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Voorwoord
In korte terugblikken, aan de hand van persberichten, foto’s en cijfermatige resultaten van onze
vestigingen en onze activiteiten geeft dit jaarverslag een beeld van – wederom – een actief jaar: 2018.
De Bibliotheek Veluwezoom ontwikkelt zich steeds verder in de richting van een maatschappelijke
bibliotheek; als sterke netwerkpartner in het lokale, maatschappelijke veld. Deze ontwikkeling is zichtbaar door onze samenwerking met het Taalhuis Veluwezoom en door andere lokale samenwerkingsverbanden: tussen de bibliotheek en het onderwijs, de bibliotheek en welzijnsorganisaties, de bibliotheek en culturele organisaties, en zo meer. De bibliotheekgebouwen functioneren in toenemende
mate als basis voor activiteiten, cursussen en bijeenkomsten. Als laagdrempelige, centrale ontmoetingsplaatsen in onze kernen.
In onze cijfers over 2018 zie je die verschuiving ook getalsmatig plaatsvinden: een daling van het aantal leden en uitleningen, in lijn met de landelijke trend, en bijna over de hele linie een stijging van het
aantal activiteiten en het aantal mensen dat daarmee bereikt wordt.
Vooral het aantal activiteiten gericht op de ondersteuning en activering van volwassenen nam sterk
toe. In 2018 is daar een sterke focus op gelegd: we organiseerden hulp bij het invullen van de belastingformulieren, cursussen omgaan met de digitale overheid en andere activiteiten. Vaak als partner van
het Taalhuis Veluwezoom.
In 2018 werd ook het programma ‘Tijd voor verzilveren afgerond’. Binnen dit project dachten actieve
senioren zelf in zogenoemde communities mee over welke activiteiten voor hen interessant en
belangrijk zijn. Dat leverde een aantal zeer inspirerende en goed bezochte bijeenkomsten op.
Bijvoorbeeld rond het thema actief ouder worden, maar ook over allerlei aspecten rond het thema de
dood. In 2019 gaan deze groepen grotendeels zelfstandig door, waarbij de bibliotheek vooral voor een
ondersteunende rol kiest.
Al deze activiteiten kunnen wij niet realiseren zonder de inzet van vrijwillige medewerkers. In 2018
waren er bijna 100 vrijwillige medewerkers actief voor de bibliotheek. Stuk voor stuk doen deze vrijwilligers goed en belangrijk werk. Ze leveren een bijdrage aan een betere samenleving 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 bibliotheek, 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 bibliotheek is voor iedereen toegankelijk, maar om materi

Top 10

alen te lenen moeten mensen lid zijn. Sinds 2012 is landelijk

Net als in 2017 stond de Bibliotheek Veluwezoom in 2018 in de

gezien een geleidelijke afname van het aantal leden te zien,

top 10 van bibliotheken die de meeste activiteiten per inwo

die verband lijkt te houden met de maatschappelijke trend

ner organiseren. Maar liefst 913 mensen volgden een cursus,

dat er steeds minder wordt gelezen én doordat het lees

training of bijeenkomst om hun digitale vaardigheden te ver

aanbod is veranderd (de komst van online tekstmedia).

beteren, 122 mensen namen deel aan verschillende taal
groepen en 101 mensen bezochten een informatieve bijeen

De Bibliotheek Veluwezoom wijkt niet af van de landelijke

komst, om maar een paar voorbeelden te noemen.

trend. Het totaal aantal leden nam in 2018 af met 3%. Waar

Activiteiten die eraan bijdragen dat mensen kunnen mee

eerdere jaren programma’s als BoekStart en de Bibliotheek op

doen in de maatschappij.

school het aantal jeugdleden liet toenemen, is in 2018 sprake
van een lichte daling. Toch is nog steeds ruim 1 op de 4 inwo

GelrePas

ners van het werkgebied van de Bibliotheek Veluwezoom lid

In 2018 zagen we opnieuw het aantal abonnementen dat met

en nam het aantal uitleningen per lid/abonnement toe van

de GelrePas werd afgesloten toenemen, van 140 in 2017 naar

31,3 naar 31,9 per jaar. De toename van het aantal uitleningen

169 in 2018. In de gemeente Renkum, waar de regeling het

per abonnement is onder meer te danken aan de intensieve

ruimst is, is de stijging van het gebruik zelfs 39%. De GelrePas

samenwerking van de Bibliotheek Veluwezoom met scholen.

levert daarmee een welkome bijdrage aan de toegankelijk

De Bibliotheek op school is een bewezen effectieve manier om

heid van de bibliotheek voor mensen die financieel minder

kinderen meer te laten lezen.

draagkracht hebben.

Maatschappelijke en educatieve functie

Herinrichting de Bibliotheek Dieren

De maatschappelijke en educatieve functie van de bibliotheek

Net als in 2017 nam in 2018 het aantal leden en het aantal uit

krijgt steeds meer vorm en meer kracht. Meer mensen vinden

leningen in Dieren af. Met de renovatie en herinrichting van

de bibliotheek om hun digitale vaardigheden te verbeteren,

de Bundel hopen we in 2019 een nieuwe impuls te kunnen

een taalcursus te volgen, hulp te krijgen bij het invullen van

geven aan deze vestiging. Samen met het RIQQ en de andere

formulieren of om hulp te krijgen bij de Belastingaangifte.

partners in het gebouw verwachten we een aantrekkelijk pro

De bibliotheek wordt gezien als neutrale, aangename en

gramma te kunnen bieden aan inwoners van Dieren. De

betrouwbare plek om informatie of advies te krijgen en

opnieuw ingerichte ruimte zal bovendien meer mogelijkhe

– zonder de verplichting om iets te moeten kopen of te nutti

den en comfort bieden om er te verblijven, te studeren of te

gen – inspiratie op te doen. Meer organisaties verbinden zich

werken of om er (ook zelf) activiteiten te organiseren.

aan de bibliotheek (onder meer door de samenwerking van
organisaties binnen het Taalhuis), waardoor de bibliotheek in

Belangstelling voor digitaal lezen zet door

toenemende mate een centraal punt in de lokale samenleving

De belangstelling voor het lenen van e-books nam ook in 2018

wordt.

verder toe. Het aantal geregistreerde accounts nam met 13%
toe naar 2.088. 55% van hen is actief; zij leenden ten minste
1 boek. In totaal leende deze groep 17.249 digitale materialen;
8% meer dan in het jaar ervoor. Uit onderzoek komt naar
voren leden digitale media niet zien als vervanging van
papier, maar er een aanvulling op zijn.
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2018

2017

%

20.144

20.742

97%

0 t/m 17 jaar

13.261

13.862

96%

18 t/m 64 jaar

3.545

3.611

98%

2.690

2.733

98%

568

536

106%

Leden
Totaal aantal leden
Per leeftijdscategorie

65 jaar en ouder
Instellings- en educatieve abonnementen

Per vestiging			
de Bibliotheek Dieren
jeugdBibliotheek Rheden

4.530

4.613

98%
97%

1.458

1.504

5.300(1)

5.680

93%

4.811

4.820

100%

jeugdBibliotheek Doorwerth

934

983

95%

de Bibliotheek Renkum

3.112

3.142

99%

76.395

76. 503

100%

25,6%

26,4%

97%

de Bibliotheek Velp
de Bibliotheek Oosterbeek

Totaal aantal inwoners werkgebied
Percentage inwoners dat lid is van de bibliotheek(2),
totaal

Per gemeente		
Rheden

24,3%

25,5%

95%

Renkum

27,5%

27,9%

99%

Rozendaal

25,6%

25,2%

102%

574.669

590.004

97%

32.995

36.068

91%

6.162

7.536

82%

17.249

15.965

108%

631.075

649.573

97%

Uitleningen
Boeken (fysiek)
Dvd’s
Overige media
E-books
Totaal uitleningen (inclusief verlengingen)

			
Per vestiging (exclusief e-books)		
de Bibliotheek Dieren

149.983

161.530

93%

27.348

27.845

98%

de Bibliotheek Velp

157.414

163.848

96%

de Bibliotheek Oosterbeek

157.584

157.650

100%

jeugdBibliotheek Rheden

jeugdBibliotheek Doorwerth

12.230

11.191

109%

de Bibliotheek Renkum

104.117

108.570

96%

5.150

2.974

173%

101.780

103.251

99%

31,9

31,3

102%

educatie (uitleningen aan scholen en instellingen)
Totaal aantal uitleenbare materialen (collectie)
Aantal uitleningen per lener/abonnement(3)

(1)	in Velp bleek een aantal jeugdleden dubbel ingeschreven te zijn, als individueel lid en als lid via school. Het bestand is in
2018 opgeschoond
(2) exclusief instellingen en educatieve abonnementen.
(3) inclusief verlengingen.
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Tijdschrift ‘Poëziepuntgl’ staat
centraal tijdens poëziecafé
Voor het poëziecafé dat dinsdag
wordt gehouden in cultuur- en
ontmoetingscentrum De Kreek
inOosterbeek zijn oud-medewerkers van het tijdschrift Poëziepuntgl uitgenodigd. De reden
om juist dit tijdschrift en zijn
medewerkers uit te nodigen, is
dat het in december werd opgeheven. Dit kwam niet door een
afnemend aantal gedichten,
maar een afnemend aantal
abonnees. Gasten tijdens de
dichtavond zijn Jan Vijn, Anna
Wiersma, Louise Broekhuysen
en Niek Hierbrink. Vijn is sinds

2014 stadsdichter van Doesburg en redacteur van het tijdschrift. Wiersma heeft van 2015
tot afgelopen jaar de naam
stadsdichter van Zutphen gedragen. Broekhuysen komt uit
de theaterwereld en was betrokken bij de poëzie die werd
opgedragen bij de nationale
herdenking op 4 mei. Hietbrink is docent aan de School
voor Journalistiek in Zwolle en
was van 2012 tot 2014 Windesheim-dichter.
Het café duurt van 20.00 tot
22.15 uur en entree kost 3 euro.
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Pizzabezorgster raakt
gewond bij aanrijding

Een vrouwelijke pizzabezorger is
zondagavond gewond geraakt bij
een aanrijding op de Apeldoornseweg in Arnhem. Ze kwam met
haar scooter in botsing met een
auto. De pizzabezorgster reed
aan de linkerkant van de Apeldoornseweg naar het centrum.
De auto reed juist van het centrum af en wilde afslaan naar de
Pontanusstraat. De automobilist
zag de scooter daarbij over het
hoofd. De scooterrijder is in een
ambulance behandeld.
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Voorleesdagen gaan
van start met ontbijt
De Nationale Voorleesdagen beginnen woensdag 24 januari met
een voorleesontbijt. Peuters kunnen in de Bibliotheek Oosterbeek en de Bibliotheek Dieren in
hun nachtelijke outfit aanschuiven voor het ochtendmaal. Om
09.15 uur wordt ontbeten, daarna
wordt in Oosterbeek voorgelezen door wethouder Jasper Verstand en in Dieren door wethouder Constans Pos. Deelname is
gratis, aanmelden kan op bibliotheekveluwezoom.nl.
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2018

2017

%

Openingsuren per week (totaal)

165,5

165,5

100%

38,0

38,0

100%

6,0

6,0

100%

37

37

100%

Per vestiging
de Bibliotheek Dieren
jeugdBibliotheek Rheden
de Bibliotheek Velp
de Bibliotheek Oosterbeek

59

59

100%

jeugdBibliotheek Doorwerth

6,0

6,0

100%

de Bibliotheek Renkum

27,0

27,0

100%

270.884

297.608

91%

72.945(4)

90.114

81%

8.205

8.353

98%

de Bibliotheek Velp

69.617

73.509

95%

de Bibliotheek Oosterbeek

Bezoekers
Totaal
Per vestiging
de Bibliotheek Dieren
jeugdBibliotheek Rheden

87.978

83.461

105%

jeugdBibliotheek Doorwerth

3.669

3.357

109%

de Bibliotheek Renkum

37.825

38.814

97%

61.079

59.950

102%

130.279

128.903

101%

aantal gebruikers

2.467

onbekend

-

aantal sessies

4.078

onbekend

-

aantal gebruikers

1.367

onbekend

-

aantal sessies

1.986

onbekend

-

818

790

104%

www.bibliotheekveluwezoom.nl
aantal gebruikers
aantal sessies
Activiteitenshop Veluwezoom

www.klipper-oosterbeek.nl

Twitter volgers
aantal tweets
Facebook volgers
App de bibliotheek (aantal actieve gebruikers)
App de bibliotheek (aantal sessies)

53

79

67%

104

62

168%

764

onbekend

-

26.140

onbekend

-

verzonden digitale nieuwsbrieven

7

9

78%

(5)

7.886

73%

Abonnementen via GelrePas

169

140

121%

gemeente Rheden

61

62

98%

1

1

100%

107

77

139%

aantal nieuwsbriefabonnees

gemeente Rozendaal
gemeente Renkum

5.744

Geleende materialen afhaalpunten door jongeren en volwassenen
jeugdBibliotheek Doorwerth

2.945

2.963

99%

jeugdBibliotheek Rheden

2.891

4.080

71%

(4) de Bibliotheek Dieren is in 2018 tijdelijk op een andere locatie gehuisvest, zonder gemeenteloket en speel-o-theek.
(5)	in 2018 stapte de Bibliotheek Veluwezoom over naar een andere nieuwsbriefleverancier. Daarbij zijn de nieuwsbrief
abonnees opgeschoond.
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ming voor het uitoefenen van zijn
hobby, maar daar kwam de gemeente op terug. Renkum ziet de
uiterwaarden op het moment dat
daar gevlogen wordt als een luchthaven en acht zichzelf niet bevoegd
om op de veiligheid toe te zien en
ook niet bevoegd om een besluit te
nemen over het al dan niet toestaan

LEZEN IS EEN
MAKKIE MET
HET MLP
Kijk eens op het Makkelijk
Lezen Plein!

DIEREN

RENKUM

Voorleeskampioenen
strijden tegen elkaar

Automakelaar Van der
Veen genomineerd

De Bibliotheek Veluwezoom in
Automakelaar Vivienne van der
Dieren houdt dinsdag 6 februari Veen uit Renkum is genomin
eerd
de kwartfinale van de nationale
voor de Vrouw in de Media Award
voorleeswedstrijd. De schoolGelderland. Zij kwam als automakampioenen van zeven basiskelaar in het nieuws bij tv-proscholen uit de gemeente Rhegramma Hart van Nederland. De
den lezen dan een fragment
Gelderse verkiezing maakt deel
voor uit een zelf gekozen boek.
uit van de landelijke Vrouw in de
De winnaar van de kwartfinale
Media Awards. Hiermee willen de
van de nationale voorleeswedorganisatoren vrouwelijke experts
strijd gaat als voorleeskampiaanmoedigen om zichtbaar in de
oen van de gemeente Rheden
media te zijn en redacties aandoor naar de halve finale op 18
moedigen hen vaker een podium
maart in Wageningen. De prote bieden. Van der Veen is genovinciale finale wordt gehouden
mineerd met nog negen andere
op 9 april in het Posttheater in
kandidaten, onder wie de WagenArnhem. De provinciale winingse wielrenster Annemiek van
naars treffen elkaar voor de
Vleuten. Stemmen kan tot 4 fegrote landelijke finale.
bruari op vrouwindemedia.nl.

8 • Jaarverslag • 2018 • de Bibliotheek Veluwezoom

ROZENDAAL

Warmtewandelingen
maken energiezuiniger
Polititke partij Progressief Akkoord Rozendaal (PAK) en het
Energieloket Midden-Gelderland (ELMG) houden twee
warmtewandelingen. Een duurzaam Rozendaal is voor het
PAK een speerpunt. Om meer
inzicht te krijgen in het energieverbruik van woningen worden
deze op woensdag 21 februari
en donderdag 1 maart gescand
met een warmtecamera. Hiermee worden warmtelekken
zichtbaar. Een coach van het
energieloket geeft tips om dit te
voorkomen. Opgeven is noodzakelijk, na toestemming om de
woning te scannen, via warmtewandeling@pak-rozendaal.nl.

Bechth
kan doe
hoe dan
nemen.
ger was
zaak vo
Een eve
eindigt
in Renk
deltavlie

Educatie, wettelijke taken en gemeentelijk beleid
		

2018

2017

%

150

138

109%

41

57

72%

238

270

88%

gemeente Rheden

38

37

103%

gemeente Renkum

50

51

98%

0-4-jarigen: voor- en vroegschoolse educatie
Uitgeleende themacollecties voorschoolse instellingen
Uitgeleende projectkisten voorschoolse instellingen
BoekStartleden (nieuw)
Percentage BoekStartleden

Deelnemende instellingen BoekStart in de kinderopvang

26

25

104%

Voorlezen op locatie

38

39

97%

Deelnemende peuters per keer (gemiddeld)

15

15

100%

243

198

123%

Training voorleescoördinator

1

1

100%

Presentatie voor pedagogisch medewerkers

2

1

200%

Aantal keren dat Voorleesteam Rheden heeft voorgelezen 660

720

92%

15

100%

Deelnemende peuters Nationale Voorleesdagen

Aantal vrijwilligers van Voorleesteam Rheden

15

4-12-jarigen: primair onderwijs			
de Bibliotheek op school

18

13

138%

Groepsbezoeken

72

85

85%

Leesbevorderingslessen

155

152

102%

Lessen over mediawijsheid

276

198

139%

Ouderavonden

5

2

250%

32

50

64%

197

189

104%

3

1

300%

Deelnemers cursus Open Boek

-(6)

13

-

Deelnemers nascholing leescoördinatoren

-(6)

22

-

216(7)

50(7)

432%

Deelnemers Nationale Voorleeswedstrijd

16

15

107%

Deelnemers Week van de Mediawijsheid

42

75

56%

Uitgeleende themacollecties (leesbevordering)
Uitgeleende projectkisten
Schrijversbezoeken

Deelnemers Kinderboekenweek

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

30

24

125%

Lessen mediawijsheid

0(8)

3

-

Bezoek aan de bibliotheek (klassen)

0(8)

17

-

Schrijversbezoeken

0(8)

0

-

(6) de cursus Open Boek en de nascholing leescoördinatoren zijn in 2018 verzorgd door de Bibliotheek Arnhem.
(7)	in 2017 kozen we ervoor de Kinderboekenweek niet zo groot te vieren, om in 2018 meer aandacht te kunnen besteden aan de
Kinderjury. In 2018 ontvingen we in de Kinderboekenweek 8 schoolklassen voor een speciaal bibliotheekbezoek.
(8)	docenten voortgezet onderwijs en mbo namen in 2018 minder diensten van de bibliotheek af. Ze komen wel zelfstandig met
hun scholieren naar de bibliotheek.
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zaterdag 3 novem
ber 2018
GA

VELUWEZOOM
◀ Moniq

ue Mulders (links
)
en haar vriendin
Jikke Göbel.

FOTO RICHARD TRE
NNIN

G

ken. Maar dat klopt
niet. Een arts
zei in een televisie
pro
dat borstkanker vaa gramma
k een tijdelijk
ongemak is. Zo he
b ik
varen, al was het som het ook ers behoorlijk
heftig. Over derti
g jaa
kanker voor iedere r is borsten een tijdelijk
ongemak.”
Mulders beseft ove
rigens heel
goed dat er nog alt
ijd veel patiënten zijn die aan de
ver
van de streep staan keerde kant
.W
treft heeft ze ‘geluk at dat be’ gehad en
daardoor was ze in
de gelegenheid een positief
boek
Voorbij is het allem te maken.
aal nog niet.
,,Ik slik voorlopig
nog hormoontabletten. En als ik
moe ben,
denk ik: komt dat
nu omdat ik
hard heb gewerkt
of he
met de kanker te ma eft dat nog
ken?”

OO ST ER BE EK

Kunstenaar Ton
Kroes met
cursisten te gast
bij De Klipper
Be

eldhouwer Ton Kr
oes is de
tiende kunstenaar
die in De Klipper in Oosterbeek
te gast is in de
serie Kunstenaar
en Cursisten.
Stichting Scarabee
is met de serie
in de bibliotheek
begonnen om
aandacht te geven
aan
sen en het werk dat de cursusdaarvan het
resultaat is.
Kroes laat zich voo
r zij
inspireren door vor n beelden
men, structuren, texturen en de
we
natuur. De kunsten tten van de
aar geeft hierbij de voorkeur aan
materialen

met een geschied
enis. Volgens
Kroes hebben deze
ma
meer uitstraling dan terialen
hun nieuwere soortgenote
n.
In zijn atelier in Oo
ste
hij inmiddels ruim rbeek geeft
twintig jaar
beeldhouwlessen
. Hierbij wordt
voornamelijk gew
erkt in steen en
hout. De expositie
van Ton Kroes
en zijn cursisten is
tot 21 december te bezoeken in
De
aan de Generaal Ur Klipper
quhartlaan 1
in Oosterbeek.
Toegang hiervoor
is gratis.

LEZING

Bij Filmhuis Dieren
worden dinsdag 13 novembe
r twee films vertoond. Om 14.30
uur kunnen
geïnteresseerden
naar de bioscoop komen voo
r de film Finding
Your Feet. De film
vertelt over
Sandra Abbott.
Zij komt na een
huwelijk van vee
rtig jaar erachter dat haar man
een affaire
heeft met een vrie
ndin van haar.
Om 20.00 uur is
de film I Am Not
A Witch te zien.
Hierin wordt gekeken naar een
Zambiaans dorp
waarin een 9-jari
ge wordt beschuldigd van he
kserij. Kaarten
reserveren op film
huisdieren.nl.
AR NH EM

Geen bewijs voor
poging brandstic
ht

ing

Beeldverhaal

Het idee er een gez
amenlijk project van te maken
, kwam van
Mulders. Haar vri
endin Jikke Göbel ging overal me
e naar toe. ,,Als
vriendin en als fot
ograa
laatste vergat ik som f. Dat
s, wa
ardoor
• Jaarverslag • 2018
• de
Bibliotheek
Veluwezoom
ik mi
jn goe
de camera dan nie
t bij
me had. Gelukkig
heb ik altijd
een kleine camera
in mijn tas”,
aldus Göbel.
Ze maakte een bij
hoe zíj de ziektepe
zonder
riode hebben
beeldverhaal over
beleefd. Aan het wo
de ziekteperiord komen
od
onder anderen ha
e, waarin lief en lee
ar partner, haar
d ongecensureerd aan de ord
dochters, de oncol
e komen. Gö
oog, een

DIE RE N

Affaires en heks
erij
bij Filmhuis Dieren

10

DIEREN Schrijve
r Janneke van de
r Meulen (foto)
dag, in het kade
geeft donderr van Nederland
Leest, een lezing
voeding, weten
over gezonde
schap en sport
bij
Bib
19.30 uur. Kaart
liotheek Dieren
. Aanvang
en: 7,50 euro op
bibliotheekveluw
ezoom.nl. FOTO

Een 54-jarige be
woner van de
wijk de Geitenka
mp is in hoger
beroep vrijgespr
oken voor een
poging tot brand
stichting. De
rechtbank veroo
rdeelde de Arnhemer eerder no
g tot een gevangenisstraf van
tien maanden
waarvan de helft
voorwaardelijk.
De man wilde zic
h eind 2015 van
het leven beroven
. Hij draaide
de gaskraan in de
keuken open.
Een bovenbuurm
an sloeg alarm.
Er werd nadien
geen meting ge
daan in de keuken
. Dat maakt,
stelde het gerec
htshof gisteren,
dat er geen bewij
s is voor een
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2018

2017

%

Aantal leden de Bibliotheek aan huis

41

44

93%

Aantal vrijwilligers de Bibliotheek aan huis

22

28

79%

3.199

3.178

101%

Volwassenen

Aantal geleende boeken de Bibliotheek aan huis

Informatieve bijeenkomsten (onder meer: belastingdienst) 15
Aantal deelnemers informatieve bijeenkomsten
Activiteiten landelijke boekpromotie en leesbevordering

101

6

250%

84

120%
100%

4

4

95

345(9)

28%

2

2

100%

28

27

104%

Opgerichte studiekringen

1

2

50%

Activiteiten Zomerschool

-

3

-

Aantal deelnemers boekpromotie en leesbevordering
Lees- en poëziekringen
Aantal deelnemers lees- en poëziekringen

Aantal deelnemers Zomerschool

-

63

-

30

31

x%

Aantal deelnemers Kunst voor elkaar

330

235

140%

Activiteiten Tijd voor verzilveren

8(10)

-

Aantal deelnemers Tijd voor verzilveren

210

-

Activiteiten Kunst voor elkaar

Internetcafés

57

58

98%

Aantal deelnemers internetcafés

787

823

96%

Oefenuren Kik & Tik gemeente Rheden

40

40

100%

Oefenuren Kik & Tik gemeente Renkum

40

40

100%

Aantal deelnemers Klik & Tik

30

46

65%

8

3

267%

57

24

238%

5

5

100%

Cursus Digisterker
Aantal deelnemers Digisterker
Digitale cursussen en workshops gemeente Rheden
Digitale cursussen en workshops gemeente Renkum

3

3

100%

Aantal deelnemers digitale cursussen en workshops

39

60

65%

Gratis bibliotheekabonnementen NT1/NT2-cursisten

123

20

615%

Aantal deelnemers Week van de Alfabetisering

109

83

131%

6

6

100%

Aantal taalgroepen gemeente Rheden
Aantal taalgroepen gemeente Renkum

4

4

100%

Aantal deelnemers Taalgroepen totaal

122

116

105%

(9) In 2017 waren heel veel bezoekers bij een lezing van de bekende thrillerschrijver Karin Slaughter. In 2018 waren er minder
grote publiekstrekkers.
(10) Tijd voor verzilveren is een tweejarig project. In 2017 werden plannen gemaakt. In 2018 kwamen er activiteiten uit voort.
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Educatie voorschools, basis en verder
de Bibliotheek op school
In 2018 is het aantal scholen dat met de Bibliotheek Veluwezoom samen
werkt volgens het concept de Bibliotheek op school uitgebreid met
5 scholen. Het gaat om de Fredericusschool in Velp en 4 scholen in de
gemeente Renkum.
Naast de samenwerking op het gebied van lezen en leesplezier weten scho
len ook steeds meer de expertise en ondersteuning van de mediacoaches
van de Bibliotheek Veluwezoom te vinden. Het lesaanbod van de media
coaches is actueel en afgestemd op de behoefte van scholen. Zo worden er
veel lessen gegeven over gamen, reclame en denken als een computer,
maar ook over informatievaardigheden en verdraaide feiten.
Projecten
Met steun van de Provincie Gelderland en het ministerie van Onderwijs
Cultuur en Wetenschap startte de Bibliotheek Veluwezoom eind 2018
3 nieuwe projecten: de ‘BoekStartcoach’, ‘Samen digi-taal met de
VoorleesExpress’ en de lessenserie ‘Connecting dots’.
De uitvoering van deze projecten vind plaats in 2019 en verder.
Vanaf het voorjaar van 2019 zullen Boekstartcoaches van de bibliotheek
aanwezig zijn op consultatiebureaus van Dieren, Rheden, Velp en Renkum
om ouders te stimuleren om voor te lezen aan hun jonge kinderen. Ook
nodigen ze de ouders uit om met hun kind naar de bibliotheek te komen.
Vanuit het project ‘Samen digi-taal met de VoorleesExpress’ krijgen ouders
– aansluitend aan de periode waarin vanuit de VoorleesExpress aan kinde
ren is voorgelezen – een iPad in bruikleen. Daarmee kunnen ze samen met
hun kind taalspelletjes doen en hun woordenschat uitbreiden. Ook komen
de ouders maandelijks bij elkaar in de bibliotheek om nieuwe apps te oefe
nen en de voortgang te bespreken. De bibliotheek zorgt ervoor dat op de
iPads geschikte apps zijn geïnstalleerd.
Onder de titel ‘Connecting dots’ ontwikkelt de Bibliotheek Veluwezoom een
lessenserie informatievaardigheden voor het basisonderwijs. De bedoeling
is dat in zes opvolgende leerjaren lessen worden gegeven waarin de ‘Big
Six’ behandeld worden: van vragen stellen naar informatie zoeken, beoor
delen, verwerken, presenteren tot evalueren. De lessenserie wordt vermoe
delijk vanaf voorjaar 2019 gestart en getest en zal na evaluatie beschikbaar
worden gesteld aan andere bibliotheken in het land.
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Rhederpark in De Steeg wordt
een woonzorgcentrum waar met
name islamitische dementerenden zich thuis zullen voelen.

nds april wordt opgeknapt. FOTO GERARD BURGERS

nadrukt dat in Rhederpark ook
cliënten met een andere dan een
Turkse achtergrond welkom zijn.
Derman is het gebouw al sinds
april aan het opknappen. Op de eerPiet Venhuizen
ste, tweede en derde verdieping
zijn grote, maar vooral kleine kaDe Steeg
mers voorhanden. Op de begane
Het gebouw Rhederpark in De grond komen een woon- en eetkaSteeg wordt een woonzorgcentrum mer, een snoezelruimte en een pervoor 30 tot 35 dementerende oude- soneelskamer. In de kelderverdieren. In het dagelijks leven wordt ping komen keuken, waserette
en
uitgegaan van mensen met een is- activiteitenzaal. In het gebouw
is
lamitische levenswijze, maar ook een nieuwe lift geplaatst. Bij
de
anderen zijn welkom, als ze ten- voordeur staat nu een plateauli
ft,
minste een zorgindicatie hebben. waardoor het gebouw ook toeganInitiatiefnemer is de Arnhemse kelijk is voor mensen in een
rolzorgorganisatie Derman.
stoel. Achter het gebouw komt een
Islamitische ouderen stellen prijs
op een leefomgeving die hun doet
denken aan hun jeugd in Turkije of
elders, zegt Eren Demirci, zoon van Moge
lijk wordt vijf
Mustafa Demirci, de eigenaar van
keer
per
dag de
Derman (kracht). Daarom zal in
Rhederpark halal worden gekookt oproep tot gebed
ten
en wordt mogelijk binnen in het
gehor
e
gebra
cht
huis ook vijf keer per dag de oproep
tot gebed ten gehore gebracht. ,,Dit —Eren Demirci
laatste is nog niet zeker”, zegt Demirci. ,,We moeten er nog over be- moestuin. Rondom het huis komt
slissen. Het hangt ook af van de be- een hek. De bewoners verlaten
het
hoefte die eraan bestaat onder de gebouw alleen onder begeleiding.
bewoners.”
In Rhederpark was tot omstreeks
Derman is een zorgorganisatie 2013 zorgorganisatie Woonzorgnet
met de hoofdvestiging in Arnhem gevestigd. Daarvoor deed het
ge(Presikhaaf) en een kleinere vesti- bouw onder meer dienst als opleiging in het Utrechtse Soest. De or- dingsinstituut, huis voor verstanganisatie biedt dagbesteding, huis- delijk gehandicapten en asielzoehoudelijke hulp, begeleiding, per- kerscentrum. Het paleisach
tige
soonlijke verzorging en verpleging pand is omstreeks 1900 gebouwd
aan geïndiceerde cliënten. Derman als buitenhuis voor de adellijke
bedient vooral Turken, maar ook Arnhemse familie Brantssen. OorMarokkanen, Nederlanders en an- spronkelijk was er veel meer grond
deren.
bij dan tegenwoordig. Derman
De zorg voor dementerenden is huurt het gebouw van Rhederpark
nieuw voor Derman. Demirci be- B.V. van Eduard Spoor.

aald met zorggeld

deel van de
meen toeganen is bestemd.
dit moment
mende veertig
ro nodig zijn
elgroepenbad
ncieren.
teravond als
en andere fiton halen uit
meen toegande rest elders
ders is er voor
die voor iejaarlijks nog
zei Groenuwenhoven.
d ging er niet
nden is in de

Jaarlijks bijna
twee ton nodig
voor bouw van
twee bassins

afgelopen vier jaar geen haalbare kaart
gebleken, zei Hendri Witteveen
(ChristenUnie). Wethouder Gea Hofstede (PvdA) vertelde dat er op dit moment geen nieuwe plannen op de
plank liggen voor zorginitiatieven met
een algemene toegankelijkheid. ,,Als
ze er toch komen, zal ik naar de raad
moeten komen voor financiering.’’
Het college kreeg van de raad wel
het verzoek voor september volgend
jaar een concreet plan uit te werken
voor het vervoer van zwemmers uit
alle zeven Rhedense dorpen naar het
doelgroepenbad. Wethouder Marc Budel (CDA) zei daarvoor aan bestaande
vervoervoorzingen te denken. Ook
gaat hij een netwerk vormen van zorgverleners om te bewerkstelligen dat
het bad intensief wordt gebruikt.
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Fredericusschool
Velp krijgt eigen
bibliotheek
VELP De Fredericusschool in Velp
krijgt een bibliotheek. Op 1 oktober
wordt de bieb geopend. ’s Ochtends
geeft illustratrice Juliette de Wit
een tekenworkshop aan alle groepen. Ook tekent zij ter plekke een
verhaal dat door een van de kinderen is geschreven.
Om 13.00 uur verzamelen kinderen, ouders, leerkrachten en genodigden van de Bibliotheek Veluwezoom en de gemeente Rheden zich
op het schoolplein. Directeur Hans
van ’t Rot en leescoördinator Auke
Schreurs openen daarna de schoolbibliotheek.
Het uitlenen en inleveren doen
ouders, die ook hielpen om de bibliotheek in te richten.

ot
Gratis een kwartiertje probeerwifi was geen probleem. De
moeilijkheden kwamen pas toen
ik met mijn creditcard probeerde
te betalen voor vijf dagen tijdelijke wifi. Dat kostte me 14,90
euro en drie tot vijf minuten
wachttijd bij de KPN helpdesk,
want er verscheen nergens een
inlogscherm op mijn laptop.
Nadat ik drie keer aangemoedigd was de verbinding met de
klantenservice te
verbreken en de
website te bezoeken, kreeg ik
eindelijk iemand
aan de lijn. Die

wist weinig, maar wel een nummer van een andere helpdesk.
Ook daar deed een stem er alles
aan om me te bewegen op te hangen, maar ik bleef wachten tot ik
een mens aan de lijn had. Hoewel
het logo van KPN werd gebruikt,
had het voormalige staatsbedrijf
niets te maken met Fon. Zei hij.
Ondertussen stond ik nog
steeds bij het raam voor een
maximale telefoonontvangst. Heveadorp, hè...

De medewerker van
de klantenservice
was iets te
optimistisch

weer een Oranjekermis op het
parkeerterrein De Vlashof. De
kermis is alle dagen van 13.00
tot 23.00 uur te bezoeken. Voor
het zestiende jaar op rij nodigt
Velp voor Oranje, de organisator van de kermis, alle gehandicapte bewoners van Velp uit om
vrijdag om 13.30 uur als speciale gasten de kermis te bezoeken. Loco-burgemeester Ronald Haverkamp zal ze daar begroeten.

een nieuwe bestuurscoalitie in
de gemeente Renkum. De la
Court (1955) zit aan de onderhandelingstafel samen met
GroenLinks, D66, VVD en PvdA.
Op dit moment is hij secretaris
van het Gelders Energie Akkoord. Dinsdag had de formateur een eerste kennismakingsgesprek met de onderhandelaars. Het streven is om eind
mei de formatie af te ronden.

VELP/DI EREN

SPANKE REN

Workshops adressen
digitaal opslaan

Music For All geeft
voorjaarsconcert
Theaterkoor Music For All uit
Dieren geeft morgen een voorjaarsconcert in de Spankerense
kerk, aanvang 20.00 uur. Dat is
georganiseerd door de Stichting Dorpskerk Spankeren. Het
koor telt 33 leden en staat
onder leiding van Christan Grotenbreg. Om het lentegevoel er
goed in te krijgen bij de bezoekers is het repertoire voor dit
optreden vrolijk. De entreeprijs
is 5 euro. Het koor staat ook op
het podium tijdens de Oranjeavond op 26 april in Dieren.

4

In de bibliotheken van Velp en
Dieren worden workshops ‘een
digitaal adressenbestand
maken’ gegeven. De workshop
is bedoeld voor mensen die
klaar zijn met hun onoverzichtelijke verzameling blaadjes met
telefoonnummer en adressen.
Er wordt gebruik gemaakt van
Excel. Maandag 23 april is de
les van 10.00 tot 12.00 uur in de
Bibliotheek Velp, woensdag 25
april om dezelfde tijd in Dieren.
Aanmelden voor 15 euro op bibliotheekveluwezoom.nl.

ARNHEM

DIEREN

Ruimte voor deelnemers bij
nieuwe studiekring De Verdieping
Eind 2017 ging in de bibliotheek Dieren een nieuwe studiekring, genaamd De Verdieping, van start. Een kleine
groep mensen komt hierbij
eens in de veertien dagen bij elkaar om maatschappelijke ontwikkelingen, ideeën en meningen met elkaar te delen. Zo ontdekken ze samen nieuwe dingen, verdiepen zij zich in elkaar
en in de onderwerpen die worden aangedragen en wisselen
ze kennis met elkaar uit. In Nederland zijn zo’n 40 studiekringen actief. Met De Verdie-

ping kent Dieren nu vier studiekringen. Mensen die belangstelling hebben om aan te
sluiten, kunnen komen kennismaken en kijken of het iets
voor ze is. Meer informatie is te
vinden op oasedieren.nl of op
bibliotheekveluwezoom.nl/
studiekringen. Ilse Coenen,
lees- en mediacoach van de Bibliotheek Veluwezoom geeft
meer informatie. Belangstellenden kunnen haar bellen op
06-44294185 of een mail sturen
naar studiekringen@bibliotheekveluwezoom.nl.

TENTOONSTELLING

EDE In huis Kernhem in Ede is van 3 februari tot en met 18 februari de expositie De BV On Tour te zien. Deze tentoonstelling
wordt gehouden door De Beeldende Vrouwen. Dit collectief
uit
Arnhem en omstreken bestaat uit twaalf kunstenaars. De toegang is gratis. FOTO CHRISTINE SCHAAKE
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DE STEEG

RHEDEN

Informatieavond
over de blijverslening

Winterspeurtochten
voor kinderen op Veluwe

De blijverslening is op dinsdag
30 januari het onderwerp van
een voorlichtingsbijeenkomst van

Tussen 12 februari en 4 maart
zijn op Bezoekerscentrum Veluwezoom winterspeurtochten

Taalhuis Veluwezoom
In 2017 is het Taalhuis Veluwezoom opgericht, 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. Wat gebeurde er in 2018?
•	Taalgroepen: het aantal lees-, praat, en schrijfgroepen dat plaatsvindt in de bibliotheek nam toe
van 5 naar 8 groepen. Ook in het Dorpshuis in Rheden startte een groep. Aan het verruimde aanbod
van in totaal 13 lees-, schrijf en praatgroepen namen in totaal 122 mensen deel. Dit is naast het
bestaande, formele taalaanbod dat het ROC binnen de regio aanbiedt.
•	De bibliotheek ontwikkelde ‘Taalklas op de computer’, een op maat gemaakte selectie van het
programma oefenen.nl. In de gemeente Rheden gingen 9 deelnemers en in de gemeente Renkum
16 mensen aan de slag met door henzelf gekozen onderwerpen. In het Huis van Renkum kunnen
mensen onder begeleiding van vrijwilligers ook zelfstandig oefenen.
•	Daarnaast is er een vervolg gegeven aan de VoorleesExpress, een voorleesproject voor gezinnen met
jonge kinderen die een taalachterstand hebben. Gedurende 2 seizoenen van 20 weken werd in de
dinsdag
23 januari
gemeente Rheden in 15 gezinnen voorgelezen; in de gemeente
Renkum
in 162018
gezinnen.

•	Het spreekuur van de Taalhuiscoördinator voorziet meer en meer in een behoefte.
In de gemeente
GA
Renkum zijn in 2018 28 taalvragers geweest. 24 van hen, mensen die Nederlands als tweede taal

TRANSFORMATIE

leerden (NT2’ers), zijn een formeel of non-formeel NT2-traject gaan volgen en 4 NT1’ers (mensen die

Alleen Amste
Nederlands
alsovertr
moedertaal
zich
aan bij Klik
Tik. In de gemeente Rheden zijn
rdam
efthebben)
Arnhemeldden
m in het
ombou
wen& van
kantoren naar
35 taalvragers
op het spreekuur
geweest. Hiervan
zijn 29wonen
mensen een
formeel of non-formeel traander gebrui
k. In het oosten
is het mooi
waar
vroeger deject
gaan
volgen,
1
NT1’er
pakte
een
formeel
traject
op
bij
het
ROC
en
5
bank of de politie zat. Drie voorbeelden uit de praktijk. NT1’ers zijn ingeschreven
voor Klik & Tik. De overige vragen waren van informatieve aard.

Mooi wonen in

•	Het Taalhuis presenteerde zich door het jaar heen bij verschillende organisaties om meer bekendheid te genereren en aandacht te vragen voor het herkennen van laaggeletterdheid.

Bibliotheek en Taalhuis

Marco Bouman
Naast de organisatie van de lees-, praat, en schrijfgroepen
‘Samen Nederlands praten’, ‘Nederlands
John Bruinsma

lezen en schrijven met Succes!’ en ‘Taalklas op de computer’
Arnhem draagt de Bibliotheek Veluwezoom bij aan
het Taalhuis met het ondersteuningsprogramma Klik
Tik, de cursus Digisterker, de collecties in de
Het&ombouw
en van kantoorgebou-

gebeurt het
vaakst in deen
Taalpunten en de bijbehorende materialen en is dewen
bibliotheek
coördinator
penvoerder van het
Rand-

stad. Daarbuiten is Arnhem kampioen ‘kantorentransformatie’. Dat
blijkt uit een rapport van vastgoedorganisatie Dynamis.
In de periode 2012-2017 voeren
Klik & Tik
Amsterdam, Den Haag, Utrecht,
Klik & Tik is een ondersteuningsprogramma voor mensen
dieen
niet
kunnen omgaan met een computer
Rotterdam
Nieuwegein op basis
van
absolute
cijfers de lijstinformatiebronnen
aan. Buiof internet. Daarmee hebben deze mensen geen toegang
tot belangrijke
en kunten de Randstad staat Arnhem op 1.
nen zij onvoldoende meedoen aan de samenleving.De
ZijGelderse
kunnenhoofdsta
geen toeslagen
aanvragen,
solliciteren
d wordt gedoor Eindhoven, Apeldoorn,
of informatie opzoeken die voor hen van belang is. volgd
Dit kan
leiden tot achterstanden, minder kansen en
Groningen en Den Bosch.
Dynamis
, waarbij
langdurige werkeloosheid. Klik & Tik is erop gericht deze
mensen
op een
heel eenvoudig
niveau digitade Arnhems
e
makelaar Strijbosch Thunnissen is
le vaardigheden eigen te maken, te leren omgaan met
internet
en ze te leren
hoe ze informatie kunaangeslot
en, constatee
rt dat de
hausse aan het ombouwen van
nen zoeken en vinden.
kantoren naar appartementencomIn 2018 namen 30 mensen deel aan Klik & Tik in gemeente
Rhedenachter
en Renkum.
plexen landelijk
ons ligt. Van
In deze mensen
Arnhem staan echter nog diverse
behaalden 11 mensen een certificaat. Anderen stroomden
uit
of
zijn
nog
bezig
met
hun leertraject.
projecten op stapel.
ogeschool HBO NederDe invulling van lege kantoren
land hield er kantoor, het
met woningen kwam in Arnhem
Luzac College was er geop gang toen pandeigenaren inzavestigd. Nu is het voormalig kangen dat het met de verhuur waar•
Jaarverslag
•
2018
•
de
Bibliotheek
Veluwezoom
toorpand aan de 15
Kortestraat 6 in
schijnlijk niks meer zou worden en
Arnhem een appartementenombereid waren water bij de wijn te
plex onder de naam Rozet Parc.
doen. Een van de eerste kantoren
Vorig jaar werd het getransfordie werden omgebouwd, was gemeerd in opdracht van Mutos
bouw Janspoort aan het Gele RijCity Apartments, met medewerdersplein. Projectontwikkelaar Reking van MEI architects uit Rotjoko verkocht het aan Portaal Arnterdam. De 33 huurappartemen-

Taalhuis.

Rozet Parc
H

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 2018 bood de Bibliotheek Veluwezoom 8 cursussen Digisterker aan, waaraan 57 volwassenen deelnamen. Een van deze cursussen werd in samenwerking met Vluchtelingenwerk gegeven aan 7 vluchtelingen in de gemeente Rheden.
Week van de alfabetisering
Om extra aandacht te vragen voor het probleem van laaggeletterdheid organiseerde de Bibliotheek
Veluwezoom samen met Filmhuis Dieren en met de beleidsmedewerker van de gemeente Renkum in
de Week van de alfabetisering 2 bijeenkomsten voor vrijwilligers, stakeholders en (mogelijke)
doorverwijzers.

De Bibliotheek en de Belastingdienst
Vanuit het convenant dat de Koninklijke Bibliotheek (KB) en Belastingdienst in 2016 sloten biedt ook
de Bibliotheek Veluwezoom hulp bij de belastingaangifte. Mensen kunnen gratis gebruikmaken van
computers en printers, cursussen volgen om vaardiger te worden met websites van de overheid én
hulp en informatie krijgen bij het invullen van de aangifte.
In 2018 organiseerde de Bibliotheek Veluwezoom met Rechtswinkel Renkum 3 informatie
bijeenkomsten en 3 spreekuren om de aangifte samen in te vullen. Daarvan maakten 19 mensen
gebruik.
In de gemeente Rheden waren Sociaal Raadslieden van Rijnstad partner van de bibliotheek. Samen
organiseerden we 4 spreekuren aan mensen die hulp konden gebruiken bij de belastingaangifte.
21 mensen maakten gebruik van deze hulp.
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Persoonlijke ontwikkeling en inspiratie
Om lezen en leesplezier te stimuleren organiseerden we in 2018 onder meer de volgende activiteiten:
-	In de Boekenweek was Kader Abdolah te gast in de Bibliotheek Velp en organiseerden we een literaire natuurwandeling in Oosterbeek.
-	‘Nederland Leest’ besteedde in 2018 aandacht aan het thema voeding. Inwoners uit onze gemeenten
konden gratis het boek ‘Je bent wat je leest’ afhalen in de bibliotheek en een lezing over gezonde
voeding van topsporter Janneke van de Meulen bijwonen.

Studiekringen

Tijd voor verzilveren

Sinds 2016 is de Bibliotheek Veluwezoom lid van

Medio 2017 startte de Bibliotheek Veluwezoom,

het Gelderse platform ‘Studiekringen 50+’, om het

met ondersteuning van Fonds NutsOhra, het pro-

oprichten van studiekringen in onze regio een

gramma ‘Tijd voor Verzilveren’. Met dit program-

impuls te geven. Een studiekring is een vaste

ma ging de bibliotheek met ouderen in gesprek

groep mensen die eens per week of eens per

om gezamenlijk nieuwe activiteiten te ontplooi-

14 dagen bij elkaar komt om een zelfgekozen

en die bijdragen tot het cognitief fit blijven van

onderwerp te bespreken. Over de actualiteit, een

senioren.

hobby of iets anders dat ze willen delen met

Het innovatieve van dit project is dat de inhoud

anderen. Het doel is om mensen te prikkelen om

van de activiteiten vormgegeven wordt met de

tot op hoge leeftijd geestelijk en sociaal actief te

kennis en expertise van senioren zelf. Dit resul-

blijven. De Bibliotheek Veluwezoom biedt studie-

teerde in 2018 tot de volgende verrassende

kringen ruimte, faciliteiten en begeleiding bij het

projecten:

opstarten en onderhouden van een studiekring.
In 2018 is er 1 studiegroep opgericht:

- Dit is mijn verhaal

‘De Verdieping’ in Dieren.

In de gemeente Renkum ontwikkelde de kerngroep senioren de prikkelende lezingenreeks

Kunst voor elkaar

‘Dit is mijn verhaal’, geïnspireerd door het idee

‘Kunst voor elkaar’ is sinds 2017 de opvolger van

van de TED-talks. Senioren inspireerden anderen

het programma Lang Leve Kunst in Renkum. Het

in zeven bijeenkomsten door over hun levens

doel van Kunst voor elkaar is om een cultureel

ervaring, goede ideeën, of aanstekelijke passies

aanbod voor ouderen te bieden door verbinding

te vertellen. In kleine groepjes vond na het ver-

te creëren tussen welzijn, zorg, kunst en cultuur.

haal een uitwisseling van ideeën en stand

Dit resulteerde in wekelijkse, creatieve bijeen-

punten plaats, een zeer gewaardeerd onderdeel

komsten in de Bibliotheek Oosterbeek /

van ‘Dit is mijn verhaal’.

De Klipper. Actieve, door de bibliotheek opgeleide
senioren begeleiden wekelijks 10 tot 12 ouderen.

- Slotakkoord

Zij maken collages, schrijven teksten, dichten en

In de Bibliotheek Dieren organiseerden de

schilderen.

senioren met Bibliotheek Veluwezoom en
Cultuurbedrijf RIQQ een interactieve middag
met presentaties, optredens en creatieve workshops over rituelen rond afscheid nemen van het
leven.
Beide projecten krijgen in 2019 een vervolg.
Meer informatie: www.bibliotheekveluwezoom.
nl/tijdvoorverzilveren
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Met de klok mee, vanaf links: Ansichtkaart van De
Concordia (1904); Rijnkade in 1925; personeel van
Stoombootonderneming Concordia (1927); De loswal (1925). FOTO’S GELDERS ARCHIEF EN COLLECTIE AART BIJL

Netters heeft zich aan dealles
afge-te maken met de opkomst
onder.
OokOost-Nedernieuwe riolering en
vrachtvervoer
vanuit
sproken termijn gehouden.
bestrating
vanDe
de auto, de vrachtauto- en de
land naar het
westen. op
Dede
NSDaalhuizerweg.
gaf
klus moest in 130 ‘werkbare
daOp
de
Nordlaan
ook
autobus’’, aldus Bijl. ,,Ook de
het bestuur van Concordia na
denieuwe begen’ (dagen waarop gewerkt
kon
strating.
Als
pièce de résistance
komst
van betere wegen, de conoorlog in handen
van
Reederij
worden) geklaard worden.
In de van de trein en de crisis- Koppe NV te
deAmsterdam.
nieuwe rotonde
op de punt
currentie
Vervolwinter was er tegenslag door drie
waar de straten samenkomen.
tijd van de jaren ’30 speelden een
gens werd de
onderneming stapsweken vorst, later was er ook waEen uitkomst op een plek waar
Bij een volgend gewijs ontmanteld
rol.’’
en in 1958 offiteroverlast en werd een leiding
dagelijks 30.000 auto’s passeren.
Concordia stapte
over van
het
cieel opgeheven.
project
zal
er
volop
geraakt. Maar al met al is de klus
Eerst moest er grond voor worvervoer van passagiers naar het
Stoomboot-Onderneming Concorop tijd klaar.
den onteigend. Applaus was er
ingezet
worden
op
vervoer van goederen per vrachtdia te Arnhem 1877-1958 telt 106 paWat er ligt mag er zijn. 2 kilovoor de 28 omwonenden die de
auto. Tijdens informatie
de Tweede Wereldgina’s en is rijk geïllustreerd. Het
meter doorgaande weg verklus sinds 2016 samen met amboorlog werd de onderneming, saboek kost 19,95 euro en is verkrijg— Sandra van der Aa, BIZZ Velp
nieuwd, inclusief de riolering ertenaren hebben voorbereid.
men met een paar andere binnen- baar via de boekhandel of de uitvaartrederijen, overgenomen door gever.
de Nederlandse Spoorwegen. De
NS probeerde daarmee een mono- n Meer informatie is krijgen via het
poliepositie te verwerven in het
emailadres aartbijl45@gmail.com.
DIEREN

DIEREN

Interactieve middag in
bieb over thema dood

Kerk energiezuiniger met
opbrengst grote bazaar

WANDELING

Bibliotheek Veluwezoom en CulIn de Ontmoetingskerk in Dieren
DIEREN
OOSTERBEEK
DIEREN
tuurbedrijf RIQQ houden zondag wordt vrijdag 9 november en zatereen interactieve middag met
de
dag 10drinken
novemberen
de jaarlijkse
baOntmoeten,
65-plussers
geven lezing
dood als onderwerp. Dit veelal
zaar
gehouden. Op de markt
zijn
dansen bij
IJsselfeest
over
‘ouder worden’
moeilijk bespreekbare thema
onder andere grammofoonplaten,
In Dieren barst het IJsselfeest
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wordt door verschillende activispeelgoed, kerstartikelen, huishoudeze maand weer los. Op vrijdag vrijdag 10 augustus een lezingenteiten persoonlijker gemaakt. Bij
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de Dierense dj Kevin en vier dj’s
daarna elke twee weken een leverschijnen
uit Arnhem. Bezoekers zijn beide zing. Het verhaal van Anne is van
Eelke de Bo
avonden welkom vanaf 20.30
14.30 tot 16.00 uur te horen. AanApeldoorn
uur. Voor meer informatie zie ijsmelden op bibliotheekveluweonderlinge
selfeestdieren.nl.
zoom.nl/agenda. Entree 2,50 euro.
meesternor

Neder
de ran
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Samenwerken met maatschappelijke organisaties
WeHelpen Renkum en Rheden

Rijnstad

In 2018 ondersteunde de Bibliotheek

Rijnstad is de maatschappelijke organisatie op

Veluwezoom WeHelpen Renkum en WeHelpen

het gebied van welzijn en hulpverlening in onder

Rheden, dat via de website www.wehelpen.nl het

meer de gemeenten Rheden en Arnhem. In 2018

bieden van hulp en het helpen van elkaar stimu-

verzorgden de Bibliotheek Veluwezoom en

leert. We informeerden, enthousiasmeerden en

Rijnstad samen spreekuren ‘Hulp bij de belas-

hielpen mensen om zich aan te sluiten.

tingaangifte’ in de Bibliotheek Velp en de
Bibliotheek Dieren. Deze samenwerking wordt in

Volksuniversiteit Arnhem

2019 voortgezet en zo mogelijk ook in de volgen-

Door afspraken te maken met de

de jaren.

Volksuniversiteit Arnhem werd in 2018 een aantal van hun activiteiten aangeboden in de

FormulierenHulp Rheden

Bibliotheek Oosterbeek / De Klipper.

De Bibliotheek Veluwezoom is partner van
FormulierenHulp in de gemeente Rheden.

Muziek- en Dansschool Oosterbeek

Door samen te werken en inwoners – die niet

Muziek- en Dansschool Oosterbeek vult sinds

zelden vanwege taalachterstanden moeite

juni 2017 de leegte die ontstond door het vertrek

hebben met het begrijpen van formulieren –

van ’t Venster uit De Klipper. Professionele docen-

actief te informeren en door te verwijzen kunnen

ten organiseren voor iedereen die een instru-

meer mensen gebruik maken van de hulp die bij

ment wil bespelen, wil bewegen of wil ontspan-

FormulierenHulp en de bibliotheek beschikbaar

nen een geschikte activiteit.

is.

Scarabee

Renkum voor Elkaar

De Renkumse kunstorganisatie Stichting

Renkum voor Elkaar en de Bibliotheek

Scarabee verzorgt in De Klipper de programme-

Veluwezoom werkten samen aan het de start

ring van de exposities in het gebouw. Onder de

van het project ‘Wijze vrouwen’ in Doorwerth, als

noemer ‘Kunstenaar en cursisten’ exposeerden

onderdeel van ‘Tijd voor verzilveren’.

ook in 2018 een aantal regionale beeldend kunstenaars en hun leerlingen. Deze exposities

RIQQ

geven een mooi beeld van het werk van de kun-

Cultuurbedrijf RIQQ en de Bibliotheek

stenaars en van hun leerlingen en trekken veel

Veluwezoom programmeren in de gemeente

belangstelling.

Rheden een gezamenlijk cultureel programma
voor ouderen. Dit aanbod, en alle andere activi-

Rechtswinkel Renkum

teiten die in de gemeente Rheden worden aan-

De samenwerking tussen de Bibliotheek

geboden voor deze doelgroep, werd in een activi-

Veluwezoom en Rechtswinkel Renkum resulteer-

teitengids gebundeld en huis-aan-huis verspreid.

de in 2018 tot de gezamenlijke dienstverlening

Met de komende gezamenlijke huisvesting in De

‘Hulp bij belastingaangifte’. Daarnaast houdt

Bundel willen de Bibliotheek Veluwezoom en

Rechtswinkel Renkum wekelijks een spreekuur in

RIQQ de samenwerking intensiveren.

de Bibliotheek Oosterbeek / De Klipper.
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EXPOSITIE

LAAG SOEREN Het vijfjarig bestaan van Boulevard Mag
wordt gevierd met een expositie van 300 werken in ’t Sp
genhus in Laag Soeren. Burgemeester Carol van Eert op
jubileumexpositie zondag 21 oktober om 15.30 uur aan d
derwijkerweg 25. FOTO PR
VELP

SPANKE REN

Zangers gezocht
voor projectkoor

Projectleden gezo
voor concert in ker

Soeria Canta is een klein projectkoor van het Velpse Ons
Raadhuis, onder leiding van violiste Ria Soerink. Het koor werkt
toe naar een kerstuitvoering op
20 december en een winteruitvoering op 15 februari. Daarvoor
is nog plaats voor zangers. Zuiver zingen en melodie en toon
kunnen houden is belangrijk. Het
repertoire bestaat naast kerstliederen uit klassieke en populaire liederen. De repetities zijn
elke woensdag om 10.00 uur in
Ons Raadhuis. Info en aanmelden op onsraadhuis.com.

OOSTER BEEK

DIEREN

Lezingen voor
65-plussers

OOSTER BEEK

Halloween in
winkelcentrum

Schrijven i
Schrijfatel

Winkelcentrum Dieren gaat vrijdag 26
oktober griezelen.
Het winkelcentrum
richt zich deze dag
op Halloween. Aan
de Diderna wordt
een spookhuis opgebouwd. Scouting
Dieren zet een tocht
uit in het donker.
Voor de minder griezelige activiteiten is
er de Lichtjesmarkt,
hier staan verschillende standhouders
die hun producten
aanbieden. Aanvang
15.00 uur.

Bezoekers kun
dinsdag 23 ok
zich verdiepen
spirerende tek
bij het Schrijfa
in Oosterbeek
de pauze gaan
teresseerden z
aan het schrijv
Het Schrijfatel
wordt gehoude
Kreek. Deelnem
houden zich be
met het schrijv
van korte tekst
waaronder haik
Aanvang om 20
uur. Aanmelden
niet nodig.

De lezingen in de
reeks ‘Dit is mijn verhaal’, die worden gehouden in Bibliotheek Oosterbeek,
worden gegeven
door en voor 65plussers. Vrijdag
staat het verhaal van
Dirk op het programma. Hij vertelt
over zijn fietsreis
naar Santiago de
Compostella. De lezing duurt ongeveer
20 minuten. Kaarten
op bibliotheekveluwezoom.nl en kosten
2,50 euro.
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Kamerkoor Canzonet zoe
de uitvoering van de Misa
nieuwe zangers en zange
om het koor te ondersteu
Canzonet geeft de opvoe
6 en 7 april samen met de
jectleden in de Ontmoetin
in Dieren. Los Criollos ver
zijn medewerking en besp
de bijbehorende instrume
Aanmelden kan bij misacr
olla@canzonet.nl, kosten
voor zijn 120 euro. Het ko
peteert vanaf 10 januari o
derdag van 20.00 tot 22.0
in de Petruskerk in Spank

Klantonderzoek, leden werven,
ledenbehoud en publiciteit
Klantonderzoek: BiebPanel
Een belangrijk marketingsinstrument voor de Bibliotheek Veluwezoom is het online
onderzoeksplatform BiebPanel. Het voorziet ons, en bijna 100 andere bibliotheken, vier
keer per jaar van actuele klantinformatie op allerlei voor de bibliotheek relevante
gebieden. Deze informatie gebruiken we om ons beleid te toetsen en waar nodig aan
te scherpen. De 354 panelleden van de Bibliotheek Veluwezoom beantwoordden in 2018
in vier online onderzoeken vragen over online privacy, tevredenheid over de verschillende faciliteiten van de bibliotheek, duurzaamheid en over de maatschappelijke waarde
van de bibliotheek. 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
provinciale en landelijke campagnes. Daarnaast besteedden we in 2018 – ondersteund
door signalen van onze BiebPanelleden– meer aandacht aan activiteiten voor volwassenen, om hen te inspireren en te betrekken bij de bibliotheek, onder meer door communityvorming. Een link met lezen en literatuur is daarbij altijd een uitgangspunt.
De in 2018 vernieuwde ‘digitale etalages’ (voor jeugd én volwassenen) op de website
van de bibliotheek zijn bedoeld om meer mensen te stimuleren om te (blijven) lezen,
om hen te inspireren en het kiezen van geschikte boeken gemakkelijker te maken. Iets
waar de bibliotheek in de wereld van het gemak van webwinkels niet in achter wil blijven. Cijfers over het gebruik van deze inspiratiepagina’s bevestigen dat ze voorzien in
een behoefte.

Publiciteit
Het belangrijkste communicatiekanaal van de Bibliotheek Veluwezoom is de website.
De bezoekers gebruiken voornamelijk de online catalogus en ‘Mijn bibliotheek’, ze
bekijken de openingstijden en de aanwinsten en zijn geïnteresseerd in e-books.
Het aantal bezoeken aan de website stijgt al jaren, ondanks het feit dat er naast de
website andere online kanalen bij kwamen: twitter, Facebook, de activiteitenshop, de
app van de bibliotheek en dat ‘mijnbibliotheek ‘en de online catalogus werden ondergebracht bij een extern domein. Deze stijging van het gebruik van onze online communicatiemiddelen loopt in de pas met de toenemende digitalisering, die natuurlijk overal merkbaar is.
Gebruikerscijfers van de app van de bibliotheek en de activiteitenshop
(www.bibliotheekveluwezoom.nl/agenda) zijn sinds halverwege 2018 beschikbaar,
zie de cijfers op pagina 7.
In 2018 verschenen 7 digitale nieuwsbrieven, werden er 53 tweets gestuurd er 35 persberichten verspreid, die in veel lokale dagbladen werden opgenomen. Het aantal volgers via Facebook nam toe van 62 volgers eind 2017 naar 104 volgers eind 2018.
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CORRECTIE

Nieuwe aanbesteding geen keuze
maar Europese verplichting
In het artikel ‘Renkum wil
meer invloed op doelgroepenvervoer’ in deze krant van donderdag 15 februari staat helaas
een aantal onjuistheden.
De brede term doelgroepenvervoer was onjuist, de veranderingen betreffen specifiek het
leerlingenvervoer en de zorgtaxi.
Ook wordt er gesproken over
een breuk met vervoerder
Avan. Avan is een regionaal
vervoersysteem (opvolger van
de regiotaxi) waarin gemeenten samenwerken. Renkum

heeft alleen besloten het leerlingenvervoer en de zorgtaxi
niet bij Avan onder te brengen.
Renkum neemt die diensten
nu af bij vervoersbedrijf Noot.
De nieuwe aanbesteding heeft
niets te maken met ontevredenheid over het huidige contract, maar met Europese aanbestedingsregels. Renkum
heeft de overeenkomst met
Noot al met het maximaal toegestane aantal malen verlengd.
Daarom is Renkum nu verplicht een nieuwe aanbestedingsprocedure te beginnen.

INSTRUMENTENTUIN

Lintje voor veelz
inzet Oosterbeek
De Oosterbeekse Everdina
Sinia Hamoen (80) kreeg gisteren uit handen van de Renkumse burgemeester Agnes
Schaap het lintje dat hoort bij
de Orde van Oranje-Nassau. Ze
deed jarenlang vrijwilligerswerk
in Arnhem.

bij de uitwisseling met een kerkgemeente in Jura (Zwitserland).
In bredere kring zette Sinia-Hamoen zich in voor de Stichting
Kinderevangelisatiewerk Arnhem
en organiseerde ze veel activiteiten voor kinderen uit probleemgezinnen. Sinia-Hamoen was ook

betr
en d
To
bij d
is ze
hee
Eerd
binn

Lex Halsema
Oosterbeek

Everdina Sinia-Hamoen begon in
de jaren 70 met vrijwilligerswerk
voor de Gereformeerde Kerk in
Arnhem. Later ging de Oosterbeekse zich ook op tal van andere
terreinen inzetten als vrijwilliger.
Het leverde haar gisteren de benoeming tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau op.

Ziekte

SPANKEREN Muziekvereniging Wilhelmina uit Spankeren
houdt vrijdag in het Dorpshuis een Instrumententuin. Publiek
is
welkom om instrumenten van de vereniging te bespelen. De
deuren aan het Loohof in Spankeren zijn om 18.30 uur geopend. FOTO PR
OOSTER BEEK

Bieb wil mensen beter
leren schrijven en lezen

RHEDEN

Muziekschool start met
musical en talentenjacht

Volwassenen die beter willen
Muziekschool Rhedelijk Cultureel
leren lezen en schrijven kunnen
in Rheden start twee nieuwe provanaf maandag wekelijks terecht
jecten: het musicalproject Een
in de Bibliotheek Oosterbeek om
Magisch Oz en Schubertianen,
te oefenen met de Nederlandse
een talentenjacht voor klassieke
taal. Vrijwilligers helpen dan Nemuziek. Jongeren en volwassederlandssprekenden met het ver- nen kunnen zich aanmeld
en voor
beteren van hun lees- en schrijfEen Magisch Oz en de eerste revaardigheden. Deelnemers oefepetitie kosteloos meedraaien. De
nen aan de hand van onderweruiteindelijke musical is gebapen die ze interessant vinden en
seerd op The Wizard of Oz. De
dicht bij hen staan, zoals het rerepetities zijn op dinsdagen tusgelen van bankzaken, kinderen
sen 19.00 en 21.00 uur. Voor De
helpen met school of veilig werSchubertianen worden vier voorken. De gratis bijeenkomsten zijn
rondes gehouden waar muzikaal
iedere maandag van 13.00 tot
talent van tussen de 10 en 30
14.30 uur. Aanmelden via 06jaar oud kan meedoen. Meer info
• Jaarverslag
• 2018 • de Bibliotheek
Veluwezoom
4539464
0.
op rhedelijkcultureel.nl.
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OOSTER BEEK

Koor zingt over licht
in Bernulphuskerk

ARNHEM

Sprookje thema van
kinderconcert in Musis

In de kerkgemeente ondersteunde
Sinia-Hamoen mensen tijdens
ziekte, ze ging met hen mee naar
het ziekenhuis en deed boodschappen voor mensen die dat zelf
niet konden. Ook zette ze zich in
voor eenzame mensen, mensen
die te maken kregen met armoede
en voor vluchtelingen.
Daarnaast speelde ze een belangrijke rol in het jeugdwerk van
de kerk en was ze nauw betrokken

 Everdina

Sinia Hamoen en Agnes Sch

Nieuwbouw van ALDI
Dieren is medio dit jaa

Na de nodige voorbereidende
werkzaamheden op de bouwplaats is deze week begonnen
met het storten van de fundering voor de nieuwe ALDI-vestiging in Dieren. Een woordvoerder van de supermarktketen
zegt te verwachten dat de opening medio dit jaar plaatsheeft.
Henk Aalbers
Dieren

De bouwplaats, op de hoek Wilhelminaweg/Buitensingel, ligt op
minder dan een steenworp afstand
van het huidige winkelpand, dat
stamt uit de jaren 70. ALDI omschrijf het als ‘verouderd’. Het
wordt afgebroken zodra de nieuwe
winkel in gebruik wordt genomen.
Om de plannen van ALDI te
kunnen uitvoeren, moesten enkele woningen

cycled. De woordvoerder van evena
ALDI kan niet zeggen of bij de produ
nieuwe vestiging glascontainers
Een
komen. Bij de huidige ontbreken rein, z
die.
de str
In de nieuwe winkel zijn de gan- gemee
gen breder en wordt volgens ALDI de we
veel meer dan in de huidige de na- leggen
druk gelegd op de presentatie van weten
de verse producten, zoals brood,
Ze b
vlees, vis, groente en fruit. Het leg wo
aandeel van duurzaam geprodu- kenen
ceerde artikelen wordt groter, winke

Organisatie
De Bibliotheek Veluwezoom is een middelgrote organisatie die het bibliotheekwerk verzorgt voor de
gemeenten Rheden, Rozendaal en Renkum. Op 31-12-2018 werkten er 37 mensen voor de Bibliotheek
Veluwezoom, van wie er 2 een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.
			

Aantal mensen

directeur-bestuurder 			

1

manager bibliotheken 			

1

bibliotheekmedewerkers in de vestigingen van Rheden			

8

bibliotheekmedewerkers in de vestigingen van Renkum, inclusief beheer De Klipper

9

lees/mediacoaches, werkzaam voor en op voor- en vroegschoolse
instellingen, basisscholen en het voortgezet onderwijs en voor volwassenen		

7

(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)		

6

Vrijwilligers, werkzaam voor de Bibliotheek aan huis, internetcafés,
computercursussen, voor Voorleesteam Rheden en als gastvrouw in de bibliotheek
				

100
Aantal fte

Personeelsformatie in vaste dienst			

17,9

Personeelsformatie tijdelijk			

4,2

Totaal personeelsformatie			

22,1

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 gereserveerd en gebruikt kunnen worden voor vergaderingen, cursussen en andere activiteiten. De inkomsten van dit gebruik dragen bij aan de exploitatie van het gebouw, dat eigendom is van de Bibliotheek
Veluwezoom.
Wij positioneren De Klipper als centraal gemeenschapsgebouw in Oosterbeek, waar organisaties 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.
De Klipper voorziet in toenemende mate duidelijk in een behoefte. Renkum voor Elkaar, Muziek- en
Dansschool Oosterbeek, de gemeente Renkum en een aantal andere organisaties maken structureel
gebruik van de beschikbare ruimtes.
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Verbouwing De Bundel / de Bibliotheek Dieren
Een renovatie en herinrichting van De Bundel, het gebouw waarin de Bibliotheek Dieren en (onder
meer) het serviceloket van de gemeente Rheden gevestigd waren, stond al een aantal jaren in de planning. Eind 2018 was het dan eindelijk zo ver. Van september 2018 tot juni 2019 vond de Bibliotheek
Dieren een tijdelijk onderkomen aan de Wilheminaweg in Dieren. Sindsdien is de verbouwing van de
Bundel in volle gang.
In de ‘nieuwe’ Bundel krijgen straks, naast de bibliotheek, Cultuurbedrijf RIQQ, het gemeentelijk
serviceloket, de Rabobank en de speel-o-theek Dieren een plek. Daarnaast wordt er meer plaats
gemaakt voor de nieuwe functies van de bibliotheek en voor activiteiten die de verschillende organisaties – al dan niet gezamenlijk – aanbieden. Zo komt er een leslokaal, een spreekkamer en een grote
ruimte met een tribune, waar voorstellingen en presentaties gegeven kunnen worden.
De Bibliotheek Dieren wordt heringericht volgens het concept van de winkelfomule. Het is de laatste
vestiging van de Bibliotheek Veluwezoom die deze inrichting krijgt. Alle andere vestigingen hebben
deze ‘metamorfose’ de afgelopen jaren al ondergaan.

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 2018 gevormd door:
•	Paul van Roosmalen (voorzitter). Directeur-bestuurder Woningbouwstichting de Gemeenschap in
Nijmegen. Nevenfunctie: lid Raad van Toezicht stichting Innoforte te Velp.
•	Maarten Mookhoek. Principal consultant bij Improven BV. Nevenfuncties: lid Raad van advies
stichting Possibilize en gastdocent Universiteit Twente.
•	Corinne Casseres. Vermogensbeheerder bij ABN AMRO MeesPierson. Nevenfunctie: bestuurslid
Stichting Culinair Erfgoed Lage Landen.
•	Rob Hulstein. Directeur basisonderwijs Stichting PPO De Link Renkum.
•	Ellen van Boxtel. NLP-mentor/coach en huiswerkbegeleider young adults. Nevenfuncties:
vertrouwenspersoon Stichting Gym en turnen Arnhem, ledenambassadeur Nive en lid klachtencommissie Rijnstad.
Directeur-bestuurder is Lianne Busser. Nevenfuncties: secretaris bestuur Vereniging SAMBIS en
secretaris 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, beleidsmatig en personeel terrein. De MV heeft dezelfde bevoegdheden als een Ondernemingsraad.
Daarnaast heeft de Bibliotheek Veluwezoom een externe vertrouwenspersoon, bij wie medewerkers
te rade kunnen bij ongewenst gedrag.
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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, organiseerden we
onder de noemer ‘De Kennismakerij’ een aantal personeelsbijeenkomsten. In een Kennismakerij wordt
een thema uitgediept dat voor medewerkers van belang of interessant is.
In 2018 besteedden we aandacht aan ons nieuwe educatiebeleidsplan, ontwikkelingen binnen de
organisatie, de medewerkersvertegenwoordiging, tips en trucs voor werken met software
programma’s van Office, de VoorleesExpress, WeHelpen en Passend Lezen.

Vrijwilligers
Vrijwillige inzet van inwoners uit onze gemeenten wordt steeds belangrijker voor de bibliotheek;
zonder 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 vrijwillige medewerkers uit voor een informele bijeenkomst in de
Bibliotheek Oosterbeek. Directeur Lianne Busser liet hun zien op welke terreinen de verschillende vrijwilligers zich voor de bibliotheek inzetten en wat hun bijdrage betekent. Een aantal vrijwilligers vertelde dit verhaal vanuit hun eigen perspectief. Daarna waren er lekkere hapjes 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 zetten.
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Balans

per 31 december 2018
		
		

31-12-2018		 31-12-2017
€		
€

Vaste activa
Materiële vaste activa

759.904		

862.400

Vlottende activa
Kortlopende vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen
Activa

87.632		

64.268

768.248		

649.396

1.615.784		1.576.064

Eigen vermogen

638.865		575.981

Voorzieningen

200.359		172.997

Vreemd vermogen
Langlopende schulden
Leningen langlopend o/g
Kortlopende schulden en overlopende passiva
Passiva
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137.778		

273.895

638.782		

553.191

1.615.784		1.576.064

Rekening van baten en lasten
2018

		
		

Rekening
2018

Begroting
2018

Rekening
2017

		

€

€

€

322.265

319.105

335.745

93.703

81.350

91.785

Baten
Inkomsten gebruikers
Specifieke dienstverlening
Diverse baten
Exploitatiesubsidies gemeenten
Projectbaten
		

193

500

1.081

1.780.134

1.767.134

1.712.993

287.993

156.393

178.791

2.484.288

2.324.482

2.320.395

Lasten
Bestuur en organisatie
Huisvesting
Personeel
Administratie
Transport

47.265

40.900

42.565

450.947

428.087

438.809

1.335.367

1.309.614

1.292.880

84.571

90.000

91.784

13.219

13.700

12.956

Automatisering

140.418

136.055

121.366

Collectie en media

286.916

283.325

291.085

Specifieke kosten

62.706

55.800

21.819

2.421.409

2.357.481

2.313.264

62.879

-32.999

7.131

		
Resultaat
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Toelichting op de balans
Voorzieningen
Grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan

De grondslagen van waardering en bepaling van het resul-

het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden

taat zijn ten opzichte van het voorgaande jaar niet gewij-

afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te

zigd. De jaarrekening is opgesteld op basis van historische

schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door

kosten. Voor zover niet anders wordt vermeld, zijn

de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om

de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balans

Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze wor-

datum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd

den gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar

tegen nominale waarde.

waain ze voorzienbaar zijn.
Grondslagen voor de resultaatbepaling
Materiële vaste activa

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen ver-

opbrengsten voor de geleverde diensten, subsidie- en overige

krijgings- of vervaardigingprijs onder aftrek van afschrijvin-

opbrengsten en de exploitatiekosten.

gen of lagere bedrijfswaarde, rekening houdend met de ver-

Van de gebruikersinkomsten worden alleen de werkelijke

moedelijke gebruiksduur. Ontvangen subsidies voor

ontvangen bedragen verantwoord, bij de contributies worden

investeringen worden ten gunste van de verkrijgingsprijs

de vooruit ontvangen bedragen doorgeschoven naar de

van de investeringen gebracht. Afschrijving van investerin-

periode waar ze betrekking op hebben.

gen vindt plaats met ingang van datum ingebruikname.
De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn:

Opbrengsten en kosten worden toegerekend aan het jaar

grond 			nihil

waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts

gebouwen 		

5-7-10-25%

genomen voor zover zij op balansdatum gerealiseerd zijn.

inventaris 		

5-6,66-10-20%

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

automatisering 		

20%

van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor
het opmaken van de jaarrekening bekend zijn.

Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale

Exploitatiesubsidies

waarde, voor zover nodig onder aftrek van voorzieningen

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van

voor oninbaarheid. De voorziening wordt bepaald op grond

baten en lasten gebracht in het jaar ten laste waarvan de

van een individuele beoordeling van de openstaande

gesubsidieerde uitgaven komen/waarin de opbrengsten zijn

vorderingen.

gederfd/waarin het exploitatietekort zich heeft voorgedaan.

Liquide middelen

Gebeurtenissen na balansdatum

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale

Er hebben zich betreffende Stichting Bibliotheek Veluwezoom

waarde en staan per balansdatum ter vrije beschikking van

geen belangrijke gebeurtenissen voorgedaan na

de stichting.

balansdatum.

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.
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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
met dank aan: krantenknipsels van de Gelderlander
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 •
tijdelijk gevestigd aan Wilhelminaweg 30 • 6951 BP 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

