JAARVERSLAG
2021 DE
BIBLIOTHEEK
VELUWEZOOM

Voorwoord
Ondanks én dankzij de corona-pandemie bracht 2021 de bibliotheek veel nieuwe kansen en inzichten.
Een crisis legt zaken bloot die anders minder zichtbaar of urgent zijn, vraagt om flexibiliteit en
aanpassingsvermogen. Thuis werken blijkt heel goed mogelijk, digitaal vergaderen ook. Maar het persoonlijke contact missen we wel, zeker als het thuis werken lang duurt, en dat was toch echt wel aan
de orde.
Een groot deel van 2021 fungeerde de bibliotheek als afhaalbieb. Vanaf half mei wisselden de coronaomstandigheden en bijbehorende -maatregelen zich af. Zo goed en zo kwaad als dat kon bewogen we
mee, probeerden we onze dienstverlening voort te zetten. Dat bleek harder nodig dan ooit. En de rol en
het belang van de bibliotheek werd gaandeweg de coronacrisis gelukkig ook steeds meer gezien,
onder meer bij de overheid. Meer dan ooit waren mensen nu aangewezen op digitale toepassingen.
Mensen die digitaal niet zo vaardig zijn, kregen bij de bibliotheek hulp bij het maken van een afspraak
voor een coronavaccinatie of het aanvragen van een coronatoegangsbewijs, bijvoorbeeld, maar ook bij
het doen van de belastingaangifte of het contact houden met familie en bekenden.
Het maakte dat de overheid bibliotheken eind 2021 als essentiële dienstverlening aanmerkte! Toen in
december het land weer op slot ging, bleven bibliotheken open. Taalcursussen, trainingen om digitale
vaardigheden te verbeteren, het Informatiepunt Digitale Overheid, waar mensen terecht kunnen voor
vragen over de digitale overheid en digitale tools die nodig waren in de coronaperiode, maar ook de
uitleenfunctie, kregen de plek en de waardering die het verdient. Daarnaast kregen we - uitermate
attent - zelfs een taart van het ministerie van Volksgezondheid, als dank voor onze extra inspanningen.
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Ik ben er blij mee dat inwoners en de overheid gezien en erkend hebben dat bibliotheken juist op het
punt van informatie en ondersteuning een belangrijke rol kunnen en willen spelen voor hun inwo-

weer open!

ners. En dat we in staat zijn om die rol, ook tijdens een crisis, en ondanks de vele beperkingen, het dra-

WELKOM
TERUG!

via de afhaalbieb voor ze samenstelden.

gen van mondkapjes en afstand houden, goed op te pakken. Nooit eerder brachten zo veel bezoekers
ons allerlei cadeautjes (en chocolaatjes :-)), als dank voor onze hulp en de vele boekenpakketten die we

2021 was ook het jaar van het afscheid van een aantal oudgedienden uit ons team. Zij gingen met (vervroegd) pensioen. Het is een verlies aan kennis, ervaring en fijne collega’s, maar biedt daarnaast ruimte voor jongere, nieuwe mensen. Ook voor mijzelf komt het afscheid dichterbij. In de loop van 2022 leg
ik mijn functie neer. Ik draag het stokje over aan een nieuwe directeur-bestuurder. Een bestuurder
voor een nieuwe organisatie, ontstaan door het
samengaan van de Bibliotheek Veluwezoom en
Cultuurbedrijf RIQQ. Mooie, uitdagende baan,
hoor!
Lianne Busser, directeur-bestuurder
de Bibliotheek Veluwezoom
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Tijdlijn coronamaatregelen
			
		
		

De Bibliotheek en het coronavirus

2020

Net als in 2020 speelden in 2021 het coronavirus en de daarmee gepaard gaande maatregelen een

sluiting bibliotheken < 15 december > sluiting alle niet-essentiële winkels en onderwijs

grote rol. In het schema hiernaast zie je welke maatregelen er door het jaar heen golden en welke

haal- en brengservice wel toegestaan

consequenties die hadden voor onze Bibliotheek en de samenleving.

			

2021

			

8 januari >

eerste vaccinatie tegen coronavirus

Opnieuw konden we vaak niet of nauwelijks terecht op scholen, kinderdagverblijven en consultatie

		

23 januari >

invoering avondklok

bureaus, konden activiteiten niet doorgaan, was het maximaal toegestane aantal deelnemers beperkt,
waren potentiele deelnemers of wij zelf ziek, bleven vrijwilligers uit voorzorg liever thuis, mochten we

			 8 februari >

basisscholen weer open

een groot deel van het jaar geen ruimtes verhuren in De Klipper en was thuis werken het advies.

			 1 maart >

middelbare scholen weer open

De ervaringen uit 2020 hielpen ons in 2021 wel om alternatieve dienstverlening te bieden waar dat
mogelijk was. De afhaalbieb raakte ingeburgerd en een deel van onze activiteiten boden we online

			 28 april >

afschaffing avondklok

				

niet-essentiële winkels en terrassen open

			 19 mei >

heropening winkels

aan. Minder leuk, maar soms was dit het enige wat mogelijk was.
Een belangrijke verandering vond eind 2021 plaats, toen de overheid Bibliotheken aanmerkte als

		

heropening bibliotheken

		

registratie bezoekers

		

beperking op groepen

essentiële dienstverlening. Het betekende dat wij open konden blijven en een groot deel van de dienst-

< 20 mei

verlening in onze Bibliotheken konden voortzetten.
Gevolgen
De coronamaatregelen hadden in 2021 dus wederom veel gevolgen voor onze bedrijfsvoering. De
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3 juni >

10 miljoenste vaccinatie

cijfers en resultaten in dit jaarverslag moeten dan ook opnieuw vanuit dat perspectief worden

			

5 juni >

horeca open tussen 6.00 en 22.00 uur

geïnterpreteerd.

				

musea en theaters open

		

horeca weer volledig open

alleen nog 1,5 meter afstand

< 26 juni >

				

thuiswerken voor de helft van de tijd

			

10 juli >

sluiting discotheken

			

19 juli >

weer zo veel mogelijk thuiswerken

		

ook de 1,5 meter afstand vervalt < 25 september > 1,5 meter afstand houden vervalt

		

13 november > weer 1,5 meter afstand houden

				
		

		 horeca in bibliotheken moet sluiten om 17.00 uur		
		
		

horeca moet om 20.00 uur sluiten

bibliotheken mogen open blijven tot 20.00 uur < 28 november > vijf-tot-vijf-samenleving
niet-essentiële winkels om 17.00 uur dicht

bibliotheken blijven open < 19 december > sluiting niet-essentiële winkels
horeca in bibliotheken dicht
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Kengetallen de Bibliotheek Veluwezoom

2021

2020

%

18.073

18.356

-2%

12.119

-1%

Leden

Leden, uitleningen en bezoekers

Totaal aantal leden
Per leeftijdscategorie

Zoals ook genoemd in het vorige hoofdstuk, had de corona

Bezoekers

0 t/m 17 jaar

12.015

pandemie ook in 2021 grote gevolgen voor onze bedrijfs

Het aantal bezoekers in de vestigingen nam in 2021 af met

18 t/m 64 jaar

3.040

3.182

-4%

voering. De cijfers en resultaten in dit jaarverslag moeten

7%. Dit zien wij als een logisch gevolg van de sluiting in de

65 jaar en ouder

2.581

2.583

0%

wederom vanuit dat perspectief worden geïnterpreteerd.

eerste (bijna) 5 maanden van het jaar, de beperking van

Instellings- en educatieve abonnementen

437

472

-7%

Waar mogelijk geven we een voorzichtige duiding en toe

groepsgroottes bij activiteiten, als die al konden doorgaan,

Per vestiging			

lichting op de cijfers, maar de betekenis van de duiding en

het deels aanbieden van online volgen van activiteiten etc.

de Bibliotheek Dieren

een vergelijking van resultaten met vorige en volgende

De relatief grote toename van het aantal bezoekers in de

jeugdBibliotheek Rheden

jaren is eigenlijk niet te goed maken.

vestiging Renkum is te verklaren door het feit dat de

de Bibliotheek Velp

Bibliotheek Renkum in het jaar ervoor relatief langer geslo-

de Bibliotheek Oosterbeek

ten was dan onze andere grotere vestigingen.

jeugdBibliotheek Doorwerth

Leden
Het totaal aantal leden liep terug met ongeveer 2%. We zien
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de Bibliotheek Renkum

4.099

4.153

-1%

1.265

1.333

-5%

4.872

4.781

+2%

4.407

4.508

+2%

732

788

-7%

2.698

2.793

-3%

76.674

76.845

0%

23,0

23,3

-1%

wederom de grootste daling in de vestigingen waar alleen

Online zien we een verschuiving van bezoekers van onze

collectie voor jeugd en jongeren is, de jeugdBibliotheken in

website naar de activiteitenshop. De afhaalbieb was inge-

Totaal aantal inwoners werkgebied

Doorwerth en Rheden. De Bibliotheek Velp laat sinds de

richt via de activiteitenshop, in plaats van de catalogus waar

Percentage inwoners lid van de Bibliotheek , totaal

terugkeer naar Den Heuvel, dichter bij het centrum van Velp,

leden normaal gesproken hun materialen leenden.

Per gemeente		

gelukkig een positief beeld zien: het aantal leden nam daar

Daarnaast zien we een behoorlijke toename van het gebruik

Rheden

21,8

22,1

-1%

in 2021 toe met 2%.

van de app van de Bibliotheek (81%). Met deze app kunnen

Renkum

24,8

25,2

-2%

leden bibliotheekmaterialen zoeken, reserveren, verlengen

Rozendaal

19,8

20,5

-3%

35.5920

416.096

-14%

(1)

Uitleningen

en een seintje ontvangen voor het terugbrengen van hun

Tot 20 mei 2021 konden leden alleen via de afhaalbieb in

geleende materialen.

Dieren, Velp, Oosterbeek en Renkum materialen lenen.

Over het geheel genomen zien we - geheel in lijn met de

Boeken (fysiek)

Hoewel dat veel gebeurde en mensen er heel blij mee waren,

wereldwijde trend - een toename van online gebruik van

Dvd’s

7.598

18.231

-58%(2)

leenden we minder materialen uit dan we deden in de nor-

onze diensten, maar corona is hier ongetwijfeld ook een

Overige media

2.583

3.264

-21%

male situatie. In de maanden erna herstelde de uitleen

katalysator geweest.

E-books (via de online Bibliotheek)

Uitleningen

functie niet echt. Over het totaal zien we een daling van 14%

Luisterboeken (via de online Bibliotheek)

25.396

25.716

-1%

11.913

3.334(3)

+257%

403.410

466.641

-14%

over heel 2021, ten opzichte van het jaar ervoor, waar de

Totaal uitleningen (inclusief verlengingen)

daling van het aantal uitleningen maar liefst 25% was. Al

			

met al een flinke neerwaartse beweging.

Per vestiging (exclusief e-books)		
de Bibliotheek Dieren

98.865

120.803

-18%

jeugdBibliotheek Rheden

11.989

14.878

-19%

de Bibliotheek Velp

92.012

99.148

-7%

de Bibliotheek Oosterbeek

92.224

116.040

-21%

4.833

6.536

-26%

61.034

71.753

-15%

5.144

8.433

-39%

366.101

437.591

-16%

98.092

101.828

-4%(4)

22,3

25,4

-12%

jeugdBibliotheek Doorwerth
de Bibliotheek Renkum
educatie (uitleningen aan scholen en instellingen)
Totaal
Totaal aantal uitleenbare materialen (collectie)
Aantal uitleningen per lener/abonnement

(5)

(1) exclusief instellingen en educatieve abonnementen
(2) door bezuinigingen schaffen we sinds 1-1-2021 geen nieuwe dvd’s meer aan > daling uitleningen van deze materialen
(3) cijfers over via de online Bibliotheek uitgeleende luisterboeken zijn beschikbaar sinds 17 juli 2020
(4) als gevolg van bezuinigingen is ons budget voor collectie enigszins verlaagd
(5) inclusief verlengingen
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Openingsuren per week (totaal)

2021
172

2020
183/172

%

(6)

0%

48/47

0%

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

47
6

6

0%

34,5

37/34,5

0%

54

59/54

0%

6

6

0%

24,5

27/24,5

0%

165.215

177.133

-7%

45.011

52.593

-14%

Bezoekers
Totaal
Per vestiging
de Bibliotheek Dieren
jeugdBibliotheek Rheden

3.291

4.458

-26%

de Bibliotheek Velp

25.667

29.649

-13%

de Bibliotheek Oosterbeek

64.541

67.479

-4%

jeugdBibliotheek Doorwerth

1.464

1.934

-24%

de Bibliotheek Renkum

25.241

21.020

+20%

aantal gebruikers

45.596

64.214

-29%

aantal sessies

135.176

140.487

-4%

aantal gebruikers

12.258

8.035(7)

+53%

aantal sessies

19.586

12.209

+60%

aantal gebruikers

2.253

1.784(8)

+26%

aantal sessies

3.266

2.341

+40%

844

828

+2%

www.bibliotheekveluwezoom.nl

Activiteitenshop Veluwezoom
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www.klipper-oosterbeek.nl

Twitter volgers
Facebook volgers
App de Bibliotheek (aantal actieve gebruikers)
App de Bibliotheek (aantal sessies)
verzonden digitale nieuwsbrieven

413

309

+34%

1.184

751

+58%

76.831

42.548

+81%

6

8

-25%

5.961

5.856

+2%

Abonnementen via GelrePas

132

146

-10%

gemeente Rheden

75

54

+39%

2

1

+100%

55

91

-40%

aantal nieuwsbriefabonnees

gemeente Rozendaal
gemeente Renkum

Geleende materialen afhaalpunten door jongeren en volwassenen
jeugdBibliotheek Doorwerth

885

1.815

-51%

jeugdBibliotheek Rheden

969

2.330

-58%

(6)	als gevolg van bezuinigingen brachten we per 1 september 2020 het totaal aantal openingsuren per week terug van
183 naar 172 uur.
(7) en (8) correctie
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Educatie, wettelijke taken en gemeentelijk beleid
		

2021

2020

%

28

32

-12%

0-4-jarigen: voor- en vroegschoolse educatie
BoekStart in de kinderopvang
Deelnemende instellingen
Uitgeleende themacollecties

12

8

+50%

Uitgeleende projectkisten

73

63

+16%

Aantal voorleesactiviteiten

27

43

-37%

Deelnemers Samen digi-taal 0-4 jaar

10

-

-

Voorleesteam Rheden, aantal voorleesmomenten

117

195

-40%

12

14

-14%

-

24

-

359

178

+102%

2.803

3.797

-26%

-

157

-

Voorleesteam Rheden, aantal vrijwilligers
BoekStartcoach in het consultatiebureau
Aantal bezoeken
BoekStart in de bibliotheek
Nieuwe BoekStartleden
Uitleningen BoekStartcollectie
Deelnemers Nationale Voorleesdagen
Deelnemers Media Ukkie Dagen

35

-

-

Deelnemers BoekStart-uurtjes

32

6

+433%

-

-

-

Deelnemers nascholing voorleescoördinatoren
Aantal voorleesuurtjes in de bibliotheek
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Deelnemers voorleesuurtjes

37

44

-16%

296

440

-33%

					
4-12-jarigen: primair onderwijs			
de Bibliotheek op school
Aantal scholen met de Bibliotheek op school

19

18

+6%

Aantal scholen met Expertise-abonnement

7

8

-13%

Aantal scholen met groepspassen

8

8

0%

Aantal leesbevorderingslessen

111

101

+10%

Aantal lessen digitale geletterdheid

151

285

-47%

Uitgeleende projectkisten

179

153

+17%

Aantal themacollecties

22

18

+22%

Deelnemers Samen digi-taal 4-12 jaar

20

40

-50%

2

2

0%

62

42

+48%

-

1

-

Aantal ouderavonden
Jeugdactiviteiten in de bibliotheek
Klassenbezoeken
Schrijversbezoeken
Deelnemers nascholing leescoördinatoren

-

-

-

Deelnemers activiteiten Kinderboekenweek (kinderen)

215

80

+169%

Deelnemers workshop Kinderboekenweek (leerkrachten)

30

32

-6%

Deelnemers Nationale Voorleeswedstrijd

17

16

+6%

Deelnemers Week van de Mediawijsheid
Deelnemers Digiplay

15

38

-

-

203

25

+712%

22

16

+38%

12 jaar en ouder: voortgezet onderwijs en mbo
Lessen leesbevordering
JAARVERSLAG 2021 DE BIBLIOTHEEK VELUWEZOOM

Educatie jeugd en jongeren
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Kinderopvang en BoekStartcoach

Basisonderwijs

Voortgezet onderwijs

Een groot deel van onze inzet voor kinderen van

De lees- en mediacoaches konden niet altijd op

Met het Aeres college in Velp maakten we afspra-

0-4 jaar en hun ouders/verzorgers ging in 2021

bezoek komen in de klas, maar toen het op een

ken over de aanschaf van boeken en inzet van

door de coronamaatregelen niet door. De voor-

gegeven moment wel weer kon, waren ze heel

onze leescoach voor boekpromoties in 2022. Ook

leesfeestjes tijdens de Nationale Voorleesdagen

erg welkom. Ook kwamen er veel schoolklassen

het Rhedens Rozendaal is met ons in overleg over

lasten we af en Boekstartcoaches konden niet

op bezoek in de bibliotheek. In 2021 leenden we

de mogelijke inzet van een leescoach. En op het

terecht op de consultatiebureaus, bijvoorbeeld.

extra veel projectkisten uit aan basisscholen, om

Arentheem in Velp geven we nu niet alleen in de

Toch laten de cijfers zien dat we meer nieuwe

tegemoet te komen aan de vergrote behoefte

wereldklassen en de brugklassen boekpromotie-

jeugdleden van 0 tot 4 jaar inschreven dan het

aan jeugdboeken tijdens de lockdowns.

lessen, maar ook in de eerste, tweede en derde

jaar ervoor. Door een interne herverdeling van

De activiteiten in de Kinderboekenweek waren

klassen.

taken stuurde de gemeente Renkum in 2020

een succes. Het aantal deelnemers van Digiplay

geen BoekStartbonnen. In 2021 maakten ze een

verachtvoudigde, onder meer omdat we in 2021

Projecten

inhaalslag. De gemeente Renkum stuurde in 2021

een inhaalslag maakten van de Digiplay-

Met ondersteuning van onze Provinciale Service

307 jonge ouders een uitnodiging om hun kind

middagen die in 2020 niet waren doorgegaan.

Organisatie Rijnbrink ging het educatieteam in

gratis lid te maken van de Bibliotheek, de

De mediacoaches gaven ook 2 online ouder

2021 aan de slag met de ‘Strategische gezins

gemeente Rheden stuurde in 2021 279

avonden over opvoeden in de digitale wereld

aanpak’. Deze aanpak richt zich op het doorbre-

BoekStartbonnen.

(70 deelnemers).

ken van de de cyclus van laaggeletterdheid; het

En de leescoaches organiseerden in 2021 naast

feit dat taalproblemen vaak van generatie op

Nieuwe activiteiten in 2021 waren de eerste

een Voorleeswedstrijd per gemeente, ook de regi-

generatie worden doorgegeven. Voor ons bete-

Landelijke BoekStartdag en het project Samen

onale ronde. Vanwege de coronamaatregelen

kent dit dat we ons aanbod voor jeugd en vol-

digi-taal.

organiseerden we deze ronde online, onder

wassenen beter op elkaar willen afstemmen en

De BoekStartdag wilde extra aandacht vestigen

schooltijd, zodat de klasgenoten mee konden kij-

dat we ons minder alleen richten op het kind,

op het belang van voorlezen, de BoekStart

ken. Op de Anne Frankschool in Ellecom openden

maar vooral ook op ouders. Door ook ouders bin-

collectie en onze activiteiten voor de jongste kin-

we een Bibliotheek op school.

nen taalarme gezinnen te ondersteunen bij het

deren, zoals de BoekStart-uurtjes. Zowel de

Vanuit het Nationaal Plan Onderwijs (NPO), een

stimuleren van de taal- en geletterdheidsontwik-

BoekStartdag als de BoekStart-uurtjes werden

landelijk programma en bijbehorende financie-

keling van hun (jonge) kinderen thuis, raken zij

helaas matig bezocht.

ring om door coronamaatregelen opgelopen

gemotiveerd om ook aan hun eigen taalniveau

Het project Samen digi-taal werd wel enthousi-

achterstanden weg te werken, gaven we in 2021

te werken.

ast ontvangen. In 2021 schaften we 10 iPads aan

36 extra leesbevorderingslessen.

vanuit het project ‘Kwaliteitsimpuls laagtaal-

De Prins Bernhardschool in Velp koos vanuit dit

vaardige ouders’ van de Koninklijke Bibliotheek

plan voor de Bibliotheek op school. Op de

(een project waarmee bibliotheken hun activitei-

Dorpsschool in Rozendaal is de Bibliotheek op

ten rond de gezinsaanpak kunnen versterken en

school ook in gang gezet, met dank aan een sub-

borgen, met een focus op de ouders). We richtten

sidie van de gemeente Rozendaal. Beide scholen

de iPads in met educatieve taalapps en digitale

openen in 2022 hun schoolbibliotheek.

prentenboeken, zodat ouders en kinderen samen
spelenderwijs hun taalvaardigheden kunnen

Vanuit het ‘Leesoffensief’, onstaan vanuit het

verbeteren. Via kinderdagverblijven en peuter-

rapport ‘Lees! Een oproep tot een leesoffensief

speelzalen lenen we deze iPads uit aan gezinnen

van de Onderwijsraad’ , dat het percentage

die een steuntje in de rug kunnen gebruiken om

15-jarigen dat met een laag taalniveau van

een taalrijke thuisomgeving te scheppen. Door

school komt wil verkleinen, kregen we subsidie

deze inzet groeit de betrokkenheid van ouders bij

om leesweerstand bij jongens te doorbreken. We

de taalontwikkeling van hun kind. Bovendien

maakten nieuwe projectkisten, over techniek,

vergroten ouders ook hun eigen (digi)

robotica en gamen en we voerden individuele

taalvaardigheid.

leesgesprekken.
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Persoonlijke ontwikkeling en inspiratie
		

2021

2020

%

38

45

-16%

3.701

3.922

-6%

De coronamaatregelen drukten een behoorlijke stempel op ons activiteitenaanbod voor persoonlijke ont-

Volwassenen
Aantal leden de Bibliotheek aan huis
Aantal geleende boeken de Bibliotheek aan huis
Informatieve bijeenkomsten
Aantal deelnemers informatieve bijeenkomsten
Activiteiten landelijke boekpromotie en leesbevordering
Aantal deelnemers boekpromotie en leesbevordering

Online bijeenkomsten

informatiebijeenkomst voor een nieuw op te star-

- ‘Omgaan met teken, muggen en ander gespuis’

ten studiekring in Oosterbeek.

19

17

+12%

In de ‘Week van de teek’, april 2021, organiseerden

534

222

+140%

we een online bijeenkomst met Dr. Fedor Gassner,

Workshopreeks Grip op je digitale leven

2

19

-89%

bioloog en tekenexpert. Hij vertelde aan 37 geinte-

In het najaar volgden 16 mensen de workshopreeks

36

390

-91%

resseerden van alles over het leefgebied van de

‘Grip op je digitale leven’, die in de Bibliotheek

Bijeenkomsten inspiratie en ontmoeting

2

11

-82%

teek, de gevaren van de ziekte van Lyme en over

Oosterbeek en de Bibliotheek Dieren plaatsvond.

Aantal deelnemers inspiratie en ontmoeting

4

210

-98%

maatregelen die je kunt nemen om besmetting te

De workshopreeks maakt mensen bewust van de

3

3

0%

voorkomen.

digitale sporen die ze op internet achterlaten, van

12

-

-

- Informatiebijeenkomst over de nieuwe donorwet

digitale veiligheid en geeft praktische tips om een

In februari organiseerden we een online bijeen-

ongewenste dataverzameling te voorkomen. Ook

komst over de nieuwe donorwet (die in juli 2020

wel ‘data-detoxen’ genoemd. Brenno de Winter en

Lees- en poëziekringen
Aantal bijeenkomsten lees- en poëziekringen
Aantal deelnemers lees- en poëziekringen
Studiekringen, aantal bijeenkomsten
Aantal deelnemers studiekringen
Activiteiten Kunst voor elkaar
Aantal deelnemers Kunst voor elkaar
Internetcafés

120

-

-

22

2

+1000%

220

17

+1194%

inging). Een donatie-coördinator van verschillende

Jerry Vermanen, landelijk bekende specialisten op

5

24

-79%

ziekenhuizen, legde uit wat orgaan- en weefsel

het gebied van kansen en bedreigingen van het

40

120

-67%

donatie is. Daarnaast lieten we zien hoe je je keuze

internet, waren ter gelegenheid van deze work-

in het Donorregister kunt invullen. Er deden

shops te gast in onze bibliotheek. Ze spraken over

53

48

+10%

22 mensen mee aan deze online

het herkennen van online oplichters, filterbubbels,

289

394

-27%

informatiebijeenkomst.

nepnieuws, het veilig maken en gebruiken van de

Oefenuren Kik & Tik gemeente Rheden

10

10

0%

Oefenuren Kik & Tik gemeente Renkum

14

23

-39%

192

31

+519%

5

6

Aantal deelnemers internetcafés

18

wikkeling. Activiteiten konden niet, alleen online of met een beperkt aantal deelnemers doorgaan.

Aantal deelnemers Klik & Tik
Cursus Digisterker
Aantal deelnemers Digisterker

corona-app en over bots en trollen.
Nederland Leest: Over de grens

In november organiseerden we twee muzikale ver-

Themaprogramma Duurzaam leven rondom huis

-17%

telvoorstellingen ter gelegenheid van Nederland

en tuin

29

42

-31%

Leest. ‘Het kleine meisje van meneer Linh ‘ en de

In oktober startten we een nieuw, gevarieerd

Digitale cursussen en workshops gemeente Rheden

-

19

-

vertelling van de Frans-Russische auteur Andreï

programma rondom een van de 17 Sustainable

Digitale cursussen en workshops gemeente Renkum

-

1

-

Makine ‘Verschrompelde druiven, maar goddelijk

Development Goals: duurzaamheid. Tot en met

Aantal deelnemers digitale cursussen en workshops

-

69

-

zoet’.

mei 2022 organiseren we inspirerende activiteiten
voor iedereen die duurzamer wil leven rondom

Spreekuur Informatiepunt Digitale Overheid
Bezoekers spreekuur Informatiepunt Digitale Overheid

60(9)

-

-

Studiekringen en leeskringen

huis en tuin. Met een duurzaamheidsmarkt, tips

146

-

-

Om meer mensen te enthousiasmeren om te gaan

om je tuin te vergroenen, om vitaal en gezond te

deelnemen aan een lees- of luisterkring organiseer-

blijven, verspilling tegen te gaan én met de beken-

Hulp bij de belastingaangifte, bijeenkomsten

-

3

-

den we in 2021 4 informatiebijeenkomsten met

de specialisten op gebied van weer, klimaat en

Hulp bij de belastingaangifte, deelnemers

-

34

-

Stichting Senia, de landelijke organisatie voor lees-,

duurzaamheid Margot Ribberink en Reinier van

luister- en muziekclubs. Daaruit ontstonden 3 lees-

den Berg.

Gratis bibliotheekabonnementen NT1/NT2-cursisten

5

50

-90%

Aantal deelnemers Week van Lezen en Schrijven

-

-

Aantal taalgroepen gemeente Rheden

7

7

0%

kringen en 1 luistergroep. De Bibliotheek ondersteunt deze groepen bij het opstarten, daarna

Het themaprogramma startte met een

gaan ze zelfstandig verder.

Duurzaamheidsmarkt in de Bibliotheek Dieren en

Aantal taalgroepen gemeente Renkum

4

5

-20%

In de Bibliotheek Velp en de Bibliotheek Dieren

de Bibliotheek Oosterbeek. Lokale (wijk-)verenigin-

Aantal deelnemers Taalgroepen totaal

118

142

-17%

organiseerde Jopie den Besten opnieuw een literai-

gen, bedrijven en organisaties presenteerden zich-

Bijeenkomsten participatie en inburgering

-

2

-

re leeskring.

zelf, er werden tips uitgewisseld, contacten gelegd

Deelnemers bijeenkomsten participatie en inburgering

-

22

-

In de Bibliotheek Dieren ondersteunen we de

en er werd genetwerkt. De persoonlijke openings-

studiekring ‘De Verdieping’. Een vaste groep deel-

speeches van de wethouders die milieu en duur-

98

23

+326%

nemers wordt uitgedaagd om na te denken over

zaamheid in hun portefeuille hebben, maakten het

actuele thema’s en deze gezamenlijk te bespreken.

geheel af. Met een totaal van 230 bezoekers waren

In het najaar organiseerden we daarnaast een

de duurzaamheidsmarkten een groot succes.

Online hulp over digitale zaken (op verzoek, corona)

(9) gestart op 10-6-2021
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Eind oktober was de tweede activiteit, ‘De kracht
van het Renkumse water, vroeger, nu en in de toekomst’, in de Bibliotheek Oosterbeek. Hydroloog,
landschapsontwerper en natuurliefhebber Johan
de Putter deelde zijn kennis over water in de
natuurgebieden rondom Renkum, en hij gaf praktische tips om water te besparen.
In november organiseerden we in de Bibliotheek
Dieren een originele en zeer goed bezochte bijeenkomst over het Rhedense landschap vroeger, nu en
het heden. Oud-boswachter Walter de Wit vertelde
over de veranderingen die het Rhedense landschap
heeft doorgemaakt en kunstenaar Gerrit van
Middelkoop gaf zijn creatieve visie hoe we duurzamer kunnen omgaan met de prachtige Rhedense
woonomgeving, om deze toegankelijk te houden
voor woningbouw, toerisme en natuur.
Het programma gaat verder in 2022.
Lokale initiatieven

20

Ambassadeurs van Ervaar het OV organiseerden in
de Bibliotheek Dieren een maandelijks inloopspreekuur voor reizen met het ov, voor – met
name – ouderen. De ambassadeurs boden in 2021
aan 13 mensen uitleg over reizen met trein en bus

Boekenweek, Kunst voor elkaar en Zilveren
Zondag

De Boekenweek, die jaarlijks plaatsvindt in het
voorjaar, ging vanwege de coronamaatregelen niet
door. De activiteiten van Kunst voor elkaar en
Zilveren Zondag zijn ook door corona niet
doorgegaan.

21
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30 oktober 2021

27 november 2021

7 oktober 2021

1 oktober 2021

3 december 2021
8 juli 2021

28 oktober 2021

2 november 2021

22

4 juni 2021

29 oktober 2021

30 december 2021
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Taalhuis Veluwezoom
Sinds 2017 biedt Taalhuis Veluwezoom samen met veel

-	Taalklas op de computer

enthousiaste en goed opgeleide vrijwilligers aan velen onder-

Het door de Bibliotheek ontwikkelde traject Taalklas op de

steuning op het gebied van basisvaardigheden. Dit samenwer-

computer, een op maat gemaakte selectie van het pro-

kingsverband van de gemeenten Rheden, Renkum en

gramma oefenen.nl, werd in 2021 voornamelijk individueel

Rozendaal, ROC RijnIJssel, Vluchtelingenwerk Nederland, wel-

gevolgd. In de gemeente Rheden gingen 3 deelnemers aan

zijnsorganisaties Renkum voor Elkaar en Incluzio en de

de slag met op hun leerwensen afgestemde onderwerpen.

Bibliotheek wil gezamenlijk laaggeletterdheid terugdringen

De begeleiding was in handen van getrainde vrijwilligers

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

en een professional.
-	Individuele begeleiding
In de gemeente Rheden bood het Taalhuis ook individuele

In 2021 was de coronapandemie opnieuw van invloed op het

begeleiding. In 2021 maakten daar 10 inwoners gebruik

Taalhuis en de activiteiten. Door de coronamaatregelen zijn er

van. Hierbij fungeerde de Bibliotheek als neutrale

minder bijeenkomsten geweest; de lessen konden niet altijd

ontmoetingsplaats.

doorgaan, ook omdat de vrijwilligers veelal tot de risicogroep

-	VoorleesExpress

behoren. Daarnaast duurde het soms even voordat de deel

De coronacrisis had in 2021 wederom veel invloed op de

nemers de taalgroepen weer bezochten.

activiteiten van de VoorleesExpress. Zowel de gezinnen als
de vrijwillige voorlezers lieten het vanwege risico op

Positief was dat de gemeente Renkum de financiering van

besmetting in de thuissituatie – begrijpelijkerwijs – afwe-

VoorleesExpress weer heeft opgepakt en ook intenties heeft

ten. Het alternatief, om online te gaan voorlezen, was niet

om het Taalhuis weer te financieren. Welzijnspartner Huis van

erg aantrekkelijk. Immers, de reguliere lessen van school

Renkum en de Bibliotheek Veluwezoom hebben in 2021 in

werden ook al vaak online gegeven, en het vergroten van

ieder geval de taalgroepen ‘Lezen en schrijven met Succes!’ en

24

‘Samen Nederlands praten’ in stand kunnen houden.

beeldschermtijd voor kinderen leek geen goed idee.
- 	Taalspreekuur
Het Taalhuis biedt een wekelijks inloopspreekuur in de

Nieuw: Voor ’t zelfde geld

Bibliotheek Dieren. Inwoners en organsaties kunnen er vrij-

In 2021 organiseerde Taalhuis Veluwezoom voor het eerst een

blijvend vragen stellen over de mogelijkheden die het

cursus voor mensen die meer grip wilden krijgen op hun

Taalhuis biedt. In 2021 kregen we 32 taalvragers. Het spreek-

administratie en financiën: Voor ’t zelfde geld. Tien mensen

uur was tijdens de lockdown telefonisch beschikbaar.

volgden de lessen en stroomden daarna door naar ander aan-

In het najaar van 2021 kwam geld beschikbaar om het

bod van het Taalhuis. De cursus Voor ’t zelfde geld is mede

Taalspreekuur door een betaalde kracht te bemensen. Een

mogelijk gemaakt vanuit extra WEB-gelden (regionaal budget

Taalexpert van het ROC geeft hier sindsdien invulling aan.

voor aanpak van volwasseneneducatie en laaggeletterdheid

Dit zorgt voor meer continuïteit, meer borging en betere

vanuit de Wet Educatie en Beroepsonderwijs).

samenwerking tussen de verschillende Taalhuispartners.
-	Week van Lezen en Schrijven

Een overzicht van 2021:

In september bracht het Taalhuis zijn aanbod en het onder-

-	Lees-, praat- en schrijfgroepen

werp laaggeletterdheid in Doorwerth en in Velp voor het

In 2021 bezochten in totaal 118 deelnemers de 10 wekelijks

voetlicht met een regionale campagne ‘Letters zaaien’, uit-

lees-, praat- en schrijfgroepen in de gemeenten Rheden,

gevoerd door Het Straattheater. De landelijke aandacht

Renkum en Rozendaal. De taalgroepen vormen een non-

voor laaggeletterdheid zorgt ieder jaar voor een lichte stij-

formeel leertraject voor NT1’ers (de groep volwassenen die

ging van het aantal vragen dat we krijgen bij het

Nederlands als moedertaal heeft) en NT2’ers (volwassenen

taalspreekuur.

die Nederlands als tweede taal hebben), naast het formele

25

-	Vrijwilligers

taalaanbod dat het ROC in de regio biedt. Tijdens de perio-

Ook in 2021 mocht het Taalhuis rekenen op de inzet van een

de van sluiting hielden de begeleiders contact met de deel-

groot aantal vrijwillige medewerkers. De inspiratie

nemers via WhatsApp, ansichtkaarten, buitenlessen of al

bijeenkomsten en de basistraining voor deze vrijwilligers

wandelend.

konden echter niet plaatsvinden. Via een nieuwsbrief
hielden we vrijwillige medewerkers van het Taalhuis op de
hoogte van de mogelijkheden om hun deelnemers thuis

JAARVERSLAG 2021 DE BIBLIOTHEEK VELUWEZOOM

aan hun taalvaardigheid te laten werken.

Samenwerken met andere organisaties

Bibliotheek en Taalhuis

Cultuur in Renkum

Vluchtelingenwerk Oost Nederland

draagt de Bibliotheek Veluwezoom bij aan het Taalhuis met

Aan het Informatiepunt Digitale Overheid is een sociaal-

De Bibliotheek Veluwezoom is partner van stichting Cultuur

Vluchtelingenwerk Oost Nederland verzorgt als partner van

het programma Klik & Tik, de cursus Digisterker, de collecties

educatieve kaart verbonden: hetinformatiepunt.nl. De

in Renkum. De stichting bestaat uit vertegenwoordigers van

het Taalhuis de conversatiegroepen in de gemeente Rheden.

in de Taalpunten en de bijbehorende materialen. De biblio-

online vindplek biedt een actueel overzicht van cursussen en

kunst- en cultuuraanbieders en -locaties in de gemeente

theek is ook penvoerder van het Taalhuis in de gemeente

praktische hulp en ondersteuning rondom basis

Renkum, die via www.cultuurinrenkum.nl het culturele aan-

Volksuniversiteit Arnhem/Rozet

Rheden en levert de projectleider Voorleesexpress en de

vaardigheden in de buurt. De site is gebruiksvriendelijk, in

bod in de gemeente eenvoudig en breed toegankelijk wil

Volksuniversiteit Arnhem bood een aantal van hun

Taalhuiscoördinator in de gemeente Rheden.

eenvoudige taal en gaat uit van de vraag van de bezoeker,

maken voor het publiek.

activiteiten aan in de Bibliotheek Oosterbeek / De Klipper.

Naast de organisatie van de verschillende taalgroepen

zodat mensen ook zelf de informatie en het aanbod kunnen
Klik & Tik

Muziek- en Dansschool Oosterbeek

vinden dat bij hen past.

Het ondersteuningsprogramma Klik & Tik is er op gericht

26

Muziek- en Dansschool Oosterbeek organiseerde activiteiten

mensen op een heel eenvoudig niveau digitale vaardighe-

Individuele hulp en vragen over het coronatoegangsbewijs

den te laten verwerven, te leren omgaan met internet en ze

De bibliotheek kon daarnaast ook mensen online en telefo-

te leren hoe ze informatie kunnen zoeken en vinden.

nisch helpen met vragen op digitaal gebied. Deze vragen

Incluzio Rheden

Dit jaar was het programma vooral gericht op e-mailen,

kwamen binnen via mail, telefoon of WhatsApp. Samen met

Incluzio Rheden is Taalhuispartner. Mede-organisator van de

videobellen en producten bestellen. Het aantal bijeenkom-

de vrijwillige coaches digitale vaardigheden konden we 98

cursussen ‘Voor ’t zelfde geld’, mede-bewoner van De Bundel

sten in de bibliotheken Dieren en Oosterbeek was dit jaar

mensen helpen. De vragen gingen over virussen op compu-

in Dieren en heeft een informatiepunt in de Bibliotheek Velp.

toch nog 24, met een totaal van 192 deelnemers.

ters, wachtwoorden resetten, gebruik van programma’s, vra-

in De Klipper.

gen over de online bibliotheek (e-books en luisterboeken).

Renkum voor Elkaar/Huis van Renkum

Digisterker

In de laatste maanden van het jaar kregen we veel vragen

Renkum voor Elkaar verzorgt als Taalhuispartner samen met

Met de vierdelige cursus Digisterker leert de Bibliotheek de

over het coronatoegangsbewijs; 124 mensen konden we

de Bibliotheek Veluwezoom de praat- en schrijfgroepen.

inwoners van de gemeenten Rheden, Renkum en Rozendaal

hierbij helpen.

RIQQ

hoe ze zaken met de overheid snel en makkelijk via internet
kunnen regelen. Aan bod komen websites van bijvoorbeeld

Internetcafé

Cultuurbedrijf RIQQ was mede-organisator van de

de gemeente, het UWV, de Regelhulp, MijnOverheid, het

Met het internetcafé biedt de Bibliotheek Veluwezoom op

Kinderboekenweek-workshops voor leerkrachten in de

omgaan met veiligheid op het web en zorg en gezondheid.

6 locaties een laagdrempelige mogelijkheid informatie en

gemeente Rheden en werkt samen met de Bibliotheek

In 2021 gaf de Bibliotheek 5 cursussen, waar 29 volwassenen

hulp te vragen over allerlei onderwerpen die met internet

Veluwezoom en Sportbedrijf Rheden aan het ontsluiten van

aan deelnamen.

en digitale media te maken hebben. Onder deskundige

het aanbod voor kinderen via de gids ‘Sjors Sportief’.

begeleiding van vrijwilligers kan er zelf geoefend worden en

Eind 2021 besloten de Bibliotheek Veluwezoom en

Nieuw: Informatiepunt Digitale Overheid

er vinden themabijeenkomsten plaats. In 2021 organiseer-

Cultuurbedrijf RIQQ bovendien om vanaf 2022 een (bestuurlij-

De overheid wil dat álle mensen mee kunnen doen in de

den we 53 internetcafés, waarvan 30 online. In totaal waren

ke) fusie aan te gaan, zie het deel ‘Organisatie’.

steeds meer digitaliserende maatschappij en gebruik kun-

er 289 belangstellenden. Het internetcafé gaat in 2022 ver-

nen maken van dienstverlening van de overheid. Maar veel

der onder de naam Digicafé.

ROC Rijn IJssel

mensen vinden dit nog lastig. De Manifestgroep (waarin

ROC Rijn IJssel verzorgt als Taalhuispartner de formele educa-

Belastingdienst, CAK, UWV, DUO, CIZ, CJIB, CBR en SVB

Hulp bij de belastingaangifte

tie voor NT1 en NT2, de inburgering en de scholing en inhoude-

samenwerken) en de Koninklijke Bibliotheek ontwikkelden

Sinds 2016 bestaat er een samenwerking tussen de

lijke ondersteuning van de vrijwilligers die betrokken zijn bij

daarom het Informatiepunt Digitale Overheid. Een loket in

Belastingdienst en Koninklijke Bibliotheek (KB). Bijna alle

de uitvoering van non-formele aanbod.

de Bibliotheek dat als doel heeft om mensen dicht bij huis, in

bibliotheken in Nederland bieden dankzij die samenwerking

de bibliotheek te helpen bij het zaken doen met de e-over-

gratis digivaardigheidscursussen (bijvoorbeeld Klik & Tik en

Sportbedrijf Rheden

heid. Goed opgeleide bibliotheekmedewerkers helpen men-

Digisterker) aan voor mensen die moeite hebben met de

Sportbedrijf Rheden was partner in de organisatie van

sen met het vinden van informatie op internet en verwijzen

digitale overheid. Bovendien organiseren ze - in samenwer-

Kinderboekenweek-workshops voor leerkrachten in de

door naar de juiste instanties. Ook helpen ze mensen door

king met lokale maatschappelijke organisaties - hulp bij het

gemeente Rheden en werkt samen met de Bibliotheek en

handvatten aan te reiken om digitale overheidszaken zelf te

invullen van de online belastingaangifte, bijvoorbeeld via

RIQQ aan het ontsluiten van het aanbod voor kinderen via de

kunnen regelen ofwel door blijvende hulp te bieden.

belastingspreekuren.

gids ‘Sjors Sportief’.

In 2020 werden de eerst loketten, verspreid over heel

Vanwege de coronamaatregelen kon de Bibliotheek

Nederland, geopend. In 2021 sloten wij ook aan. In juni open-

Veluwezoom in 2021 geen spreekuren organiseren.

den we een Informatiepunt Digitale Overheid in de

Digisterker, Klik&Tik en gratis computer- en printergebuik

Bibliotheek Oosterbeek en de Bibliotheek Dieren. Sindsdien

boden we wel.

hebben we 146 hulpvragen kunnen beantwoorden.
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Klantonderzoek, leden werven, ledenbehoud
en publiciteit
Klantonderzoek: BiebPanel en Mosaic
Naast de Biebpanel-onderzoeken, die de Bibliotheek Veluwezoom al enige jaren voorzien van actuele
klantinformatie, geven data uit Mosaic ons ook meer inzicht in het gedrag en de behoeften van de
inwoners van ons werkgebied. Deze data zijn door de Koninklijke Bibliotheek en de marketing commissie van de VOB aangekocht voor de gehele bibliotheekbranche.
Aan de hand van een inwonersanalyse en een ledenanalyse formuleerden en toetsten we ons beleid
en de programmering van onze activiteiten.

Leden, bezoekers en deelnemers werven en behouden
Om leden te werven en te behouden sluit de Bibliotheek Veluwezoom aan bij p
 rovinciale en landelijke
campagnes. In 2021 zijn daar geen concrete acties uit voortgekomen.

Publiciteit
Het belangrijkste communicatiekanaal van de Bibliotheek Veluwezoom is de website. Daarin geïntegreerd zijn de online catalogus, mijn Bibliotheek en de agenda/de activiteitenshop. Daarnaast is de
Bibliotheek Veluwezoom actief op Facebook en twitter. Het gebruik van website , de social media
kanalen en de app van de Bibliotheek neemt steeds toe. Deze cijfers vind je op pagina 12.
In 2021 verschenen 6 digitale nieuwsbrieven, werden er 144 tweets gestuurd, 406 facebook posts
geplaatst en 47 persberichten verspreid, die in veel lokale dagbladen werden opgenomen.
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Daarnaast hielden we onze leden via serviceberichten op de hoogte gehouden van de coronamaatregelen en de gevolgen daarvan voor de Bibliotheek en voor hen.
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Organisatie
De Bibliotheek Veluwezoom is een middelgrote organisatie die het bibliotheekwerk verzorgt voor de
gemeenten Rheden, Rozendaal en Renkum. Op 31-12-2021 werkten er 34 mensen voor de Bibliotheek
Veluwezoom.
			

Aantal mensen

directeur-bestuurder 			

1

managers 			

2

bibliotheekmedewerkers in de vestigingen van Rheden			

8

bibliotheekmedewerkers in de vestigingen van Renkum, inclusief beheer De Klipper

8

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

8

(domein)specialisten, verantwoordelijk voor beleidsvoorbereiding, inhoudelijke
(door)ontwikkeling en innovatie op de verschillende beleidsterreinen (voor- en
vroegschoolse educatie, educatie jeugd en jongeren, educatie volwassenen
en specialist collectie)			

2

stafmedewerkers (secretariaat & financiële administratie, administratieve
ondersteuning educatie, marketing en pr, ICT en functioneel beheer)		

5

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

121
Aantal fte

Personeelsformatie in vaste dienst			
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16,4

Personeelsformatie tijdelijk			

4,9

Totaal personeelsformatie			

21,3

Besluit tot bestuurlijke fusie met Cultuurbedrijf RIQQ
In 2021 zijn de voorbereidende verkenningen uitgevoerd rond de vraag wat de meerwaarde is van een
fusie van Cultuurbedrijf RIQQ en de Bibliotheek. Joyce Holthausen van Rijnbrink kreeg de opdracht om
ons te helpen bij het onderzoeken van de kansen en mogelijkheden van een eventuele fusie tussen
beide organisaties. Onder haar leiding zijn gesprekken gevoerd met directies, medewerkers, bestuur
en Raad van Toezicht, én met gemeenteambtenaren en verantwoordelijke wethouders.
Uiteindelijk lag er een uitgewerkt adviesrapport op tafel. Een positief advies, waarbij een fusie in twee
fasen is voorgesteld: eerst een bestuurlijke fusie, onder leiding van een gezamenlijke Raad van Toezicht
en een gezamenlijke directeur-bestuurder, en later een juridische fusie, waarbij de beide organisaties
ook echt tot één nieuwe organisatie worden gevormd.
Eind november 2021 werd door zowel het bestuur van Cultuurbedrijf RIQQ als door de Raad van
Toezicht van de Bibliotheek Veluwezoom de knoop doorgehakt: we gaan samen verder!
In 2022 zal de bestuurlijke fusie worden voorbereid en gevormd.

De Bibliotheek Veluwezoom weer voor 4 jaar gecertificeerd
Elke vier jaar krijgen openbare bibliotheken een bezoek van auditoren van de Certificeringsorganisatie
Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Deze organisatie, ingesteld door de eigen sectoren, beoordeelt
elke vier jaar de kwaliteit van de betrokken organisaties.
In september 2021 bezochten beide auditoren onze bibliotheek. Ze voerden gesprekken met directie,
medewerkers en stakeholders, zoals samenwerkingspartners en wethouder en beleidsambtenaar.
De Bibliotheek Veluwezoom kreeg een mooie beoordeling, ruim boven het landelijke gemiddelde. We

31

JAARVERSLAG 2021 DE BIBLIOTHEEK VELUWEZOOM

De Bibliotheek Oosterbeek / De Klipper neemt daarin sinds 2015 een aparte positie in. De Klipper
zijn er altijd weer trots op dat we met een toch kleine organisatie een bovengemiddeld resultaat

beschikt over zes aparte ruimtes die door derden tegen vergoeding gereserveerd en gebruikt kunnen

weten te halen!

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.

Bezuinigingen

Wij positioneren De Klipper als centraal gemeenschapsgebouw in Oosterbeek, waar organisaties en

De afgelopen jaren is invulling gegeven aan de opgelegde bezuinigingen in zowel de gemeente

lokale initiatieven terecht kunnen voor hun activiteiten. Wij zoeken daarbij ook nadrukkelijk de ver-

Rheden als de gemeente Renkum. Door corona is het echter moeilijk goed zicht te krijgen op de effec-

binding met eigen activiteiten van de bibliotheek en onze partners, zoals Taalhuis Veluwezoom.

ten van sommige ingezette maatregelen. Zo is het lastig te zien of de vermindering van het collectie-

De Klipper voorziet duidelijk in een behoefte. Renkum voor Elkaar, Muziek- en Dansschool Oosterbeek,

budget tot vermindering van uitleningen leidde. De bibliotheken waren immers een deel van het jaar

Stichting Oase Oosterbeek, de gemeente Renkum en een aantal andere organisaties maken structu-

gesloten, en dat levert automatisch een vermindering van het aantal uitleningen op.

reel gebruik van de beschikbare ruimtes.

Wel is duidelijk te zien dat we geen budget meer inzetten voor onze dvd-collecties. Die worden niet
meer aangevuld met actuele titels, en dat is goed te zien in de vermindering van het aantal uitlenin-

De Bibliotheek Dieren is gevestigd in De Bundel, samen met het gemeentelijk servicecentrum,

gen met 58%.

Cultuurbedrijf RIQQ, welzijnsorganisatie Incluzio Rheden en Speel-o-theek Rheden. Ook worden er

Eind 2020 riepen we de plusabonnementen in het leven. Deze abonnementen gaven leners een aantal

regelmatig spreekuren gehouden door Stichting Het Juridische Huis.

flinke voordelen, maar waren wel wat duurder dan ons standaard abonnement. Per 1 januari 2022 telden we 309 plusleden. Dat is bijna 6% van ons totaal aantal betalende leden. Ons doel was 10%. Maar

De Bibliotheek Velp deelt sinds de verhuizing naar Den Heuvel in mei 2021 de ruimte met

ook hier is corona duidelijk van invloed geweest. We werken verder aan het vergroten van het aantal

Vluchtelingenwerk, het Astrum college, Stichting Nieuwe Ruimte en Incluzio Rheden.

plusabonnementen.

Raad van Toezicht

Uiteindelijk sluit onze jaarrekening 2021 met een positief resultaat en zijn het eigen vermogen en de

De Bibliotheek Veluwezoom werkt volgens het Raad van Toezicht-model. Zij kent een Raad van Toezicht

liquiditeit van voldoende niveau. Dit is vooral te danken aan extra doelsubsidies vanuit het Rijk, die we

van 5 personen. De Raad van Toezicht werd in 2021 gevormd door:

ontvingen voor dienstverlening op het gebied van digitale inclusie, leesoffensief en kwaliteitsimpuls

•	Paul van Roosmalen (lid en voorzitter). Eenmanszaak Muwatallis.

taalvaardigheden. Er liggen echter nog steeds zware bezuinigingen voor de komende 2 jaar in het ver-
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Nevenfuncties: Lid Raad van Toezicht stichting Innoforte te Velp.

schiet, die op termijn de financiële situatie van de bibliotheek bedreigen en daarmee ook de kwaliteit

•	Rob Hulstein. Directeur basisonderwijs Stichting PPO De Link Renkum.

en de continuïteit van de dienstverlening. En in het verlengde hiervan de financiële positie van de

•	Ellen Goossens. Zelfstandig NLP Master coach en huiswerkbegeleider young adults.

bibliotheek.

Nevenfuncties: vertrouwenspersoon Stichting Gym en Turnen Arnhem,
lid klachtencommissie Rijnstad.

Vestigingen

•	Maarten Mookhoek. Principal consultant bij Improven BV.
Nevenfuncties: lid Raad van advies stichting Possibilize.

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

•	Henriette de Groot. Academiemanager Academie Educatie Hogeschool Arnhem Nijmegen.

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

Nevenfuncties: lid Ondersteuningsplanraad (OPR) van het samenwerkingsverband VO scholen

Terug naar Den Heuvel

Arnhem e.o.

Ondanks de coronamaatregelen en de toen geldende lockdown verhuisden we de Bibliotheek Velp
begin 2021 ‘Terug naar Den Heuvel’, de ruimte die zij 6 jaar eerder verliet: Den Heuvel 32 in Velp. De

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

grondig gerenoveerde locatie ademt een plezierige, lichte sfeer, die positief bijdraagt aan de steeds

secretaris bestuur Stichting Cultuur in Renkum.

belangrijk wordende verblijfsfunctie van de Bibliotheek.
Op 10 mei was de officiële opening, met - eveneens vanwege de coronamaatregelen een beperkt aan-

Medewerkersvertegenwoordiging

tal genodigden - wethouders Marc Budel van Rheden en Anton Logeman van Rozendaal. Op 20 mei

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

openden we met trots en veel plezier de geheel vernieuwde Bibliotheek Velp voor het publiek.

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

Inwoners van Velp, Rozendaal en omgeving reageerden positief op de frisse, nieuwe inrichting, de cur-

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

susruimte, de mogelijkheid om in de Bibliotheek te studeren, te werken of een krant te lezen en - niet

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

onbelangrijk - het feit dat de Bibliotheek weer dicht bij het centrum gevestigd is. Het resulteerde

kunnen overleggen als zij ongewenst gedrag ervaren.

onder meer in een toename van 139 betalende leden.
Naast de Bibliotheek zijn aan Den Heuvel nu de kunstuitleen van Stichting Nieuwe Ruimte,

Personeelswisselingen

Vluchtelingenwerk, het Astrum College en Incluzio Rheden gevestigd.

In 2021 ging een bovengemiddeld aantal collega’s uit dienst. De meesten bereikten, al dan niet vervroegd, de pensioengerechtigde leeftijd. In totaal vertrokken er 5 medewerkers en stelden we 7 nieuwe

Multifunctionele gebouwen

mensen aan.

De gebouwen van de Bibliotheek Veluwezoom worden steeds vaker multifunctioneel gebruikt. Waar
mogelijk worden ruimtes beschikbaar gesteld of verhuurd aan maatschappelijke partners, die bijdragen aan de doelstellingen van de Bibliotheek.
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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 volgden, 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 2021 besteedden we aandacht aan:
•	de voorgenomen fusie met Cultuurbedrijf RIQQ
• de invulling van de opgelegde bezuinigingen in de gemeente Renkum
• veilig op de werkvloer (arbo-training on the job)
• herkennen en bespreekbaar maken van laaggeletterdheid
• omgaan met agressie

Vrijwilligers
Vrijwillige inzet van inwoners uit onze gemeenten is belangrijk voor de Bibliotheek; zonder hun inzet
zouden we een groot deel van onze ambities niet kunnen waarmaken. Maar corona gooide ook in 2021
voor onze 121 vrijwillige medewerkers roet in het eten. Veel van hun activiteiten gingen opnieuw niet
door. Waardering voor onze ‘ambassadeurs’ blijft echter op zijn plaats. In plaats van het organiseren
van de jaarlijkse, informele bijeenkomst voor onze vrijwillige medewerkers, stuurden we ze eind 2021
per post een attentie.
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27 augustus 2020

19 april 2021

1 december 2021
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11 mei 2021
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15 juni 2021

22 oktober 2021
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Balans

Rekening van baten en lasten

per 31 december 2021
		
		

2021
31-12-2021		31-12-2020
€		
€

Vaste activa
Materiële vaste activa

447.925		

521.810

Liquide middelen
Activa
Eigen vermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden

172.315		

97.664

645.533		

694.399

Rekening
2021

Begroting
2021

Rekening
2020

		

€

€

€

Baten

Vlottende activa
Kortlopende vorderingen en overlopende activa

		
		

Inkomsten gebruikers

298.939

323.631

285.895

Specifieke dienstverlening

102.925

106.250

68.718

1.754.904

1.768.689

1.839.125

281.424

222.347

181.838

2.438.192

2.420.917

2.375.576

51.203

48.610

51.885

Exploitatiesubsidies gemeenten
Projectbaten

1.265.773		
1.313.873

		

766.324		
787.980

Lasten

0		
56.994
60.000		

Bestuur en organisatie

75.000

Kortlopende schulden en overlopende passiva

439.449		

Passiva

1.265.773		
1.313.873

Huisvesting
Personeel

393.899

Administratie
Transport

452.314
1.311.668

83.375

88.111

79.664

721

1.000

711

138.176

118.792

133.781

Collectie en media

231.558

258.325

272.994

		
Resultaat
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431.091
1.400.407

Automatisering
Specifieke kosten

40

465.431
1.388.295
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37.399

53.000

41.098

2.396.158

2.399.336

2.344.115

42.034

21.581

31.461

Toelichting op de balans

Eigen vermogen
Binnen het eigen vermogen worden na besluit van het

Grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat

bestuur diverse bestemmingsreserves gevormd.

De grondslagen van waardering en bepaling van het resul-

Bestemmingsreserves worden gevormd vanuit de

taat zijn ten opzichte van het voorgaande jaar niet gewij-

resultaatbestemming. Onttrekkingen op de bestemmings

zigd. De jaarrekening is opgesteld op basis van historische

reserves vinden plaats middels rechtstreekse mutaties op

kosten. Voor zover niet anders wordt vermeld, zijn

het eigen vermogen.

de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze wor-

Grondslagen voor de resultaatbepaling

den gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de

waain ze voorzienbaar zijn.

opbrengsten voor de geleverde diensten, subsidie- en
overige opbrengsten en de exploitatiekosten.

Materiële vaste activa

Van de gebruikersinkomsten worden alleen de werkelijke

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen ver-

ontvangen bedragen verantwoord, bij de contributies

krijgings- of vervaardigingprijs onder aftrek van afschrij-

worden de vooruit ontvangen bedragen doorgeschoven

vingen of lagere bedrijfswaarde, rekening houdend met

naar de periode waar ze betrekking op hebben.

de vermoedelijke gebruiksduur. Ontvangen subsidies voor

42

investeringen worden ten gunste van de verkrijgingsprijs

Opbrengsten en kosten worden toegerekend aan het jaar

van de investeringen gebracht. Afschrijving van investerin-

waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts

gen vindt plaats met ingang van datum ingebruikname.

genomen voor zover zij op balansdatum gerealiseerd zijn.

De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn:

Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het

grond 			nihil

einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien

gebouwen 		

5-7-10-25%

zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn.

inventaris 		

5-6,66-10-20%

automatisering 		

20%

Exploitatiesubsidies
Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van

Vorderingen

baten en lasten gebracht in het jaar ten laste waarvan de

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale

gesubsidieerde uitgaven komen/waarin de opbrengsten

waarde, voor zover nodig onder aftrek van voorzieningen

zijn gederfd/waarin het exploitatietekort zich heeft

voor oninbaarheid. De voorziening wordt bepaald op grond

voorgedaan.

van een individuele beoordeling van de openstaande
vorderingen.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich betreffende Stichting Bibliotheek

Liquide middelen

Veluwezoom geen belangrijke gebeurtenissen voorgedaan

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale

na balansdatum.

waarde en staan per balansdatum ter vrije beschikking van
de stichting.
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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
• 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
• DEN HEUVEL 32 • 6881 VE VELP • TEL. 026 - 361 90 03

