
Bezit
52.082 boeken volwassenen
67.707 boeken jeugd
138.087 totaal materialen

gemiddeld 1,3 materiaal per inwoner

Leden
6.385 volwassenen 
12.324 jeugd
143 scholen / instellingen

Personeelsleden 
31 vaste medewerkers
5 invallers

Vrijwilligers
150 gastvrouwen & -heren
30 digitaal (begeleiders SCC / Klik&Tik)
43 taalvisitevrijwilligers

Aantal inwoners
44.432 in De Ronde Venen
64.851 in Stichtse Vecht

Vestigingen
4 in De Ronde Venen
5 in Stichtse Vecht

Online Bibliotheek
195.340 websitebezoekers
2.221 app-gebruikers
15.376 nieuwsbriefontvangers
567 facebookvolgers

Bibliotheken zijn in transformatie naar een brede, maatschappelijk educatieve Bibliotheek. Waarom is deze transformatie Bibliotheken zijn in transformatie naar een brede, maatschappelijk educatieve Bibliotheek. Waarom is deze transformatie 
noodzakelijk? Het antwoord ligt in de verandering in onze samenleving.   noodzakelijk? Het antwoord ligt in de verandering in onze samenleving.   
De vraag is hoe mensen regie houden over alle technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Er zijn mensen die mee De vraag is hoe mensen regie houden over alle technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Er zijn mensen die mee 
kunnen in de maatschappij, maar er is ook een steeds grotere grote groep mensen, jong en oud, die dit (nog) niet kan. Dit kunnen in de maatschappij, maar er is ook een steeds grotere grote groep mensen, jong en oud, die dit (nog) niet kan. Dit 
zien wij ook terug in onze regio, zoals we ook de tweedeling tussen welvarenden en minder welvarenden zien groeien.   zien wij ook terug in onze regio, zoals we ook de tweedeling tussen welvarenden en minder welvarenden zien groeien.   

Om deze uitdagingen aan te kunnen is ontwikkeling en kennis noodzakelijk. Daarom verandert ook de Bibliotheek AVV naar Om deze uitdagingen aan te kunnen is ontwikkeling en kennis noodzakelijk. Daarom verandert ook de Bibliotheek AVV naar 
die brede maatschappelijk educatieve Bibliotheek die mensen en organisaties met kennis en informatie verbindt. Speciale die brede maatschappelijk educatieve Bibliotheek die mensen en organisaties met kennis en informatie verbindt. Speciale 
aandacht hebben we daarbij voor kinderen en kwetsbare groepen. Dit alles vanuit onze wettelijke kerntaken, vastgelegd in de aandacht hebben we daarbij voor kinderen en kwetsbare groepen. Dit alles vanuit onze wettelijke kerntaken, vastgelegd in de 
Wet Stelsel openbare Bibliotheken. Wij pakken hierbij een actieve rol bij maatschappelijke onderwerpen en zien de positieve Wet Stelsel openbare Bibliotheken. Wij pakken hierbij een actieve rol bij maatschappelijke onderwerpen en zien de positieve 
effecten van onze dienstverlening in de dagelijkse praktijk.   effecten van onze dienstverlening in de dagelijkse praktijk.   
      
Deze transformatie doet een beroep op de wendbaarheid van onze medewerkers. Er worden nieuwe vaardigheden van hen Deze transformatie doet een beroep op de wendbaarheid van onze medewerkers. Er worden nieuwe vaardigheden van hen 
gevraagd, het netwerk van de Bibliotheek wordt breder en de organisatie beweegt mee met de omgeving. Als ik terugkijk op gevraagd, het netwerk van de Bibliotheek wordt breder en de organisatie beweegt mee met de omgeving. Als ik terugkijk op 
2019, dan ervaar ik dat wij goed in staat zijn deze veranderende rol in te vullen; mét medewerkers, vrijwilligers, partners, 2019, dan ervaar ik dat wij goed in staat zijn deze veranderende rol in te vullen; mét medewerkers, vrijwilligers, partners, 
inwoners en via onze vestigingen, scholen en andere plekken. Dit blijven we doen de komende jaren!  inwoners en via onze vestigingen, scholen en andere plekken. Dit blijven we doen de komende jaren!  

Eric de Haan,Eric de Haan, directeur-bestuurder   directeur-bestuurder  

E-books
22.327 uitgeleend

1.879 accounts volwassenen
875 accounts jeugd

Bezoekers / activiteiten
370.125 bezoekers
765 activiteiten Open

338 openingsuren per week

UitinDeRondeVenen
± 14.000 bezoekers 
Uitinderondevenen.nl

Uitgeleend
171.728 boeken volwassenen
290.814 boeken jeugd 
524.435 totaal materialen 

gemiddeld 28 materialen per lid

Met trots presenteren wij het jaarverslag van 2019. In dit verslag kijken wij terug op 
wat er allemaal bereikt is in het afgelopen jaar.



Klik & Tik 
20 deelnemers cursus afgerond
20 deelnemers bezig
8 deelnemers vervolgcursus afgerond

SeniorWeb De Ronde Venen
2x per week computerspreekuur
208 bezoekers
42 deelnemers aan cursussen

SeniorWeb / SCC Stichtse Vecht
3 à 4 x per week digitaal spreekuur: 
417 bezoekers, waarvan 143 lid van de Bibliotheek
130 deelnemers aan workshops, cursussen of privéhulp

Taalvragen
185 aanmeldingen bij de Bibliotheek
144 intakegesprekken

Project Oud geleerd is Jong gedaan
109 ouders gesproken
26 ouders doorverwezen naar het Taalhuis

BoekStart
287 koffertjes uitgedeeld

294 kinderen lid
 

Boekenpret
53 boekenkisten

15 groepen groepen met subsidie
1 groep die het zelf betaalt

Nationale Voorleesdagen
Voorstellingen in 9 vestigingen
485 bezoekers
45 kinderen lid geworden, 
waarvan 19 BoekStart

     
       

Groepsbezoeken
45 groepen 
totaal 1.082 leerlingen

de Bibliotheek op school
13 contract met basisscholen
op 2 scholen collectie boeken van de Bibliotheek
Samenwerking met 1 basisschool en 1 middelbare school 
in zelfde gebouw als de Bibliotheek 

Taalvisite
45 gezinnen met 67 kinderen gestart
50 vrijwilligers 
20 scholen en 6 peuteropvang hebben kinderen aangemeld

Regionale Voorleeswedstrijd
11 deelnemers
1 winnaar

Kinderboekenweek 
Voorstellingen in 9 vestigingen
161 deelnemers knutselmiddag
232 bezoekers voorstelling

Schrijfcafé
9 bijeenkomsten
gemiddeld 8-10 deelnemers

Ons ultieme doel is, door mensen en content Ons ultieme doel is, door mensen en content 
te verbinden, ze perspectief te geven en te te verbinden, ze perspectief te geven en te 
stimuleren om het beste uit zichzelf te halen. stimuleren om het beste uit zichzelf te halen. 

Zo willen we iedereen als individu, en uit-Zo willen we iedereen als individu, en uit-
eindelijk de lokale samenleving helpen ont- eindelijk de lokale samenleving helpen ont- 
wikkelen. Geen kwetsbare mensen, maar een wikkelen. Geen kwetsbare mensen, maar een 
trotse samenleving, gediend door een trots trotse samenleving, gediend door een trots 
team. We zijn een veilige plek waar mensen team. We zijn een veilige plek waar mensen 
onbevangen binnen kunnen lopen, waar ze onbevangen binnen kunnen lopen, waar ze 
niets moeten maar alles kunnen vragen. niets moeten maar alles kunnen vragen. 

Wij zijn de huiskamer van en voor de Wij zijn de huiskamer van en voor de 
‘Stichtse Vechter’ en ‘De Ronde Vener’: een ‘Stichtse Vechter’ en ‘De Ronde Vener’: een 
open en betrouwbare plaats waar je objectieve open en betrouwbare plaats waar je objectieve 
content kunt vinden; waar je elkaar kunt ont-content kunt vinden; waar je elkaar kunt ont-
moeten, informatie uitwisselen of deelnemen moeten, informatie uitwisselen of deelnemen 
aan activiteiten of evenementen. aan activiteiten of evenementen. 

Hierbij werken wij samen met onze Hierbij werken wij samen met onze 
gasten, leden, vrijwilligers gasten, leden, vrijwilligers 
en partners.  en partners.  

Walk&Talk
19 bijeenkomsnten

180 bezoekers 

Mama Lokaal / Ouders Lokaal
140 bijeenkomsten Mama Lokaal 
6 bijeenkomsten Ouders Lokaal

Samen Dementievriendelijk 
4 bijeenkomsten in 4 vestigingen

totaal 46 deelnemers
2 trainingen met 27 deelnemers

  
                                

Nationale Voorleeslunch
Voorgelezen in 3 vestigingen
Totaal 65 toehoorders

Breicafé
wekelijks tot maandelijks 
in 3 vestigingen
gemiddeld 20 deelnemers

  
  

  

        



Nederlands spreken, schrijven en lezen, rekenen en werken 
met de computer is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. 
De Bibliotheek helpt mensen die moeite hebben met deze 
basis-  vaardigheden. Dit kan in de vorm van cursussen of 
taalgroepjes, of door doorverwijzen naar andere instanties die 
kunnen helpen.   

Oefenen met taal  

De Bibliotheek helpt inwoners bij het beter leren lezen, schrijven 
en spreken van de Nederlandse taal. In Nederland hebben 
2,5 miljoen volwassenen moeite met taal. Voor hen is het 
dagelijks leven knap lastig. Een etiket in de supermarkt niet 
begrijpen; geen appjes kunnen sturen, moeilijk een praatje 
kunnen maken met collega’s bij de koffieautomaat. 
In De Ronde Venen wordt binnen het Taalhuis samengewerkt met 
gemeente De Ronde Venen, Tympaan-De Baat en Het Gilde De 
Ronde Venen. In Stichtse Vecht is het Taalhuis een samen-
werking van gemeente Stichtse Vecht en Welzijn Stichtse Vecht. 

In 2019 organiseerden we onder andere:  
• Een brede Bewustwordingscampagne in De Ronde Venen. 

In het kader van het project Taal is in de Ronde Venen samen 

  

met gemeente en maatschappelijke organisaties een bewust-
wordingscampagne georganiseerd, met onder andere een 
postercampagne, korte advertenties in kranten en de Taal- 
expeditie tijdens de jaarmarkt in Mijdrecht. 

• Project Oud geleerd is Jong gedaan in Stichtse Vecht.  
In samenwerking met onderzoeksbureau Lost Lemon, de  
gemeente Stichtse Vecht en het consultatiebureau is onder-
zocht hoe laagtaalvaardige ouders geholpen kunnen worden 
met het verbeteren van de taal. Door de ouders te helpen 
voorkom je taalachterstand bij hun kinderen. Een  
Bibliotheekmedewerker heeft op het consultatiebureau  
gesprekken gevoerd met ouders. Met als resultaat een  
handige routekaart voor consultatiebureaumedewerkers. 

• Signaleren laaggeletterdheid, een samenwerkings- 
project met tal van organisaties zoals Servicepunten De 
Ronde Venen, Werkcentrum, LeefMD, Kwadraad, GGD regio 
Utrecht West, waarbij de Bibliotheek aansluit bij overleggen 
en meewerkt bij het organiseren van workshops. 

• Voorleesfestival in Breukelen tijdens de Week van de  
Alfabetisering.  

• Doorverwijzen naar passend taalaanbod: inwoners die 
zich in de Bibliotheek aanmelden met een taalvraag worden 
uitgenodigd voor een intakegesprek en worden doorverwij-
zen naar een taalcoach, een één-op-één taalkoppel en/of een 
spreektaalgroep.  

Participatie & zelfredzaamheid

Oefenen met de computer  

Een reparatie melden bij de woningbouwvereniging, een reis 
plannen of belastingaangifte doen. We regelen het tegenwoordig 
allemaal met de computer. Veel mensen vinden dit lastig. Samen 
met Stichtse Vecht Computer Café (SCC) en SeniorWeb De  
Ronde Venen organiseerden we onder andere:  
• Klik & Tik, cursus voor mensen die helemaal geen ervaring 

hebben met de computer; deelnemers werken in hun eigen 
tempo om de computer te leren kennen. De cursisten zijn 
daar in het algemeen erg positief over, het geeft ze meer 
zelfvertrouwen.   

• Computercursussen voor mensen die meer willen leren 
over computer, tablet, smartphone.   

• Digitaal vragenuur in de Bibliotheken in Breukelen, Loenen, 
Maarssenbroek en Maarssendorp, voor digitale vragen zoals 
het lenen van e-books of het maken van een afspraak met de 
gemeente via de gemeentewebsite.  

• Computerspreekuur in de Bibliotheek Mijdrecht en Abcoude.  
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Als Bibliotheek richten we ons in de eerste plaats op de jeugd 
van 0 tot 13 jaar, tot ze de basisschool verlaten. Het is belangrijk 
dat kinderen goed leren lezen, want wie goed kan lezen, kan 
zich later beter staande houden in de maatschappij. De samen-
werking met scholen is daarbij van groot belang.  
 

Kinderen 0-6 jaar  

Ouders die veel lezen, voorlezen, thuis praten over boeken en 
kinderen de weg naar boeken wijzen, dragen het leesplezier over 
op hun kinderen. Je kunt dus niet vroeg genoeg beginnen met 
voorlezen.   
• Voor jonge ouders biedt de Bibliotheek BoekStart, een  

programma dat kinderen van 0 tot 4 jaar met hun ouders van 
boeken laat genieten.  

• Voor de voorschoolse opvang biedt de Bibliotheek Boeken-
pret, een programma waarbij peuterspeelzalen en kinderdag-
verblijven drie keer per jaar een kist krijgen met boeken en 
speelmateriaal om voor te lezen en om de boeken mee naar 
huis te geven zodat ook ouders gestimuleerd worden om voor 
te lezen.   

Jeugd basisschool   

Een kind dat veel leest, blijft z’n leesvaardigheid ontwikkelen, 
een kind dat weinig tot niet leest, zakt terug in z’n leesontwik-
keling. Samen met scholen zetten we daarom in op leesplezier. 
Leesconsulenten bezoeken scholen, zoeken samen met de  
leerlingen naar boeken die zij leuk vinden en ondersteunen de 
leerkrachten bij het leesonderwijs.    
Alle scholen in ons werkgebied worden uitgenodigd voor een 
bezoek aan de Bibliotheek. Standaard bieden we groepsbezoeken 
voor groepen 1/2, 3 en 6, daarnaast kunnen de scholen ook met 
andere groepen langskomen.    
Met een aantal scholen werken we nauw samen in het program-
ma ‘de Bibliotheek op school’. Twee leesconsulenten organiseren 
hiervoor activiteiten zoals boekpromoties en helpen bij het op 
peil houden van de schoolbibliotheek.   

Leerkrachten hebben vaak geen tijd om goed op de hoogte te 
blijven van alle nieuwe jeugdboeken. Met de boekpromoties die 
de leesconsulenten zo’n vijf keer per jaar doen in alle klassen, 
krijgen de leerlingen en de leerkrachten een goed beeld van de 
nieuwste jeugdboeken. Bovendien helpen deze boekpromoties 
ook om de leerlingen die niet zo van lezen houden erbij te  
betrekken. Zo vroeg de leesconsulent een aantal jongens die niet 
van lezen houdden, of zij een keer een boek wilden promoten.  
Ze vonden het zo leuk dat ze het graag nog eens wilden doen!  

Taalvisite  

Voor kinderen tussen 4 en 8 jaar die moeite hebben met Neder-
lands in het algemeen of met lezen in het bijzonder is er Taalvisite.   
Vrijwilligers komen 15 weken lang, één uur per week ‘op visite’ 
bij het gezin. Zij lezen de kinderen voor of lezen samen met de 
kinderen. Daarnaast doen ze taalspelletjes, zingen liedjes en 
praten gezellig. De ouders worden erbij betrokken zodat ze na 15 
weken zelf hun kind kunnen voorlezen of helpen bij het lezen.  
Dit project was mogelijk dankzij subsidie van de gemeente De 
Ronde Venen en Stichtse Vecht en extra sponsoring van de 
Vereniging Vechtstreek en Venen voor aanvulling van de subsidie 
in Stichtse Vecht.  

  
Cultuureducatie 

De Cultuurconsulent in De Ronde Venen heeft in 2019 een 
verbindende rol gespeeld tussen diverse organisaties die zich 
bezighouden met kunst- en cultuureducatie op de basisscholen. 
De programma’s van de provinciale instelling Kunst Centraal en 
het aanbod van de lokale organisaties Kunst Rond de Venen en 
Cultuurhuis Abcoude zijn zo op elkaar afgestemd, dat voor alle 
leerlingen een gevarieerd en breed palet van kunst en cultuur in 
het onderwijs verankerd is.  
  

Leesbevordering  

Buiten school organiseren we in de Bibliotheek activiteiten rondom:  
• Voorleesdagen: Het programma van de Voorleesdagen in 

2018 was een groot succes, daarom hebben we ook in 2019 
een voorstelling van TOF Toneel georganiseerd. Hiervoor zijn 
de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven uitgenodigd. 

• Kinderboekenweek: ‘Reis je mee’ was het thema. TOF 
Toneel heeft ook tijdens de Kinderboekenweek een voorstel-
ling gespeeld. Als toegangskaartje voor de voorstelling konden 
kinderen, op de knutselmiddag, een paspoort maken waarmee 
ze ‘door de douane’ konden.   

• Regionale Voorleeswedstrijd: Er deden dit jaar 11 scholen 
mee. Winnaar was Kris Dienaar, van basisschool Piet Mondri-
aan uit Abcoude. De Jury bestond uit Kiki Hagen, wethouder 
gemeente Stichtse Vecht, Charlotte Doornhein, kinderboe-
kenschrijfster en Theo van Breugel, medewerker de Biblio-
theek AVV. Jip Ubbels, de winnaar van een vorige Voorlees-
wedstijd, deed de presentatie.   

Jeugd & onderwijs

•

•



Wij zijn de spin in het web op het gebied van kennis en 
informatie. We verbinden hierbij mensen en organisaties. Wij 
zijn de huiskamer van en voor de ‘Stichtse Vechter’ en ‘De 
Ronde Vener’: de open en betrouwbare plaats waar iedereen 
welkom is, waar je objectieve content kunt vinden, waar de 
bibliotheekcollectie vrij toegankelijk is voor iedereen en waar je 
elkaar kunt ontmoeten, informatie kunt uitwisselen of activiteiten 
of evenementen kunt bezoeken. Hierbij werken wij actief samen 
met onze gasten, leden, vrijwilligers en partners.  

Walk&Talk 

Gelukkig trekt de arbeidsmarkt weer aan. Maar niet voor ieder-
een is het makkelijk een (nieuwe) baan te vinden.   
Voor werkzoekenden organiseerden we de netwerkbijeenkom-
sten Walk&Talk, waarbij deelnemers informatie krijgen over het 
zoeken naar werk en met andere deelnemers ervaring kunnen 
uitwisselen. Bij elke bijeenkomst is een gastspreker, vaak een 
medewerker van een van onze samenwerkingspartners, zoals het 
werkcentrum van de gemeente DRV, Rooskleurig Coaching en het 
In Between Café.  

Persoonlijke ontwikkeling

Naast de Walk&Talk waren er diverse bijeenkomsten en spreek-
uren gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de inwoners:  
• Er zijn vier bijeenkomsten Samen Dementievriendelijk  

georganiseerd in samenwerking met gemeentes en  
maatschappelijk partners in de Bibliotheek Mijdrecht, Wilnis, 
Breukelen en Loenen.  

• In de Bibliotheek Loenen is het Schrijfcafé gestart, een  
initiatief van het Schrijverscollectief Synopsis. En samen met 
Senia zijn er twee bijeenkomsten voor leesclubs georganiseerd.   

• Er is een wekelijks inloopspreekuur van Steunpunt GGZ 
in de Bibliotheek Maarssenbroek.   

• Er is geregeld een spreekuur van de Vrijwilligerscentrale 
Stichtse Vecht, georganiseerd in samenwerking met Welzijn 
Stichtse Vecht.   

• In het najaar is een pilot Energieloket gestart in de Biblio-
theek Breukelen, in samenwerking met vrijwilligers van Stich-
ting Duurzame Vecht. Deze pilot wordt in 2020 voortgezet.  

• Bezoekers van Het Raakvlak in de Bibliotheek Mijdrecht 
worden tweemaal per week professioneel begeleid en geacti-
veerd door een medewerker van Careyn.  

   

Persoonlijke ontwikkeling 
& verbinding

Verbinding  

In elke vestiging zijn wekelijks of maandelijks activiteiten waarbij 
de verbinding centraal staat.   
• In alle vestigingen is een grote Leestafel waar iedereen kan 

aanschuiven voor de krant, een kopje koffie en een praatje. 
Tijdens de Week van de Eenzaamheid hebben we speciaal  
de eenzame Nederlandse uitgenodigd aan de leestafel.  

• Elke week is er Mama Lokaal in de Bibliotheek Abcoude, 
Mijdrecht en Maarssendorp, georganiseerd door Ouders Lo-
kaal. Hierbij zijn in 2019 vier informatiebijeenkomsten over 
borstvoeding georganiseerd. Vanwege te weinig belangstel-
ling is de pilot Mama Lokaal in de vestiging Vinkeveen ge-
stopt. De bijeenkomsten van Mama Lokaal Maarssenbroek 
zijn medio 2019 overgegaan naar een andere locatie.  

• Ouders Lokaal heeft in de vestiging Mijdrecht onder meer 
de bijeenkomst Het Pesten Voorbij georganiseerd.  

• Het Breicafé in Breukelen, Mijdrecht en Wilnis, georga-
niseerd door inwoners, is bij uitstek een activiteit waarbij 
informatie en kennis over diverse onderwerpen worden 
uitgewisseld. De deelnemers ontmoeten daarbij ook andere 
bezoekers van de Bibliotheek.   

• Op 4 oktober, de Nationale Voorleeslunch hebben 
leerlingen van scholengemeenschap Broklede en de Graaf 
Florisschool en medewerkers van de Bibliotheek voorgelezen 
aan inwoners van Zorgcentra de Aa en De Twijg in Breukelen 
en ’t Nieuwe Kampje in Loenen.    

• Het servicepunt Kockengen is in het voorjaar opengesteld 
voor Kunst in Kockengen. 
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Vaste medewerkers

Bij de Bibliotheek AVV werken 31 medewerkers in vaste dienst 
(15,4 fte) en meer dan 200 vrijwilligers in de Publieksservice, bij 
het Digi-Taalhuis en Taalvisite.  
In 2019 hebben alle medewerkers de AVV Academy gevolgd. 
Daarbij hebben zij geleerd hoe ze de behoeften en wensen van 
onze inwoners kunnen herkennen en hoe ze daarop in kunnen 
spelen door deze behoeften en wensen om te zetten in program-
mering. Om dit handen en voeten te geven zijn er zelforganise-
rende teams gevormd. De teams zetten op basis van de vraag en 
behoeften een programmalijn uit. Ze werken hierin nauw samen 
met organisaties, omdat veel thema’s vaak complex zijn en niet 
door één enkele organisatie kunnen worden opgelost. Denk aan 
de digitalisering van onze maatschappij of het Energievraagstuk.  

De organisatie en al haar medewerkers zijn om die reden ook  
actief in diverse netwerken. Zo is de Bibliotheek in 2019 in 
Stichtse Vecht de aanjager geweest van de Vitale Coalitie. In 
deze kerngroep is een start gemaakt met een gezamenlijke aan-
pak voor het herkennen en preventief werken aan lokale vraag-
stukken. Dit wordt in 2020 voortgezet. In De Ronde Venen is de 
Bibliotheek actief deelnemer aan de Ontwikkeltafel De Ronde 
Venen. Daarnaast zijn medewerkers actief in vele samenwer-

kingsverbanden rondom, onder andere eenzaamheid, armoede, 
dementie, jeugd en onderwijs.  
Ook op het gebied van het nieuwe kunst- en cultuurbeleid van de 
gemeente is de Cultuurconsulent van de Bibliotheek betrokken 
geweest bij het adviseren en ondersteunen van de beleidsmede-
werkers. Daarbij fungeerde zij als brug tussen gemeente en het 
culturele veld in De Ronde Venen.   

Vrijwillige medewerkers

Vrijwillige medewerkers zijn van groot belang voor onze  
Bibliotheek. Zij zijn de ogen en oren in de samenleving en  
zetten hun kennis hiervoor in bij onze organisatie ten gunste 
van de inwoners. Het verloop en de inzet van vrijwilligers is in 
2019 stabiel gebleven. Een ontwikkeling die we zien, is dat meer 
mensen vanuit een re-integratieproces bij de Bibliotheek aan-
kloppen om (al dan niet tijdelijk) als vrijwilliger aan de slag te 

gaan. We zien dat de ontwikkeling die we in 2018 ingezet hebben 
voor wat betreft de nieuwe werkzaamheden voor de groep gast-
vrouwen en -heren, ook in 2019 goed is opgepakt en doorgezet. 
De rol van de vrijwilliger als ambassadeur in de lokale samen- 
leving wordt een steeds grotere. Het vrijwilligersbeleid is geëva-
lueerd en wordt op enkele punten bijgesteld voor 2020.  

Raad van Toezicht

De Bibliotheek AVV werkt volgens de principes van Governance 
Code Cultuur. Dit biedt een uitstekend kader voor goed bestuur 
en toezicht op culturele organisaties. De Raad van Toezicht 
bestaat uit: 
de heer R. van Ginkel (voorzitter)
mevrouw E. Spil (lid) 
mevrouw V. Melkman (lid) 
de heer W. Fokker (lid) 
de heer A. van der Lelij (lid) 

De Raad van Toezicht heeft in 2019 vijfmaal vergaderd. 
Daarnaast is er jaarlijks een bijeenkomst met de gemeentelijke 
portefeuillehouders. De Personeelsvertegenwoordiging (PVT) 
voert jaarlijks een informeel gesprek met een delegatie van de 
Raad van Toezicht. Over en weer worden visies en aandachts-
punten uitgewisseld. Jaarlijks voert de Raad van Toezicht een 
evaluatie over haar functioneren uit conform de GCC. Op basis 
van deze evaluatie wordt in 2020 de jaarlijkse agenda  
gestructureerd met de onderwerpen HRM, dienstverlening,  
marketing en strategisch management. Daarnaast is  
geconstateerd dat de expertise HRM nog ontbreekt in de Raad 
van Toezicht. Hierop is eind 2019 een werving gedaan.  
Belangrijke thema’s in het toezicht op AVV waren vraagstukken 
met betrekking tot ontwikkelingen in de exploitatie, de sub- 
sidiaire bijdrage van de gemeenten in 2019 en verder de te 
volgen strategie, de organisatieontwikkeling en de Businesscase  
Bibliotheek in Stichtse Vecht. Met de directeur/bestuurder is, 
zoals gebruikelijk, een functioneringsgesprek gevoerd.   

Colofon
Dit is een uitgave van de Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen
www.bibliotheekavv.nl
www.facebook.com/BibliotheekAVV
In dit jaarverslag zijn uitspraken opgenomen van 
Bibliotheekgebruikers.
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