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Inleiding
Ook 2021 was een jaar waarin we door de pandemie op zoek gingen naar andere manieren om
samen met onze partners toch alle kernfuncties van de Bibliotheek uit te voeren. In zekere zin heeft
het een versnelling van ontwikkelingen en nieuwe vormen van dienstverlening teweeggebracht.
Als motor van een vaardige samenleving is onze missie:

Bibliotheek Rijn en Venen is dé plek voor een
leven lang lezen, ontwikkelen en verrijken van
alle inwoners in ons werkgebied die dat willen.
De kernfuncties waar onze producten en diensten op getoetst worden sluiten aan bij de wettelijke
basis voor het openbaar bibliotheekwerk (Wsob 2015) en bestaan uit:
• Ter beschikking stellen van kennis en informatie
• Bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie
• Bevorderen van lezen en kennismaken met literatuur
• Organiseren van ontmoeting en debat
• Laten kennismaken met kunst en cultuur
Deze kernfuncties zijn verweven met de drie
maatschappelijke opgaven waar alle bibliotheken
en de drie overheidslagen zich volgens het Bibliotheekconvenant 2020-2023 aan committeren.
Deze vormen het anker van ons verhaal:
• Bevordering geletterdheid en leesplezier
• Burgerschap en digitale inclusie
• Leven lang ontwikkelen
In dit verslag kun je lezen hoe we afgelopen jaar deze
kernfuncties en maatschappelijke opgaven hebben
uitgevoerd. Daarnaast hebben we extra aandacht voor
lokaal Erfgoed en is het thema Duurzaamheid verweven
in allerlei activiteiten. Met meer dan 1.500 activiteiten
een jaar waar we met trots op terugkijken.
Hester van Beek
directeur-bestuurder Bibliotheek Rijn en Venen
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Medewerkers en vrijwilligers
In 2021 waren er 48 mensen (32 fte) werkzaam in onze organisatie en zijn er 397 vrijwilligers aan
ons verbonden. Door corona konden dit jaar niet alle vrijwilligers volledig worden ingezet. De Raad
van Toezicht bestaat uit 5 leden.

2021
Totaal

Bepaalde tijd

Onbepaalde tijd

Medewerkers

48

26

22

54%

46%

Fte

32

17

15

53%

47%

Formatie

Vrijwilligers*
Raad van Toezicht

Bepaalde tijd Onbepaalde tijd

397
5

* In 2021 zijn 372 vrijwilligers daadwerkelijk ingezet

2020
Totaal

Bepaalde tijd

Onbepaalde tijd

Medewerkers

46

23

23

50%

50%

Fte

32

16

16

51%

49%

Formatie

Vrijwilligers
Raad van Toezicht

383
5
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Bepaalde tijd Onbepaalde tijd

Leden

Instellingen
2021

2020

-6%

168

154

9%

12.409

2%

112

91

23%

1.652

1.701

-3%

26

22

18%

Hazerswoude-Dorp

709

819

-13%

4

5

-20%

Hazerswoude-Rijndijk

853

984

-13%

7

8

-13%

Nieuwkoop

2.107

2.321

-9%

8

9

-11%

Ter Aar

1.769

2.154

-18%

4

4

0%

2.135

2.343

-9%

7

8

-13%

583

608

-4%

1

-100%

386

-100%

2

-100%

676

752

-10%

4

-25%

89

74

20%

Totaal Rijn en Venen

2021

2020

23.080

24.477

12.609

Gemeente Alphen aan den Rijn
Alphen Centrum
Boskoop

Gemeente Nieuwkoop

Gemeente Kaag en Braassem
Roelofarendsveen
Leimuiden
Woubrugge
Gemeente Zoeterwoude
Zoeterwoude-Dorp
Stimuleringsabonnementen
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Leden
Er werden meer nieuwe leden ingeschreven dan in voorgaande jaren. De daling van het aantal
leden is vooral het gevolg van automatische uitschrijving van jeugdleden die 2 jaar niets geleend
hebben. Hiervoor wordt in 2022 een plan gemaakt. Aan het eind van het jaar zijn volwassen
afhakers van de afgelopen jaren gebeld om hun lidmaatschap te reactiveren. 12% van de mensen
ging op dit aanbod in.
In maart hebben we een onderzoek uitgevoerd onder leden over het gebruik van de Bibliotheek
tijdens maatregelen. De belangrijkste uitkomsten daarvan waren:
• Gemiddeld krijgen we het rapportcijfer 8,1.
• Gedurende alle verschillende coronamaatregelen voelden mensen zich heel erg veilig. Zowel toen
er een beperkt aantal bezoekers naar binnen mochten, als tijdens de tijdslots en daarna bij het
afhaalloket. De drie situaties scoorden exact gelijk op het gevoel van veiligheid.
• Ook over de klantenservice was men zeer tevreden.
• Bijna een kwart van de respondenten leende e-books, van andere online diensten werd minder
vaak gebruikgemaakt. Spontaan werd wel het online reserveren vaak genoemd als dienst waar
gebruik van gemaakt werd.
• De website en de nieuwsbrief zijn de belangrijkste bronnen voor informatie over alle
maatregelen.
• Ook over de communicatie was men goed te spreken.
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Uitleningen*
2021
Totaal Rijn en Venen

Collectie

2020

2021

2020

Bezoekers*
2021

2020

442.864 348.804

27%

152.764

150.690

1%

Niet meetbaar i.v.m. MFA’s

276.110 195.604

41%

72.965

68.508

7%

165.196

*

31%

11.871

11.597

2%

15.047

9.414

60%

Gemeente Alphen aan den Rijn
Alphen Centrum
Boskoop

38.784

29.514

Hazerswoude-Dorp

12.258

11.353

8%

7.300

7.233

1%

2.975

6.332

-53%

Hazerswoude-Rijndijk

16.349

12.436

31%

11.057

10.699

3%

3.873

5.300

-27%

Nieuwkoop

31.251

28.195

11%

13.226

13.235

0%

2.704

24.794

-89%

Ter Aar

15.735

20.720

-24%

10.018

7.640

31%

1.969

8.496

-77%

31.474

25.360

24%

10.212

11.712

-13%

MFA

5.129

6.099

-16%

5.821

5.679

3%

MFA

5.953

-100%

13.570

16%

Gemeente Nieuwkoop

Gemeente Kaag en Braassem
Roelofarendsveen
Leimuiden
Woubrugge

4.388 -100%

246

2.131

Gemeente Zoeterwoude
15.774

Zoeterwoude-Dorp

10.294

9.999

3%

MFA

* Deze cijfers zijn niet bekend of zijn in verband met coronamaatregelen niet representatief.
Het contract met de bezoekerteller in Alphen Centrum is in 2020 in verband met de verhuizing
naar het nieuwe gebouw aan de Aarkade opgezegd.

14%

7%

Leeftijdsopbouw leden 2021
0 - 3 jaar
4 - 12 jaar

22%

13 - 17 jaar

43%

18 - 64 jaar

14%

65+ jaar

7

-88%

Samenwerking
Elk onderdeel van onze dienstverlening is verbonden met dat van partners en wordt in co-creatie
ontwikkeld. Onze samenwerkingsnetwerken bestaan uit organisaties op het gebied van welzijn,
cultuur, erfgoed, sport, duurzaamheid, onderwijs en hulpverlening en hebben als doel verbinding
en samenhang te bevorderen tussen lokale initiatieven op de genoemde terreinen. Bovendien
kunnen we in samenwerking met partners onze dienstverlening versterken.

Coronabeleid
Om zowel klanten als medewerkers een zo veilig mogelijke bibliotheekomgeving te bieden en te
zorgen dat deze altijd voldeed aan landelijke en lokale richtlijnen werd een speciaal Coronateam
aangesteld. De leden van dit team onderhielden nauw contact met de veiligheidsregio en
beheerders van de gebouwen waar we inwonen en zorgden voor een up-to-date protocol dat alleen
al in 2021 meer dan tien keer aangepast werd.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)
In 2021 ontvingen we het keurmerk Duurzaam Gastvrij. Bedrijven met dit
keurmerk doen er alles aan om het milieu te sparen en gaan daarbij een
stap verder dan de normale wet- en regelgeving vereist. Dit keurmerk kent
3 niveaus, waarvan onze organisatie het hoogste niveau heeft behaald
(goud). Hiervoor voldoen we aan 64 normen met betrekking tot duurzaamheid op het gebied van
management, communicatie, maatschappelijke betrokkenheid, water, reiniging, afval, energie,
bouwen, mobiliteit, eten en drinken, inkopen en textiel. Ieder jaar streven we naar het doorvoeren
van minimaal 4 verbeteringen en zorgt ons Green Team, bestaande uit 7 medewerkers, voor het
uitvoeren van ons MVO-actieplan. Op onze website staat onze MVO-verklaring.

Certificering DigiTaalhuis
In 2021 is het (Digi)Taalhuis van onze organisatie officieel gecertificeerd.
Met meer dan 150 vrijwilligers is het belangrijk om een professionele
aansturing te hebben. Dit wilden we graag laten meten. De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) noemt het Taalhuis van
Bibliotheek Rijn en Venen als voorbeeld van een zeer goed functionerend
Taalhuis in samenwerking met meerdere gemeenten. Uiteraard waren er
ook ontwikkelpunten. Daar gaan we zeker mee aan de slag.

De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) noemt
het Taalhuis van Bibliotheek Rijn en Venen als voorbeeld van een zeer goed
functionerend Taalhuis in samenwerking met meerdere gemeenten.
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Vrijwilligersbeleid
Vrijwilligers zijn onmisbaar in onze organisatie. Met bijna 400 vrijwilligers is het belangrijk om
hier professioneel beleid op te voeren. In 2021 is gestart met de implementatie van ons nieuwe
vrijwilligersbeleid en de daarbij behorende attentieregeling. Dit is de basis voor ons streven om het
Keurmerk Goed Geregeld te behalen.

Professionalisering
Een groeiende en innovatieve organisatie vraagt ook om professionalisering op het gebied van
bedrijfsvoering. Afgelopen jaar zijn er grote stappen gezet om nog verder te professionaliseren.

Van output naar impact
Passend bij onze maatschappelijke opgaven hebben we als organisatie in 2021 een start gemaakt
om aan de slag te kunnen met het meten van onze impact. Tot nu toe hebben we gemeten hoeveel
mensen we bereiken, maar hebben we niet officieel geregistreerd welke impact de activiteiten
hebben op individuele mensen en de gemeenten waar we voor werken. Dit jaar is onder
begeleiding van de provinciale serviceorganisatie ProBiblio een start gemaakt met de Theory of
Change ‘Gezinsaanpak’. Voor de VVE-subsidie is een meetplan gemaakt om te meten wat het effect
van de activiteiten is op de voorleescultuur in de thuissituatie en op VE-locaties gericht op kinderen
van 0 tot 6 jaar. De komende jaren gaan we aan de slag met meer meetplannen.

Toegankelijkheid
In het kader van de toegankelijkheid van de vestiging Alphen Centrum zijn de aantallen bezoekers
geteld die moeite hadden om sommige plekken in het pand te bereiken of niet naar de eerste etage
konden komen. Dit was gelukkig een zeer beperkt aantal. Zij zijn door onze beroepskrachten terzijde
gestaan om toch toegang te hebben tot de volledige collectie en activiteiten.
9

In het voormalige gemeentehuis van Boskoop zetelt deze Bibliotheek die
genomineerd is voor De Beste Bibliotheek. Een behoorlijk uitgebreide collectie en de
zeer originele stijl waarin deze bieb is ingericht maken van elk bezoek een waar uitje.
De activiteiten die georganiseerd worden zijn net zo: origineel én voor ieder wat wils.
Ruime openingstijden. Een 5 sterren bieb!
Een bezoeker in Boskoop

Nominatie Beste Bibliotheek van Nederland
In de zomer werden we geïnformeerd dat een vakjury de Bibliotheek van
Alphen aan den Rijn had genomineerd voor de titel Beste Bibliotheek
van Nederland. In de maand oktober kon er door het publiek op de
genomineerde bibliotheken gestemd worden. Trots als we waren op
deze nominatie hebben we deze kans benut om de positionering van
alle vestigingen een boost te geven. De gehele maand oktober was
de Bibliotheek in de gehele regio zichtbaar met de slogan ‘Ontdek
de Beste Bibliotheek’. Van paginagrote advertenties in regionale
kranten, tot online banners in tijdschriften en op websites, vertoningen
op digitale borden tot huis-aan-huis bezorgde flyers. Ook liep er op
2 zaterdagen een promotieteam op de markt om mensen te informeren over de mogelijkheden van
de Bibliotheek. Alhoewel we niet genoeg stemmen behaalden om ook echt tot Beste Bibliotheek van
Nederland benoemd te worden, hebben we enorm veel mensen bereikt. De gehele maand waren
de bezoekersaantallen extra hoog en op de open dag op zaterdag 16 oktober, met een proeverij aan
activiteiten, hebben we een record aantal mensen mogen ontvangen.

De Virtuele Bibliotheek
Onze Virtuele Bibliotheek is 24/7 bereikbaar. Online activiteiten kunnen gevolgd worden op het
moment dat het de klant het beste uitkomt. TaalCafés en ondersteuning van digitale vaardigheden
vonden veelal online of telefonisch plaats. Via de website, nieuwsbrief en alle online mediakanalen

Fijne dorpsbibliotheek met huiskamer gevoel. Uitgebreide keuze
en wat er niet is reserveer je heel eenvoudig met de App.
Bezoeker van Hazerswoude-Rijndijk
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2021

2020

Groei

Bezoekers website

212.583

196.493

8%

Paginaweergave

580.504

475.721

22%

Unieke bezoekers

91.289

96.392

-5%

E-book uitleningen

55.604

55.957

-1%

Luisterboek uitleningen

16.970

4.525

275%

YouTube abonnees

111

TikTok volgers

116

Instagram

1.022

755

35%

Facebook volgers

1505

1.192

26%

hielden we iedereen op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom corona en alles wat er, zowel in
de vestigingen als in de Virtuele Bibliotheek, te doen was. Het online lezen nam de afgelopen twee
jaar een vlucht en ook het luisterboek heeft aan populariteit gewonnen.

Erfgoed
De Bibliotheek geeft inhoud aan haar programmalijn Erfgoed binnen

Erfgoedcentrum

het Erfgoedcentrum Rijn en Venen. In 2021 is een groot onderzoek

Rij n en Ve ne n

gestart naar de rol van de Bibliotheek binnen het erfgoedveld en hoe
zij kan bijdragen aan het beter zichtbaar maken en het delen van kennis
over erfgoed binnen haar werkgebied. Er is gesproken met alle erfgoedorganisaties en historische
verenigingen over welke vorm dit zou kunnen hebben. In december is een uitgebreid rapport
verschenen. De voorbereiding voor de Cold Cases-tentoonstelling die vanaf 2022 plaatsvindt is
gestart. Er is een verhalentour in Boskoop binnen het oude Raadhuis ontwikkeld. Er zijn diverse
historische lezingen georganiseerd, welke uiteindelijk online zijn gehouden in verband met corona.
Daarnaast heeft het Erfgoedcentrum veel contacten in het netwerk opgezocht en gesproken, input
opgehaald voor de programmering in 2022, onder andere voor Boskoop 800 en het Limesjaar.

IKC de Vaart in Ter Aar
In Ter Aar is IKC de Vaart geopend. De Bibliotheek
is verdeeld over twee verdiepingen en werkt in
dit multifunctionele gebouw nauw samen met
basisschool De Vaart, Stichting Kinderopvang Liemeer,
KC De Boomhut, het Centrum voor Jeugd en Gezin
en sporthal De Vaart. Het is in korte tijd een echte
huiskamer voor alle inwoners van Ter Aar geworden.

Speelotheek
Sinds de zomer heeft de Bibliotheek Alphen Centrum
ook spelletjes in de collectie. Van gezelschapsspellen
tot puzzels en houten poppenhuizen. De spellen zijn met name gericht op de ontwikkeling van
kinderen. Het lenen van de spellen werkt hetzelfde als het lenen van boeken, dus iedereen met een
abonnement kan hier gebruik van maken. En dat werkt. De kasten zijn regelmatig bijna leeg.
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Kennis &
Informatie
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Activiteiten
Het ter beschikking stellen van kennis en informatie, onder andere door het organiseren van
informatiebijeenkomsten en informatiepunten.

Activiteiten

Alphen aan den Rijn

Kaag & Braassem

Activiteiten

Deelnemers

207

861

9

35

138

Activiteiten

Nieuwkoop

Deelnemers

Zoeterwoude

Activiteiten

Deelnemers

14

49

643

12

15

1

2

1

29

55

164

4

17

1

5

Activiteiten

Deelnemers

Kennis & Informatie
totaal
Gezondheid, zorg
en welzijn
Natuur/duurzaamheid/
klimaatverandering/
energie
Overige activiteiten
Religie/maatschappij/
geschiedenis
Scholing/ werk/
toekomst
Belastingspreekuren

>

>

Collectie (aantal banden)

103.193

Uitleningen

343.501

Activiteiten

Totaal

Zie totalen

>

>

23.244

16.033

10.294

46.986

36.603

15.774

Fysiek

Online

Activiteiten

Deelnemers

Activiteiten

Deelnemers

Activiteiten

Deelnemers

433

1.988

260

954

173

1.034

41

44

9

35

32

9

207

1.172

150

658

57

514

2

31

2

31

62

311

55

164

7

147

Kennis & Informatie
totaal
Gezondheid, zorg
en welzijn
Natuur/duurzaamheid/
klimaatverandering/
energie
Overige activiteiten
Religie/maatschappij/
geschiedenis
Scholing/ werk/
toekomst
Belastingspreekuren

9

303

5

22

4

281

112

127

39

44

73

83

Collectie (aantal banden)

152.764

Uitleningen

442.864
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De collectie vormt een belangrijk onderdeel van deze kernfunctie. Tijdens de lockdowns konden
mensen via het afhaalloket toch lenen. Gelukkig kregen we later in het jaar het predicaat essentieel.
Dat was meteen goed te zien in het aantal bezoekers. Het aantal uitleningen is met 27% gegroeid
ten opzichte van 2020. Het aantal e-book en luisterboek uitleningen heeft een enorme vlucht genomen. Zo werden ook mensen die liever niet op pad gingen goed bediend.
Naast de collectie waren er ook diverse activiteiten om kennis en informatie over te dragen.

Enkele highlights
Belastingspreekuren
Doordat de bibliotheekvestigingen gesloten waren, kreeg de dienstverlening rond het belastingspreekuur dit jaar een andere invulling. Samen met de Driemaster, TOM in de Buurt en ’t Gilde
Alphen aan den Rijn zijn er toch belastingspreekuren georganiseerd. In de maanden maart, april en
mei heeft het belastingspreekuur 123 telefonische afspraken behandeld met 83 deelnemers. Tijdens
de telefonische spreekuren werden inhoudelijke vragen beantwoord, aangiftes voorbereid en 6 aangiftes online begeleid. Van de 83 deelnemers zijn 40 deelnemers op locatie in het gemeentehuis van
Alphen aan den Rijn geholpen. Er werden 36 aangiftes gedaan. 5 deelnemers zijn geholpen tijdens
de papierwinkel van TOM in de Buurt in Boskoop.
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Samenwerken met het Huis van de Duurzaamheid is genieten van zacht
gegaarde toewijding overgoten met knapperig gebakken creativiteit op een
fluwelig bedje van begrip en teamgeest.
Eetbaar Alphen

Huis van Duurzaamheid

Huis van Duurzaamheid

Rijn en Venen

Steeds meer mensen en organisaties verduurzamen. Er is veel vraag
naar informatie op dit gebied. Naast een collectie over dit onderwerp
is er, in samenwerking met partners, een brede programmering.

Informatieve wandelingen
Buiten kon er dit jaar meer dan binnen. Tijdens wandelingen leerden deelnemers meer over
onderwerpen als bomen en planten, vogels en de Tweede Wereldoorlog. Ook konden deelnemers via
de Zero Waste Tour zelf op pad langs allerlei adressen
waar je verpakkingsvrij kunt winkelen. Tijdens de
opruimestafette raapten de wandelaars zwerfafval op.

De Proeftuin
Er is veel interesse voor de diverse onderwerpen op
het gebied van natuurlijk tuinieren en gezond eten.
In samenwerking met Eetbaar Alphen werden de
Proeftuinen meestal online aangeboden. Soms met
meer dan 100 deelnemers. Er waren ook fysieke
rondleidingen en een goedbezochte Proeftuin on
tour markt met allerlei activiteiten.

Seniorencolleges
Veel mensen kwamen hun kennis verrijken tijdens de seniorencolleges van Stichting Oud
Geleerd Jong Gedaan. De colleges gingen over uiteenlopende onderwerpen zoals ‘Het oude Egypte’
en bijvoorbeeld vier colleges over ‘Hoofdzaken’ waarin informatie werd gegeven over onthouden,
vergeten en in de maling genomen worden door je eigen brein.

De droom van …
In ‘de droom van…’ gaan we in gesprek met mensen die hun droom hebben nagejaagd. Jong en oud
worden geïnspireerd door mensen die op hun eigen manier naar hun doelen toewerken. De droom
van ondernemer en schrijver Edward Tuheteru werd online 264 keer bekeken. Tijdens de online en
fysieke jongereneditie vertelde Dieuwertje Heuvelings hoe ze artiesten helpt bij de do’s en don’ts
van Spotify.
15

Educatie &
On twikkeling
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Activiteiten
Het bieden van mogelijkheden tot educatie en ontwikkeling, onder andere door aanbod als
cursussen Digisterker, Klik & Tik en Taalhuizen.

Activiteiten

Alphen aan den Rijn

Kaag & Braassem

Nieuwkoop

Zoeterwoude

Activiteiten

Deelnemers

Activiteiten

Deelnemers

Activiteiten

Deelnemers

Activiteiten

Deelnemers

470

2034

89

805

191

903

5

21

197

295

29

3

2

7

67

156

12

31

Maken volwassenen

1

3

Overige activiteiten

34

2

29

274

120

92

117

156

5
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Educatie &
Ontwikkeling totaal
Digitale vaardigheden
volwassenen
Maken jeugd 12 - 18 jaar
Maken kinderen
4 - 12 jaar

Sociale vaardigheden
kinderen 4 - 12 jaar
Taalvaardigheid
volwassenen

61

43

Taalspreekuur (incl.
45

178

vragen e-mail en telefoon)
Doorverwijzingen (incl.

>

via email en telefoon)

>
34

Taalcoachmatches

28

Zie totalen

>

17

>
15

9

Taal & gezondheid

2

70

Basistraining vrijwilligers
Taal voor het leven

2

17

Bij onderwijsinstellingen
		

dBos digitale geletterdheid kinderen 4 - 12 jaar

15

375

3-D printen Scala College

1

66

1

500

1

35

28

Oriëntatie Robotica
tijdens Go4it
jeugd 12 - 18 jaar
Webinar
mediaopvoeding
leerkrachten

17

700

24

600

Activiteiten

Totaal

Fysiek

Online

Activiteiten

Deelnemers

Activiteiten

Deelnemers

Activiteiten

Deelnemers

1024

6508

743

3322

270

2648

258

345

226

298

32

47

9

7

2

7

7

0

97

2131

79

187

18

1944

Maken volwassenen

1

3

1

3
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Educatie &
Ontwikkeling totaal
Digitale vaardigheden
volwassenen
Maken jeugd 12 - 18 jaar
Maken kinderen
4 - 12 jaar

Sociale vaardigheden
kinderen 4 - 12 jaar
Taalvaardigheid
volwassenen
Taalspreekuur (incl.
253

vragen e-mail en telefoon)
Doorverwijzingen (incl.

132

via email en telefoon)

66

Taalcoachmatches
9

70

2

17

heid kinderen 4 - 12 jaar

67

1675

67

1675

3-D printen Scala College

1

66

1

66

1

500

1

500

1
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Taal & gezondheid
Basistraining vrijwilligers
Taal voor het leven

Bij onderwijsinstellingen
dBos digitale geletterd-

Oriëntatie Robotica
tijdens Go4it
jeugd 12 - 18 jaar
Webinar
mediaopvoeding
leerkrachten

Digitale geletterdheid en taalvaardigheden voor alle leeftijden vormen een vast en belangrijk
onderdeel van onze dienstverlening. In de afgelopen twee jaar zijn digitale vaardigheden nog
belangrijker geworden en dat hebben we in de Bibliotheek gemerkt. Gelukkig weten de inwoners
dat ze met al hun vragen op digitaal gebied bij de Bibliotheek terecht kunnen. Sinds het voorjaar
ook voor hulp bij het aanvragen van een coronatoegangsbewijs. Onze inspanningen en die van onze
vrijwilligers werden zelfs beloond met een certificering van het DigiTaalhuis.
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Prachtig interieur en leuke plek om te vertoeven, ben ook heel goed geholpen
met de aanmaak van mijn DigiD.
Een bezoeker van Alphen aan den Rijn

Enkele Highlights
Supermeidendag en Boys Outdoorday
In samenwerking met Participe vond vanuit de bundel Preventie de volgeboekte Supermeidendag
plaats. Een supertoffe dag speciaal voor meiden tussen de 9 en 14 jaar met als thema Show Yourself! En natuurlijk was er ook een variant voor alle jongens in die leeftijd. En dat viel in de smaak
met een combinatie van bewegen, samenwerken, programmeren en gamen.

M’n moeder zag dat het was en toen heb ik al m’n vriendinnen
gevraagd en nu zijn we allemaal hier.
Één van de deelnemende meiden

Knotsgekke experimenten
In de Maakplaats kunnen kinderen tussen de 6 en 12 jaar er op los experimenteren. Ze maken
luchtraketten, filmen in slowmotion de explosie van een waterballon en reizen met een tijdmachine. En natuurlijk waren er nog veel meer experimenten. En toen…konden we geen live
experimenten meer doen. Maar geen nood. We gingen gewoon online verder met de Knotsgekke
thuisexperimenten. Iedere week een leuke video op YouTube met naast experimenten ook LEGO
Challenges. Een reuze succes met soms wel meer dan 150 vertoningen.

Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) en meer…
Er is een duidelijke behoefte om te leren met de computer om te gaan, dat zien
we tijdens de volle Klik&Tik cursussen, de DigiCafés en de e-book spreekuren.
Ook ontvangen we veel vragen rondom de digitale overheid. Naast de gebruikelijke
vragen over bijvoorbeeld DigiD kwamen daar dit jaar vragen rondom de CoronaCheck-app en afspraken met de GGD bij. Dit jaar konden we samen met een team
enthousiaste vrijwilligers 472 inwoners uit ons werkgebied verderhelpen.
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Taalhuis
Binnen het Taalhuis bieden we zowel individuele begeleiding als groepsactiviteiten. Tijdens de
TaalCafés oefenen we met de Nederlandse taal. Er staat dan steeds een ander onderwerp centraal.
De TaalCafés kregen dit jaar ook een ander tintje. De meeste deelnemers beschikken over een
mobiele telefoon. Gelukkig communiceerden we al veel via WhatsApp en zo konden we hen ook
weer uitnodigen voor de online TaalCafés. Met 574 deelnemers uit de hele regio een succesvol jaar.
Vanaf september werden ook weer de live TaalCafés opgestart. Het Taalspreekuur werd dit jaar door
253 mensen benaderd. Er werden 66 koppels gevormd via de Taalcoach-matches. 17 vrijwilligers
volgden de training Taal voor het leven. Voor zover het kon doorgaan waren er ook weer TOPavonden
en TOPochtenden op het TOPplein. Iedereen die aan de slag wil met taal, rekenen of computeren kan
daar terecht.

Ik vind dat het via het Taalhuis een leuke manier is om de taal te leren en te
oefenen en om de Nederlandse cultuur en andere culturen te leren kennen
door meer contact te hebben met verschillende mensen.
Elsa (Columbia)
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Leesbevorde ring &
Kennismaking
met literatuur
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Activiteiten
Het bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur, onder andere door leesclubs,
schrijversbezoeken en voorleesactiviteiten.

Activiteiten

Alphen aan den Rijn

Kaag & Braassem

Nieuwkoop

Zoeterwoude

Activiteiten

Deelnemers

Activiteiten

Deelnemers
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Leesbevordering &
Kennismaking met
literatuur totaal

176

2668

156

		

10

5

boekpresentaties

1

27

Voor jeugd van 12 tot 18

4

1

Voor kinderen van 0 tot 4

41

161

10

Voor kinderen van 4 tot 12

14

107

2

Aantal leeskringen

3

1

Schrijversbezoeken,
1

0

0

10

0

14

16

2

2

3

2

4

Aantal gezinnen
36

VoorleesExpress
Informatie/training

10

>

voor professionals

>

10

Zie totalen

>

4
>

Bij onderwijsinstellingen
		

Boekenpretkisten
kinderen 0-4 jaar

29

200

2

16

43

1075

27

675

2

50

Speelochtend
ouder&kind ‘Geef taal
een Boost’
Boekenpretkisten
kinderen 4-12 jaar
dBos leesbevordering
kinderen 4-12 jaar

138

3450

105

2625

Groepsbezoeken
kinderen 4-12 jaar
dBos inspiratiebijeenkomst

>

>

Zie totalen

>

>

>

>

Zie totalen

>

>

leerkrachten werkgebied
Cursus Open Boek
leerkrachten werkgebied
Gastles pm’ers in
opleiding MBO Rijnland

1

15

1

15

1

30

10

250

Gastles leesspecialisten
in opleiding
MBO Rijnland
Schrijversbezoek Bette
Westera tijdens KBW

1

Brugklasbezoeken
Voortgezet onderwijs
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30

1
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Activiteiten
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Bij onderwijsinstellingen
Boekenpretkisten
kinderen 0-4 jaar
Speelochtend
ouder&kind ‘Geef taal
een Boost’
Boekenpretkisten
kinderen 4-12 jaar
dBos leesbevordering
kinderen 4-12 jaar
Groepsbezoeken
kinderen 4-12 jaar
dBos inspiratiebijeenkomst
leerkrachten werkgebied
Cursus Open Boek
leerkrachten werkgebied
Gastles pm’ers in
opleiding MBO Rijnland
Gastles leesspecialisten
in opleiding
MBO Rijnland
Schrijversbezoek Bette
Westera tijdens KBW
Brugklasbezoeken
Voortgezet onderwijs
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De Bibliotheek is voor ons een echt uitje, de kinderen vinden het er heerlijk. We zijn er
makkelijk een paar uur zoet. Voor mij ook relaxed.
Moeder van twee kinderen van 3 en 7 jaar

Onderzoek toont aan dat om goed te kunnen lezen je leeskilometers nodig hebt. Toch is lezen niet
voor iedereen vanzelfsprekend. Het ontwikkelen van leesplezier op jonge leeftijd zorgt voor een
noodzakelijke basis. Daardoor starten we al met het enthousiasmeren van ouders met pasgeboren
baby’s. Ze krijgen het aanbod om hun kindje gratis lid te maken en kunnen onze BoekStartcoach
op het consultatiebureau tegenkomen. In kinderdagverblijven worden pedagogisch medewerkers
opgeleid om enthousiast voor te lezen met behulp van bijvoorbeeld de Boekenpretkisten. In de
Bibliotheek organiseren we Voorleesfeestjes voor peuters en zijn er speelochtenden voor ouder
en kind. Daardoor starten we al vroeg met het laten beleven van leesplezier. Via de Bibliotheek
op School zorgen onze leesconsulenten dat kinderen op de basisschool in aanraking komen met
boeken die ze leuk vinden. Uiteraard worden ook de leerkrachten geholpen om die rol te vervullen
door middel van inspiratiebijeenkomsten en cursussen.
Ook de kwetsbare leden zijn we tijdens de pandemie niet vergeten, we hebben de Bibliotheek aan
Huis-service extra onder de aandacht gebracht en de oudere leden van de Bibliotheek werden
gebeld voor een praatje.

Enkele Highlights
Nationale Voorleesdagen
Dit jaar waren de Nationale Voorleesdagen onderdeel van het project Vliegende start.
3 maanden lang was er extra aandacht voor kinderen in de leeftijd van 0 tot en met
6 jaar, hun ouders en professionals. Naast de Nationale Voorleesdagen vielen ook de
Media Ukkie Dagen en de landelijke BoekStartdag binnen dit project waarin voorlezen
en mediaopvoeding centraal stonden.
In aanloop naar de Nationale Voorleesdagen hebben 50 voorleescoördinatoren uit
de kinderopvang deelgenomen aan de uitverkochte online netwerkbijeenkomst met
onder andere de workshop Er zit muziek in mijn boek van Félice van der Sande.

Een moeder die eerder niet zo goed naar de Bibliotheek durfde met haar kleine kinderen
“Ze zijn druk, maken herrie etc. “ Toen ze uiteindelijk toch een keer naar binnen is gestapt,
ervoer ze de laagdrempeligheid en was ze blij verrast door de kindvriendelijkheid
van de medewerkers. “Fijn dat de bibliotheek Kidsproof is!”
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Grand Café KADE 10 verzorgde voorleesontbijtjes-to-go
die bij het afhaalloket van verschillende vestigingen
werden uitgedeeld aan de peuters die langskwamen.
Iedere dag van deze feestelijke themaweek konden
peuters en kleuters thuis kijken naar een online voorleessessie. Hiervoor kwamen er 482 aanmeldingen
binnen vanuit de hele regio.
In maart startten we met online voorlezen in andere
talen, als onderdeel van het project Vliegende Start. Voorlezen in de eigen (moeder)taal helpt een
kind bij het leren van de Nederlandse taal. Hierbij ontstond een mooie samenwerking met het
Taalhuis. Deelnemers van het Taalhuis lazen het prentenboek Coco kan het! voor in hun eigen taal.
Er werd voorgelezen in het Turks, Pools, Arabisch en Somalisch.

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
In het kader van het Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB-middelen) heeft de gemeente Alphen
een VVE-subsidie toegekend aan diverse samenwerkende partijen. De partners en hun rollen zijn:
• Voorschoolse Educatie: Peuterstart; Shezaf; Kern peuteropvang (locaties Boskoop)
• Ouderbetrokkenheid:

Participe / Kom erbij

• Leesbevordering:

Bibliotheek Rijn en Venen

• CJG:

Kwadraad

De partijen werken nauw samen met elkaar en met de ouders van de kinderen om te zorgen dat er
minder kinderen met taalachterstand instromen op de basisschool.

Kinderboekenweek
Het thema van de Kinderboekenweek 2021 was ‘Worden wat je wil’ en richt zicht op kinderen in de
leeftijd 4 tot en met 12 jaar, hun (groot)ouders en beroepskrachten. In samenwerking met Avifauna
konden kinderen in het Vogelpark een volgeboekte speciale workshop ‘Hoe word ik dierenverzorger?’ volgen. Ook konden er in verschillende vestigingen ‘Hoe word ik …’ workshops gevolgd worden
met zowel echte als fictieve beroepen. En tijdens de Knotsgekke experimenten konden de kinderen
leren om uitvinder te worden. In alle vestigingen kon een gouden enveloppe worden opgehaald en
mee worden gedaan met het spannende Escaperoomspel, een ware ontdekkingsreis naar een kwijtgeraakte opa en naar wat je zelf wilt worden. Ook de deelnemers aan LEGOBouwers konden door
middel van LEGO laten zien wat ze later willen worden. Wijkagent Richard Reukema kwam langs
om te vertellen hoe je agent kunt worden en wat je dan allemaal meemaakt. Tot slot kwamen er
drie scholen langs om schrijfster Bette Westera van
het Kinderboekenweekgeschenk Tiril en de toverdrank te ontmoeten. Ook de voorbereidende les voor
deze activiteit werd zeer enthousiast ontvangen.
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Boekenweek
Tijdens de Boekenweek kwam één van Nederlands grootste thrillerschrijvers
op bezoek: Simone van der Vlugt. In de nieuwe Bibliotheek van Alphen werd zij
geïnterviewd door neerlandicus en literair recensent Marjolijn van de Gender.
Het feit dat dit niet live bijgewoond kon worden bleek eigenlijk een voordeel.
Maar liefst 887 mensen hebben dit interview online bekeken. Ook andere
lezingen op de zondagen tijdens Zin in Zondag blijken populair.

VoorleesExpress
In 2021 maakten 60 gezinnen verdeeld over de gehele regio gebruik van de VoorleesExpress. Het
gaat hierbij om kinderen die moeite hebben met de Nederlandse taal en opgroeien in een laag-taalvaardige omgeving. Welke moedertaal er thuis gesproken wordt, is niet van belang. Een getrainde
vrijwilliger heeft 20 contactmomenten met het gezin om de kinderen voor
te lezen en op andere manieren actief bezig te zijn met de Nederlandse
taal. Ten minste één ouder wordt actief betrokken bij het voorlezen. Er
worden (taal)spelletjes gedaan en het gezin maakt kennis met de Bibliotheek. Bovendien krijgen de ouders handvatten om het voorlezen zelf over
te nemen en boeken een blijvende plek te geven in het dagelijks leven.

Carmenza Cabrera (kunstenares en schrijfster) kwam 13 jaar geleden vanuit
Colombia naar Nederland, is getrouwd met een Nederlandse man en is moeder van
de 9-jarige Gabriel
Toen Gabriel drie jaar was, kwam een vrijwilliger van de VoorleesExpress (vanuit
Bibliotheek Rijn en Venen in Alphen aan den Rijn) wekelijks bij ons thuis voorlezen.
Hij vond het geweldig. Sinds kort doen we mee aan een pilot: de DoorleesExpress,
voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Gabriel is blij en vraagt zelfs waarom het niet
vaker is. Het is prachtig om te zien dat mijn zoon de kans krijgt om zo zijn taal te
verbeteren, om met iemand te praten over kinderboeken en om op deze manier
enthousiast te worden voor de wereld van boeken. Door de persoonlijke aanpak
voelt hij zich zekerder en gelukkiger, ook op school. Ik luister op afstand mee
tijdens het leesuurtje. Het voorleestempo en de onderwerpen kan ik ook volgen.
Niet alleen Gabriel heeft baat bij het voorlezen, ik ook!

Uit MeerTaal, onafhankelijk tijdschrift over taal in het basisonderwijs. Artikel door Marit van der Veer
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Ontmoeting
& Debat
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Activiteiten
Het organiseren van ontmoeting en debat, onder andere door het organiseren van ontmoetingscafés en maatschappelijke en culturele debatten.

Alphen aan den Rijn

Activiteiten

Kaag & Braassem

Activiteiten

Deelnemers

18

170

Activiteiten

Nieuwkoop

Deelnemers
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Dit is een spannende kernfunctie om op veilige afstand uit te kunnen voeren tijdens een
pandemie. Toch is het wel gelukt. Er waren ook speciaal voor jongvolwassenen en senioren
mooie programma’s.

Enkele Highlights
Bordspellenavond
Er hebben 5 Bordspellenavonden plaatsgevonden. Deze avond voor jongvolwassenen tot 30 jaar
zorgt ervoor dat (eenzame) jongeren elkaar ontmoeten. Ze proberen nieuwe spellen uit, maar
kunnen ook eigen spellen meenemen en er is een Dungeons and Dragons-tafel.

Human Library
De Human Library is een beproefd concept van Deense oorsprong, dat mensen met elkaar in contact
brengt om zo vooroordelen te onderzoeken en tegen te gaan. Net als in een gewone Bibliotheek
waar boeken toegang geven tot onbekende werelden, biedt de Human Library bezoekers ook de
mogelijkheid in de belevingswereld van een ander te stappen. Op een hele simpele manier: door
onbevangen met elkaar in gesprek te gaan met het levende boek dat geleend kon worden.
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Ik ben blij dat ik mee mocht doen als levend boek, het is een verrijking om je
verhaal te vertellen aan mensen die daarvoor open staan.
Deelnemer Human Library

Fijn om met de levende boeken over persoonlijke dingen te praten, zonder
dat daar meteen een stempel op gedrukt wordt. Een zeer goed initiatief.
De gesprekken leveren voor beide partijen veel op.
Deelnemer Human Library

De Volkskeuken
Tijdens de Volkskeuken wordt er meer dan alleen eten geserveerd. We brengen deze avonden ook
een mooi verhaal aan tafel. Dat kunnen bijvoorbeeld familieverhalen, migratieverhalen of verhalen
over streekproducten zijn. Deze avond vol gesprekken kon slechts één keer plaatsvinden in 2021,
maar wordt vervolgd.

Schitterende Seniorendagen
December stond in het teken van de Schitterende seniorendagen. In samenwerking met verschillende partners was er een breed aanbod aan activiteiten. Het belangrijkste doel was om senioren
leeftijdsgenoten te laten ontmoeten tijdens één van de activiteiten, zoals creatieve workshops,
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Na elkaar uit het oog verloren te zijn, kwamen twee nichten elkaar weer
tegen tijdens de workshop ‘Boekselen’
Wat bijzonder om elkaar na 27 jaar weer tegen te komen tijdens een
activiteit in de Bibliotheek. We hebben elkaar gemist en zorgen dat we nu
contact blijven houden.

mooie concerten, een muziekquiz of tijdens de vrolijke
beweegbingo. Er waren activiteiten in bibliotheekvestigingen, maar ook op locatie bij woonzorginstellingen. De
activiteiten waren kleinschalig en op voldoende afstand
van elkaar en met vaste (zit)plaatsen.
Tijdens Tour d’Amour nam auteur Eveline van de Putte
de deelnemers mee in de belevingswereld van
LHBT-ouderen door middel van levensverhalen uit
haar boeken en de levensverhalen van roze ouderen.
Tijdens de Nationale Voorleeslunch las de Alphense
schrijfster Guurtje Leguijt voor uit het speciaal hiervoor
geschreven verhaal Altijd wat van Mensje van Keulen.
Ondertussen konden de senioren genieten van een
lekkere lunch, verzorgd door KADE10.

Wat is het heerlijk ontspannen om zelf eens voorgelezen te worden!
Ik geniet er met volle teugen van, dit kan me niet lang genoeg duren.
De verzorging is erg prettig en de lunch van KADE10 is heerlijk!
Mogen we volgende week weer komen?
Twee deelnemers aan de Nationale Voorleeslunch
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Kunst &
Cultuur
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Activiteiten
Het laten kennismaken met kunst en cultuur, onder andere door het organiseren van exposities,
tentoonstellingen en muziek- en toneeluitvoeringen.
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Kennismaken met
Kunst & Cultuur totaal
Concerten/muzikale

Dans & theatervoorstellingen
Exposities/
tentoonstellingen

Enkele Highlights
Zin in Zondag
Dankzij Stichting Bon Coeur kunnen mensen iedere zondag op een laagdrempelige manier
gratis kennismaken met culturele en creatieve activiteiten. De programmering van Zin in Zondag is
gericht op leren, ontspannen en doen. Muziek en dans, lezen en literatuur, kunst en cultuur, film en
theater... alles komt aan bod. Ook lokale culturele initiatieven en amateurs krijgen een podium. Veel
activiteiten vonden online plaats, maar gelukkig kon er ook fysiek één en ander doorgang vinden.
Vooral de grote namen zoals Maarten Peters, Simone van der Vlugt, Thomas Olde Heuvelt en Ellen
Deckwitz trokken veel publiek. Maar bijvoorbeeld ook de theatervoorstellingen voor het hele gezin
en muzikale activiteiten waren populair. In totaal hebben 1842 mensen zich ingeschreven voor de
zondagse programmering.
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Deelnemers

De Hoorn des Tijds
In samenwerking met Cultuurplatform KHABBAZ en Gemeente Alphen aan den Rijn werd wederom
de tijdcapsule gevuld voor het kunstwerk De Hoorn des Tijds. De Hoorn des Tijds is een trage tijdsmachine in de vorm van een grote metalen hoorn, die iedere 25 jaar geopend en opnieuw gevuld
wordt. In het gemeentearchief in de Bibliotheek kon een tijdscapsule opgehaald en gevuld worden.
Denk bij de vulling aan een bijzonder voorwerp of een wens.
Ook kon de expositie worden bezocht. Te zien was wat jongeren 25 jaar geleden in de Hoorn hebben
gestopt. Deze expositie kon genieten van landelijke aandacht in de media doordat één van de voorwerpen onverwacht een massagestaaf bleek te zijn.

Heb zeker genoten van de performance night. Thxx voor deze kans en
hopelijk zie ik jullie allemaal snel weer terug.
Een deelnemende Hiphopjongen

Hiphopinjebieb
Speciaal voor (kwetsbare) jongeren is in samenwerking met jongerenwerk
het programma Hiphopinjebieb gelanceerd. Er waren toffe workshops,
masterclasses en andere activiteiten voor taalkunstenaars, verhalenvertellers en dromers. Jongeren werden opgeroepen om hun netwerk te vergroten. Vooral als ze al bezig
zijn of aan de slag willen met schrijven, rappen, debaten, dichten, ontwerpen of bloggen. Het motto
is: ‘Van Droom naar Doel is Doen’. De jongeren gingen 8 weken lang actief aan de slag om hun
droom te bereiken. Ze krijgen tips hoe ze hun netwerk kunnen inzetten, welke mensen hen kunnen
helpen bij hun talent, hoe ze een goede planning maken en zorgen dat ze inkomsten genereren in
combinatie met hun talent.

Kunstproject Onderlinge Verbondenheid
Dit project kon dankzij het Prins Bernhard Cultuurfonds en de BankGiroLoterij worden gerealiseerd.
In samenwerking met kunstenares Femke van Gemert is er in de Bibliotheek Alphen een gigantisch
Nest van ingezameld textiel gemaakt. De opzet en uitvoering was gericht op verbinding, lokale verankering, duurzaamheid en talentontwikkeling. Het resultaat van dit kunstwerk is samen met de
inwoners gemaakt: een community art project. Online kon iedereen meekijken vanaf het ontwerpproces tot en met het eindresultaat. Het werd door ruim 800 mensen gevolgd.

Cultuureducatie
De Bibliotheek heeft een structurele samenwerking met Cultuurpalet. In schooljaar 2021-2022 krijgen de scholen voor groep 7 het programma ‘Literatuur en erfgoed’ aangeboden. Bij dit project zijn
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meerdere partners betrokken: Alphense jeugdboekenschrijver Gerard van Gemert, Henry Wilbrink,
lid van de Historische vereniging en Arjan van ’t Riet, gemeentearchivaris en Parkvilla. Leerlingen
verzamelen informatie voor een historisch verhaal in het gemeentearchief, bij Parkvilla en in de
Bibliotheek. Na het onderzoek komt Gerard van Gemert samen met een illustrator in de klas om hen
tips te geven voor het verhaal dat ze na het onderzoek geschreven hebben.

Cultuurcoach
Per 1 juli startte de nieuwe meerjarige preventieopdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn.
Vanuit preventie en cultuur werken cultuurcoaches aan het verstevigen, verbeteren en vergroten
van de basisinfrastructuur waarmee de druk op de WMO-voorzieningen en Jeugdhulp afneemt.
Zij bereiken dit door kunst en cultuur in te zetten, preventief als doel én als middel. Kunst beleven, kunst maken en jezelf uiten is belangrijk voor een rijk en gezond leven. Inwoners kunnen hun
emoties erin kwijt, waardoor verdriet, pijn en eenzaamheid verwerkt worden en plaats maken voor
plezier, meer vitaliteit, een betere gezondheid, een actiever, zinvoller en socialer leven.
De 5 aangestelde cultuurcoaches hebben het eerste half jaar ingezet op onderzoek onder de samenwerkingspartners en mensen die midden in de wijken en buurten staan. Vanuit de opgehaalde
informatie bekijken zij per wijk wat er nodig is om kunst en cultuur te implementeren. Daarnaast
zijn er diverse samenwerkingen en projecten ontwikkeld voor de inburgering van statushouders
en start binnenkort op diverse basisscholen het programma ‘Verwonder om de Hoek’, waarbij
kinderen door naschoolse activiteiten hun passie kunnen ontdekken op gebied van duurzaamheid,
natuur, techniek, wetenschap en kunst. Afgelopen december zijn ook de Schitterende Seniorendagen gestart, waarbij een breed aanbod met diverse kunst- en cultuurgerelateerde activiteiten
zijn uitgerold voor senioren op verschillende locaties. Bij alle activiteiten/projecten kan de cultuurcoach worden ingezet als verbinder, coach, vakdocent, ontwikkelaar en coördinator.
Binnen deze preventieopdracht werken de Bibliotheek en Parkvilla samen met Participe. Participe
vanuit de rol als hoofdaannemer en verbinder. Parkvilla vanuit de rol als uitvoerder, verbinder met
lopende cultuurinitiatieven, lokale organisaties en de cultuurmakelaar en de Bibliotheek als uitvoerder en verbinder voor deze opdracht aangaande specifieke thema’s.
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Jaar ver slag
raad van toezicht
2021
Van stichtingsbestuur naar raad van toezicht
Met ingang van 1 januari 2021 heeft een wijziging plaatsgevonden in de bestuursvorm van
stichting Bibliotheek Rijn en Venen. Van een ‘stichtingsbestuur met een directeur’ is de overstap
gemaakt naar een ‘raad van toezicht met een directeur-bestuurder’. Deze bestuursvorm wordt in de
sociaal-culturele sector inmiddels als meer passend gezien bij de brede en meer maatschappelijk  
ondernemende rol die bibliotheken hebben gekregen in de samenleving.  
Ten behoeve van de continuïteit hebben drie zittende bestuursleden de overstap gemaakt naar de
raad van toezicht. Daarnaast zijn twee nieuwe raad van toezicht leden benoemd, waaronder de
voorzitter.
De raad van toezicht heeft direct na de start een reglement opgesteld met inachtneming van de
Governance Code Cultuur en de statutaire bepalingen van de stichting. In dit reglement is tevens
rekening gehouden met de aansprakelijkheid die sinds 1 juli 2021 geldt in het kader van de Wet
Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR).
De Raad van Toezicht heeft zittend directeur Hester van Beek benoemd tot directeur-bestuurder op
basis van een nieuw bestuursreglement en een aangepaste arbeidsovereenkomst.

Informatievoorziening en besluitvorming
De raad van toezicht is in 2021 vier keer in vergadering bijeengekomen. Het eerste half uur
vergadert de raad van toezicht met elkaar en daarna sluit de directeur-bestuurder aan. Door de
coronamaatregelen heeft een aantal bijeenkomsten online plaatsgevonden. Ook zijn er twee
aparte bijeenkomsten van de raad van toezicht geweest die tot doel hadden elkaar beter te leren
kennen en met elkaar een wijze van opereren en taakverdeling overeen te komen, waaronder een
trainingsmiddag met externe begeleiding.
Daarnaast is de raad van toezicht in commissieverband (renumeratiecommissie en auditcommissie)
buiten de reguliere vergaderingen om bijeengekomen.
De raad van toezicht heeft in 2021 de volgende documenten vastgesteld: Jaarverslag 2020,
Jaarrekening 2020, Begroting 2022, Strategisch beleidsplan 2022-2025.
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Overleg met stakeholders
De ondernemingsraad van de Bibliotheek is in oprichting en er heeft daarom nog geen overleg met
hen plaatsgevonden.
Er was een bijeenkomst gepland van de directeur-bestuurder en raad van toezicht met alle
betrokken wethouders en ambtenaren van de in de Bibliotheek deelnemende gemeentes. Deze
bijeenkomst is vanwege de ingestelde lockdown verschoven naar 2022.

Ontwikkelingen en meerjarenbeleid
Het is voor de Bibliotheek een roerig jaar geweest. Na de opening van de nieuwe Alphense
Bibliotheek aan de Aarkade en het Raadhuis in Boskoop eind 2020, midden in coronatijd, stond
het jaar 2021 vooral in het teken van financiële onzekerheid. De subsidieovereenkomst vanuit
de gemeente Alphen aan den Rijn in het kader van BOOST liep af en met de nieuwe tijdelijke
subsidieafspraken viel er een financieel gat. De gemeente Alphen aan den Rijn heeft Berenschot
onderzoek laten uitvoeren naar de onderbouwing van de door de Bibliotheek Rijn en Venen
ingediende meerjarenbegroting voor de Alphense bibliotheekvestigingen. In het onderzoek
werd geconcludeerd dat de Bibliotheek ‘een schraal bestaan leidt’. Op basis van de conclusies
van het onderzoek heeft de gemeente de gevraagde extra subsidie voor het lopende jaar 2021 en
volgende jaren alsnog toegekend. Op 7 oktober heeft de Alphense gemeenteraad de dekking voor
de meerjarenbegroting van de Bibliotheek goedgekeurd. De raad van toezicht heeft de directeurbestuurder ondersteund in de onderhandelingen met de gemeente Alphen aan den Rijn en is
gerustgesteld nu de financiële borging voor de basisdienstverlening van de Bibliotheek door
gedegen voorbereiding van de directeur-bestuurder voor de komende jaren op orde is.
De Bibliotheek heeft adequate maatregelen in de personele en materiële sfeer kunnen treffen
in antwoord op het feit dat vestigingen en horecavoorzieningen vanwege coronamaatregelen
tijdelijk gesloten moesten worden en activiteiten geen doorgang konden vinden. Samen met de
coronasteun vanuit de gemeente Alphen aan den Rijn heeft dit ertoe geleid dat voor 2021 voor de
Bibliotheek Rijn en Venen toch een positief financieel resultaat is behaald.

Samenstelling raad van toezicht
De leden van de raad van toezicht komen uit verschillende kernen respectievelijk gemeenten
binnen het verzorgingsgebied van de Bibliotheek Rijn en Venen.
In 2021 was de samenstelling van de raad van toezicht als volgt:
René Vrugt, voorzitter
Diana Baak, vicevoorzitter
Tom de Kleer
Kees Bakker (auditcommissie)
Sonja Vlasveld (auditcommissie)
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Meer informatie?
Aarkade 10, 2406 BV Alphen aan den Rijn
+31 (0)172 475 771
info@bibliotheekrijnenvenen.nl
www.bibliotheekrijnenvenen.nl
Colofon
Vormgeving: studioBoven grafisch ontwerp

