى للغات في المكتبة، تستطيع فيه التدرب على اللغة 
الهولندية مع الزمالء الذين يتكلمون اللغة الهولندية.

الى اللقاء في المكتبة

مرحبا بكم في المكتبة

www.debibliotheek.nl

 أهال وسهال بكما، 
 سوف أطبع 
 لكما بطاقه 

المكتبة

يمكنك هنا ايجاد 
كتب جميلة لقراءتها 

من اجلك.

اي الكتب تجدينها 
جميلة يا ياسمين

الكتب السماعية هي 
طريقة ممتعة لقراءة 
كتاب باللغة الهولندية 
ولالستماع إلى اللغة 

Jij ook?

glansrijk

WIJ 
LEZEN EN 
SCHRIJVEN 
NU ZELF

Kom langs bij  
het Taalpunt in  
de Bibliotheek Dieren
Of bel 06 - 45 39 46 40
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Organisatie
De Bibliotheek Veluwezoom is een middelgrote organisatie die het bibliotheekwerk verzorgt voor de 

gemeenten Rheden, Rozendaal en Renkum. Op 31-12-2017 werkten er 36 mensen voor de Bibliotheek 

Veluwezoom, van wie er 4 een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

    Aantal mensen

directeur-bestuurder    1

manager bibliotheken    1

bibliotheekmedewerkers in de vestigingen van Rheden   7

bibliotheekmedewerkers in de vestigingen van Renkum   7

lees/mediacoaches, werkzaam voor en op voor- en vroegschoolse  

instellingen, basisscholen en het voortgezet onderwijs en voor volwassenen  6

(domein)specialisten, verantwoordelijk voor beleidsvoorbereiding, inhoudelijke  

(door)ontwikkeling en innovatie op de verschillende beleidsterreinen (voor- en  

vroegschoolse educatie, educatie jeugd en jongeren, educatie volwassenen,  

specialist collectie en coördinator Taalhuis Veluwezoom)   5

stafmedewerkers (secretariaat & financiële administratie, administratieve  

ondersteuning educatie, marketing en pr, ICT en functioneel beheer)  5

Vrijwilligers, werkzaam voor de Bibliotheek aan huis, internetcafés,  

computercursussen en voor Voorleesteam Rheden   85

    Aantal fte

Personeelsformatie in vaste dienst   17,4

Personeelsformatie tijdelijk   4,1

Totaal personeelsformatie   21,5

Medewerkers met een tijdelijk of bijzonder contract  

(waaronder stagiaires en werkervaringsplaatsen)   1,8

Vestigingen
Rheden: de Bibliotheek Dieren, de Bibliotheek Velp, jeugdBibliotheek Rheden

Renkum: de Bibliotheek Oosterbeek, de Bibliotheek Renkum, jeugdBibliotheek Doorwerth.

De Klipper
De Bibliotheek Oosterbeek / De Klipper neemt sinds de renovatie in 2015 een aparte positie in binnen 

onze organisatie. De Klipper beschikt over zes aparte ruimtes die door derden tegen vergoeding gere-

serveerd en gebruikt kunnen worden voor vergaderingen, cursussen en andere activiteiten. De inkom-

sten van dit gebruik dragen bij aan de exploitatie van het gebouw, dat eigendom is van de Bibliotheek 

Veluwezoom. 

Wij willen De Klipper positioneren als centraal gemeenschapsgebouw in Oosterbeek, waar organisa-

ties en lokale initiatieven terecht kunnen voor hun activiteiten. Wij zoeken daarbij ook nadrukkelijk de 

verbinding met onze eigen activiteiten van de bibliotheek en partners zoals het Taalhuis Veluwezoom. 

Hoewel De Klipper in toenemende mate duidelijk in een behoefte voorziet, is de exploitatie van het 

gebouw nu (en hoogstwaarschijnlijk ook in de toekomst) niet kostendekkend te realiseren. 
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Raad van Toezicht
De Bibliotheek Veluwezoom werkt volgens het Raad van Toezicht-model. Zij kent een Raad van Toezicht 

van 5 personen. De Raad van Toezicht werd in 2017 gevormd door: 

•  Paul van Roosmalen (voorzitter). Directeur-bestuurder Woningbouwstichting de Gemeenschap in 

Nijmegen. Nevenfuncties: lid Raad van Toezicht stichting Innoforte te Velp, secretaris van het 

bestuur bij de Stichting Burger en Nieuw Weeshuis te Arnhem en lid van het bestuur van de 

 stichting Rijk van Nijmegen Uitdaging.

•  Anne-Marie Bruggert. Manager DNV GL (internationale certificeringsorganisatie), Arnhem. 

Nevenfunctie: lid Bestuur Motel Spatie Arnhem.

•  Corinne Casseres. Senior Private Banker ABN AMRO MeesPierson. Nevenfuncties: voorzitter Raad 

van Toezicht Vluchtelingenwerk Oost Nederland, lid Vrouwennetwerk Arnhem Nijmegen en 

bestuurslid Stichting Culinair Erfgoed Lage Landen.

•  Rob Hulstein. Directeur basisonderwijs Stichting PPO De Link. Nevenfunctie: voorzitter Stichting 

CultuuRenkum.

•  Ellen van Boxtel. NLP-coach. Nevenfuncties: vertrouwenspersoon Stichting Gym en turnen Arnhem, 

ledenambassadeur Nive en lid klachtencommissie Rijnstad.

Directeur-bestuurder is Lianne Busser. Nevenfuncties: secretaris bestuur Vereniging SAMBIS en secre-

taris bestuur Stichting Cultuur in Renkum.

Medewerkersvertegenwoordiging
Binnen de Bibliotheek Veluwezoom is een medewerkersvertegenwoordiging (MV) actief. Zes keer per 

jaar overleggen directeur en MV over de ontwikkelingen binnen de organisatie op financieel, beleids-

matig en personeel terrein. De MV heeft dezelfde bevoegdheden als een Ondernemingsraad.

Daarnaast heeft de Bibliotheek Veluwezoom een externe vertrouwenspersoon, bij wie medewerkers 

zich in conflictsituaties, bij zich niet gehoord voelen, te rade kunnen.

Scholing
De Bibliotheek Veluwezoom werkt als een lerende organisatie. Medewerkers voeren hun taken zoveel 

mogelijk naar eigen inzicht uit en werken zelfstandig en resultaatgericht. Jaarlijks wordt aandacht 

besteed aan scholing en inspiratie. 

Naast vakspecifieke trainingen en studiedagen die een aantal medewerkers volgde, startten we in 

2017 onder de noemer ‘De Kennismakerij’ met een voor ons nieuwe vorm van kennisoverdracht. In een 

Kennismakerij wordt een thema uitgediept dat voor medewerkers van belang of interessant is. In 2017 

besteedden we aandacht aan eenvoudig communiceren, het herkennen van laaggeletterdheid, het 

werken met vrijwillige medewerkers, ‘vrienden van de Bibliotheek Veluwezoom’, het omgaan met 

bezoekers ‘met een kort lontje’ en aan ontwikkelingen op digitaal gebied.

Uit een enquête bleken medewerkers positief over deze nieuwe aanpak. We gaan hier in 2018 dan ook 

mee verder. 
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Certificering
In 2017 is de Bibliotheek Veluwezoom opnieuw gecertificeerd. Zij voldoet daarmee aan de eisen die de 

brancheorganisatie stelt aan openbare bibliotheken. De certificering volgde na een tweedaagse audit, 

waarin gesprekken met medewerkers en stakeholders gevoerd werden over de wijze waarop en de 

mate waarin de bibliotheek haar beleid en strategie tot uitvoering brengt. 

Een dergelijke audit wordt om de vier jaar gedaan. Net als voorgaande keren beoordeelden de audito-

ren de Bibliotheek Veluwezoom over het algemeen positief. “De Bibliotheek Veluwezoom heeft zich tij-

dens de audit leren kennen als een relatief kleine bibliotheek die kansen pakt waar dat mogelijk is. Er 

heerst een open en transparante bedrijfscultuur; de interne communicatielijnen zijn kort. De biblio-

theek heeft veel ambities die breed gedeeld worden binnen de organisatie en door de drie gemeenten 

waarvoor de bibliotheek werkzaam is. De financiële (en daarmee ook de personele) middelen zijn ech-

ter beperkt”. 

Vrijwilligers
Vrijwillige inzet van inwoners uit onze gemeenten wordt steeds belangrijker voor de bibliotheek; zon-

der hun inzet zouden we een groot deel van onze ambities niet kunnen waarmaken. Waardering voor 

deze ‘ambassadeurs’ vinden wij dan ook zeker op zijn plaats. 

In december nodigden we onze 85 vrijwillige medewerkers uit voor een informele bijeenkomst in de 

Bibliotheek Velp. Directeur Lianne Busser, liet hen zien op welke terreinen de verschillende vrijwilligers 

zich voor de bibliotheek inzetten en wat hun bijdrage betekent. Daarna was er een lekker stamppot-

buffet en gelegenheid tot een nadere kennismaking. De positieve reacties op deze bijeenkomst zijn 

voor ons reden om in ieder geval één keer per jaar onze vrijwilligers in het zonnetje te blijven zetten. 
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Balans
per 31 december 2017

  31-12-2017  31-12-2016
  €  €
Vaste activa 

Materiële vaste activa 862.400  942.418

Vlottende activa 

Kortlopende vorderingen en overlopende activa 64.268  109.906

Liquide middelen 649.396  482.230

Activa 1.576.064  1.534.554

Eigen vermogen 575.981  568.855

Voorzieningen 172.997  159.260

Vreemd vermogen

Langlopende schulden 

Leningen langlopend o/g 273.895  322.204

Kortlopende schulden en overlopende passiva 553.191  484.235

Passiva 1.576.064  1.534.554
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Rekening van baten en lasten
2017

  Rekening Begroting Rekening 
  2017 2017 2016
    €
Baten

Inkomsten gebruikers  335.745 341.458 350.514

Specifieke dienstverlening  91.785 112.830 96.653

Diverse baten  1.080 3.600 3.200

Exploitatiesubsidies gemeenten  1.712.993 1.743.240 1.687.929

Projectbaten  178.791 86.023 84.021

  2.320.394 2.287.151 2.222.316

 

Lasten

Bestuur en organisatie  42.565 39.700 46.101

Huisvesting  438.809 432.813 474.003

Personeel  1.292.879 1.251.673 1.213.754

Administratie  91.784 93.400 90.427

Transport  12.955 16.000 15.978

Automatisering  121.366 134.333 121.107

Collectie en media  291.085 283.900 306.338

Specifieke kosten  21.584 80.030 13.289

Overige kosten  241 1.000 348

  2.313.268 2.332.849 2.281.345

 

Resultaat 7.126 -45.698 -59.029
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Toelichting op de balans

Grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat

De grondslagen van waardering en bepaling van het resul-

taat zijn ten opzichte van het voorgaande jaar niet gewij-

zigd. De jaarrekening is opgesteld op basis van historische 

kosten. Voor zover niet anders wordt vermeld, zijn  

de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze wor-

den gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar 

waain ze voorzienbaar zijn. 

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen ver-

krijgings- of vervaardigingprijs onder aftrek van afschrijvin-

gen of lagere bedrijfswaarde, rekening houdend met de ver-

moedelijke gebruiksduur. Ontvangen subsidies voor 

investeringen worden ten gunste van de verkrijgingsprijs 

van de investeringen gebracht. Afschrijving van investerin-

gen vindt plaats met ingang van datum ingebruikname. 

De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn:

grond    nihil

gebouwen   5-7-10-25%

inventaris   5-6,66-10-20%

automatisering   20%

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale 

waarde, voor zover nodig onder aftrek van voorzieningen 

voor oninbaarheid. De voorziening wordt bepaald op grond 

van een individuele beoordeling van de openstaande 

vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale 

waarde en staan per balansdatum ter vrije beschikking van 

de stichting.

Eigen vermogen

Binnen het eigen vermogen worden na besluit van het 

bestuur diverse bestemmingsreserves gevormd.

Bestemmingsreserves worden gevormd vanuit de 

resultaatbestemming. Onttrekkingen op de bestemmings-

reserves vinden plaats middels rechtstreekse mutaties op het 

eigen vermogen.

Voorzieningen

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan 

het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden 

afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te 

schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door 

de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om 

de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balans-

datum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd 

tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de 

opbrengsten voor de geleverde diensten, subsidie- en overige 

opbrengsten en de exploitatiekosten. 

Van de gebruikersinkomsten worden alleen de werkelijke 

ontvangen bedragen verantwoord, bij de contributies worden 

de vooruit ontvangen bedragen doorgeschoven naar de 

periode waar ze betrekking op hebben. 

Opbrengsten en kosten worden toegerekend aan het jaar 

waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts 

genomen voor zover zij op balansdatum gerealiseerd zijn. 

Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde 

van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor 

het opmaken van de jaarrekening bekend zijn.

Exploitatiesubsidies

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van 

baten en lasten gebracht in het jaar ten laste waarvan de 

gesubsidieerde uitgaven komen/waarin de opbrengsten zijn 

gederfd/waarin het exploitatietekort zich heeft voorgedaan.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich betreffende Stichting Bibliotheek Veluwezoom 

geen belangrijke gebeurtenissen voorgedaan na 

balans  datum.
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DE HALVE FINALE VAN DE 
NATIONALE VOORLEES-
WEDSTRIJD VOND PLAATS 
OP KASTEEL DOORWERTH. 
DE DEELNEMERS EN HUN 
SUPPORTERS WAREN  
ONDER DE INDRUK VAN DE 
BIJZONDERE SFEER OP HET 
KASTEEL. 



jeugdBibliotheek Doorwerth • 

Mozartlaan 2 • 6865 GB  Doorwerth • tel. 026 - 333 49 82

de Bibliotheek Oosterbeek / De Klipper •  

Generaal Urquhartlaan 1 • 6861 GE  Oosterbeek • tel. 026 - 333 49 82

de Bibliotheek Renkum • 

Europalaan 58 • 6871 BZ  Renkum • tel. 0317 - 31 32 23

de Bibliotheek Dieren • 

Ericaplein 5 • 6951 CP  Dieren • tel. 0313 - 41 54 76

 

jeugdBibliotheek Rheden • 

Haverweg 16 • 6991 BS  Rheden • tel. 0313 - 41 54 76

 

de Bibliotheek Velp • 

Gruttostraat 10a • 6883 CN  Velp • tel. 026 - 361 90 03

Uitgave van de Bibliotheek Veluwezoom

Ericaplein 5 • 6951 CP  Dieren

tel. 0313 - 41 97 61 • info@bibliotheekveluwezoom.nl

www.bibliotheekveluwezoom.nl

Twitter @BiblVeluwezoom • @EduVeluwezoom

Facebook @debibliotheekveluwezoom


