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Voor u ligt het Jaarverslag 2017 van de Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen.
Dit inhoudelijke verslag vormt samen met de Jaarrekening 2017 de verslaglegging 
over het jaar 2017. 

Dit jaar is de bredere functie van de Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen als 
maatschappelijke-educatieve Bibliotheek verder vormgegeven. Daarmee volgen wij 
de functies die in de Wet stelsel Openbare Bibliotheken zijn opgenomen, te weten:
'Een voor een ieder toegankelijke openbare bibliotheekvoorziening omvat in ieder 
geval de volgende functies, die bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling en 
verbetering van de maatschappelijke kansen van het algemene publiek:
a.  ter beschikking stellen van kennis en informatie;
b.  bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie;
c.  bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur;
d.  organiseren van ontmoeting en debat; 
e.  laten kennis maken met kunst en cultuur.'

De Bibliotheek heeft daarbij meer functies dan het uitlenen van boeken alleen: 
coördinatie van de Taalhuizen en Taalpunten, cursussen digitale vaardigheden, 
netwerkbijeenkomsten voor werkzoekenden, leesconsulenten in het basisonderwijs 
en Taalvisite om er maar een paar te noemen. De collectie, zowel fysiek als digitaal, 
is en blijft daarnaast een belangrijk middel om informatie ter beschikking te stellen 
en lezen te bevorderen. 
De Bibliotheek draagt met haar dienstverlening bij aan een vaardiger, zelfredzamer 
en participerende inwoner. In dit jaarverslag leest u hoe wij dit gedaan hebben en 
wat hiermee is bereikt. 
De maatschappelijke effecten die wij met de dienstverlening bereiken zijn van grote 
waarde voor de inwoners en gemeente. In dit jaarverslag is een aantal van deze 
effecten opgenomen, zowel in verhalende zin als op basis van metingen. 

Dit jaarverslag geeft een algemeen overzicht van de activiteiten die vorig jaar zijn 
uitgevoerd, maar het is slechts een greep uit de lange lijst met activiteiten. Daarom 
nodig ik u uit om nader kennis te maken met onze organisatie en onze mede-
werkers en vrijwilligers. Want om dit mogelijk te maken hebben in 2017 meer dan 
200 mensen zich ingezet, en daarbij mogen we zeker ook de inzet van onze partners 
niet vergeten. Samen maken wij de inwoner slimmer, creatiever en vaardiger!

Eric de Haan, 
directeur/bestuurder

2

Voorwoord

3



Maatschappelijke waarde
Voor de dienstverlening van de Bibliotheek AVV is de behoefte van inwoners en het 
gemeentelijk beleid leidend. Om te weten wat deze behoeften zijn, heeft de 
Bibliotheek een maatschappelijke effectmeting laten doen. Vier jaar na de eerste
effectmeting is in 2017 opnieuw onderzoek gedaan naar de maatschappelijke 
waarde van de Bibliotheek bij lokale (samenwerkings)partners, leden, niet-leden en 
bezoekers van de Bibliotheek. Dit onderzoek is uitgevoerd door BiblioConsult. Hierbij 
zijn vier aspecten onderzocht: lezen, informatievoorziening, sociale cohesie en maat-
schappelijke participatie.  

Uit het onderzoek komt allereerst naar voren dat verreweg de belangrijkste 
aspecten voor samenwerking met de Bibliotheek liggen in professionaliteit en in-
houdelijke deskundigheid van Bibliotheekmedewerkers en in specifieke producten 
en diensten voor de doelgroep(en) van de samenwerkingspartners.

De maatschappelijke waarde voor zowel leden als niet-leden ligt voor een belang-
rijk deel in de beschikbaarheid van lokale en maatschappelijke actuele informatie 
(87% van ondervraagden), gevolgd door het bieden van een plek om te lezen (82%) 
en voor het gebruik van internet (82%). Opvallend is de bijdrage aan ondersteu-
ning bij opvoeding; bijna driekwart van de ondervraagden ziet hier een bijdrage in 
voor de Bibliotheek, evenals het ontmoeten van andere mensen. Het leren omgaan 
met computers en andere digitale producten is opvallend hoog (63%). De bijdrage 
hiervan is in vergelijking met 2013 significant gestegen. Daarnaast zijn belangrijke 
bijdrages het bieden van een plek om te studeren, het antwoord krijgen op speci-
fieke vragen en het bieden van een plek om even tot rust te komen. Dit zijn allemaal 
belangrijke effecten in relatie tot gemeentelijke beleidsterreinen als cultuur, sociaal 
domein, educatie en participatie.   

Uit de vier onderzochte aspecten komt verder het volgende naar voren.
De Bibliotheek heeft nog altijd een zeer belangrijk effect op lezen. Leden geven aan 
door de Bibliotheek meer te lezen in het algemeen, en ook meer te lezen over andere 
onderwerpen dan de gebruikelijke. Ook geeft ruim de helft van de respondenten 
aan dat ze hun eigen of andermans kinderen hebben aangespoord om weer/meer 
te gaan lezen. Belangrijk effect is dat bijna 30 procent van de niet-leden aangeeft 
wijzer te zijn geworden door de Bibliotheek, bijna de helft van de leden geeft dit ook 
aan. Lager in aantal, maar van groot effect is dat 1 op de 11 leden en niet-leden weer 
is gaan studeren door de Bibliotheek.

Het effect op de informatievoorziening is beperkter, echter nog steeds groot. Eén op 
de drie respondenten geeft aan door de Bibliotheek informatie te hebben gekregen 
over activiteiten binnen de gemeente en daardoor meer op de hoogte te zijn van 
informatie over hun omgeving. Eén op de vijf inwoners is sneller op de hoogte van 
specifieke informatie van de omgeving. 

de Bibliotheek als...  
 

warenhuis van kennis en informatie

centrum voor ontwikkeling en educatie

encyclopedie van kunst en cultuur

inspirtaiebron van lezen en literatuur

podium voor ontmoeting en debat
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Het effect van de Bibliotheek op sociale cohesie en maatschappelijke participatie  
kan belangrijk genoemd worden. De cijfers lijken wellicht wat laag, maar omgezet 
naar de hele gemeenschap gaat het om een aanzienlijk aantal mensen. Het onder-
zoek wijst uit dat bijna de helft van de leden zich door de Bibliotheek beter heeft 
kunnen vermaken, terwijl bijna een kwart van de leden zich meer betrokken is gaan 
voelen met hun woonplaats en in contact is gekomen met andere mensen. 
Eén op de tien mensen is andere mensen gaan helpen, voelt zich meer opgenomen 
binnen de omgeving en ervaart meer saamhorigheid binnen de omgeving door de 
Bibliotheek. Verder blijkt dat circa 10 procent van de leden door de Bibliotheek meer 
activiteiten binnen de gemeente is gaan bezoeken. Opvallend hierbij is dat één op 
de twaalf respondenten aangeeft actiever te zijn geworden binnen de omgeving. 

Opvallend is dat relatief veel producten en diensten van de Bibliotheek een bijdrage 
leveren aan verschillende aspecten van maatschappelijke participatie, sociale 
cohesie en ontwikkeling van inwoners.
De Bibliotheek heeft de afgelopen drie jaar flink ingezet op de ontwikkeling van 
basisvaardigheden als taalvaardigheid en digivaardigheid. Voorbeelden hiervan 
zijn naast het Taalhuis en de digitale cursussen ook BoekStart en de Bibliotheek op 
school. 

Aspecten van belang voor samenwerking en tevredenheid (in procenten)

Maatschappelijke waarde (in procenten)
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Samenwerking met lokale, regionale en landelijke partners heeft geleid tot 
versterking van de dienstverlening. 

Lokaal niveau
In gemeente De Ronde Venen is de samenwerking met de Stichting Servicepunten 
Tympaan-De Baat, Kwadraad Maatschappelijk werk, Centrum Jeugd en Gezin en 
Gemeente (ook wel 'Club van 5' genoemd), voortgezet en versterkt. Deze partners 
zijn kloppend hart van de Maatschappelijke Agenda De Ronde Venen en initiëren 
initiatieven met andere organisaties en inwoners uit de gemeente. 
De Ontwikkeltafel is een klankbordgroep binnen de gemeente waar diverse partners 
vanuit het sociaal domein bij aansluiten. De Bibliotheek is gesprekspartner aan deze 
tafel samen met onder andere GGD, Servicepunten & Tympaan-De Baat, Kwadraad/
CJG, Kwintes, Zideris, Careyn, Diaconie en scholen. 

In gemeente Stichtse Vecht is de samenwerking met Stichting Welzijn Stichtse Vecht 
met betrekking tot het Taalhuis voortgezet. Per 1 januari 2018 maakt Senior 
ComputerCafé onderdeel uit van de Bibliotheek. In 2017 heeft de samenwerking en 
gesprekken over de toekomst van het SCC geleid tot een overgang naar AVV. 
Naast deze partners is samenwerking met onder andere Kom Erbij, Kwadraad, 
scholen en voorschoolse instellingen, als ook consultatiebureaus versterkt.  
Daarnaast heeft de Bibliotheek in gemeente Stichtse Vecht de Meet & Greet Sociaal 
Domein georganiseerd; een netwerkbijeenkomst voor iedereen die in Stichtse Vecht 
werkzaam is in het Sociaal Domein. Het thema Informatievoorziening stond 
centraal; betrouwbare informatie en kennisdelen. Verder is met gemeente-
ambtenaren overleg gevoerd over het digitale aanbod en er werd gesproken over de 
rol die de Bibliotheek kan spelen voor werkzoekenden.

Regionaal niveau
De samenwerking met de Bibliotheek Het Groene Hart, met betrekking tot 'de 
Bibliotheek van basisvaardigheden Utrecht-West' is voortgezet. De Bibliotheek heeft 
deelgenomen aan de Proeftuin meervoudige verantwoording, waarbij samen met 
Het Groene Hart een effectmeting is opgezet en gestart voor de cursus Klik & Tik. 
De effectmeting laat zien welke vaardigheden deelnemers zich eigen maken. Tevens 
wordt zichtbaar dat de cursus Klik & Tik indirect aansluit bij een van de doelen 
van de gemeente, namelijk het zorgen dat inwoners beter mee kunnen doen in de 
maatschappij.

Landelijk niveau
In het landelijk netwerk is de programmalijn 'de Bibliotheek en basisvaardigheden' 
uitgebreid. De Bibliotheek AVV biedt deze landelijke programma's aan onder de 
noemers 'Oefenen met taal' en 'Oefenen met de computer'. Het netwerk bestaat uit 
Koninklijke Bibliotheek, Vereniging Openbare Bibliotheken, Provinciale ondersteu-
ningsinstellingen en lokale Bibliotheekorganisaties. Daarnaast werkt de Bibliotheek 
samen met landelijke organisaties Stichting Lezen en Schrijven, Belastingdienst, 
Levende Sollicitatiegids voor onder meer Hulp bij belastingaangifte en de 
Walk&Talk-bijeenkomsten.

Samenwerking
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Het verhaal van Marina:
Marina (52) ging naar de huishoudschool en kreeg een gezin. Haar man deed de administratie. 
'Boodschappen doen was een ramp. Als een merk van verpakking veranderde, was ik de klos. 
Dan kon ik het niet meer vinden en nam ik maar helemaal geen koffie mee naar huis. Ook was 
mijn wereld erg klein. Het lukte me niet om straatnamen in te voeren in de navigatie. Ik durfde 
dus nooit ver van huis te gaan. Maar het allerergste vond ik dat ik geen bijsluiters kon lezen. 
Mijn kinderen hadden toen ze klein waren last van zware astma, maar ik wist niet zeker of ik 
ze wel de goeie hoeveelheid medicijnen toediende. Ik zat bijna elke week op de astmapoli.'
Op latere leeftijd ging Marina weer naar school. Nu ze heeft leren lezen kan ze zelf de navigatie 
instellen en rijdt ze zonder problemen naar haar dochter of naar een vriendin.

de Bibliotheek en 
basisvaardigheden:
de Bibliotheek = digiTaalpunt

Oefenen met taal: Taalhuis

Laaggeletterd zijn betekent vaak: eenzaamheid, schaamte, afhankelijk zijn van 
anderen, maar ook eerder kans op schulden, veel stress en een slechtere gezond-
heid. Mensen die moeite hebben met lezen en schrijven proberen dit angstvallig te 
verbergen. In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen en schrijven, 
65 procent van deze groep is in Nederland geboren. 
De Bibliotheek AVV helpt mensen die beter Nederlands willen leren lezen, schrijven 
of spreken. Zowel mensen die Nederlands als moedertaal hebben als anderstaligen. 
Er zijn groepsactiviteiten en mogelijkheden om individueel te oefenen. Dankzij 
extra subsidie kan de Bibliotheek de meeste activiteiten gratis aanbieden, ook voor 
wie geen lid is van de Bibliotheek.

Taalpunt
In de Bibliotheek kunnen mensen zich melden die beter Nederlands willen leren 
spreken, schrijven of lezen. Na een kennismakingsgesprek worden mensen naar de 
juiste taalhulp geleid. Ook nieuwe taalvrijwilligers kunnen zich aanmelden in de 
Bibliotheek. Was het Taalpunt in 2016 nog één keer per week 'geopend' in een drietal 
vestigingen; in 2017 kunnen taalvragers tijdens openingstijden in elke vestiging van 
de Bibliotheek AVV terecht met hun vraag. 
Behalve in de Bibliotheek kunnen mensen zich ook via de website aanmelden voor 
taalhulp en hulp bij digitale vaardigheden. De website is speciaal hiervoor aange-
past, waarbij vooral het aanbod beter zichtbaar is gemaakt. Hier wordt goed gebruik 
van gemaakt zowel door samenwerkingspartners als door deelnemers zelf. 

Taalhuis
In De Ronde Venen zijn via het Taalhuis 64 nieuwe deelnemers gestart, na een intake 
zijn zij doorverwezen of gekoppeld aan een taalvrijwilliger. In april hebben de nieu-
we vrijwilligers de basistraining gevolgd. Vanuit het Taalhuis streeft de Bibliotheek 
ernaar het taalaanbod goed aan te laten sluiten bij de behoefte van de taalvragers. 
Er zijn een aantal Taalkamers voor ontmoeting en gesprek, taalkoppels en taalgroep-
jes. Eind 2017 is gestart met de opzet van een taaltraining bij het Werkcentrum De 
Ronde Venen in samenwerking met het ROC van Amsterdam.
Voor de toeleiding van nieuwe deelnemers is onder andere samengewerkt met het 
netwerk rondom armoede en schuldhulpverlening en met de Servicepunten.
In Stichtse Vecht hebben 65 deelnemers zich aangemeld; een aantal van hen is door-
verwezen naar Prago die sinds september lessen verzorgen in de Bibliotheek, Taal+ 
of de Volksuniversiteit Utrecht. 

Laaggeletterden in Beeld
Om méér inwoners te kunnen helpen bij het leren lezen en schrijven, is in het najaar 
gestart met het project Laaggeletterde in Beeld. Dit project is gericht op het vinden 
van laaggeletterden met Nederlands als eerste taal. Het project is gestart door de 
gemeente Stichtse Vecht, Taalhuis Stichtse Vecht en onderzoeksbureau Lost Lemon. 
In het kader van dit project heeft het Taalhuis samen met LeefMD! en vrijwilligers, 
de cursus 'Voor Hetzelfde Geld' gestart. In deze cursus leren de deelnemers, in een-
voudige taal, hun administratie op orde te krijgen en te houden. 
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Oefenen met de computer: Digitale vaardigheden

Computerhulp en -ondersteuning
Wekelijks worden in de Bibliotheken Breukelen, Maarssenbroek en Mijdrecht cursus-
sen Klik & Tik gegeven. Bij deze cursus leren cursisten in hun eigen tempo met de 
computer werken en internetten. De cursus wordt begeleid door een aantal vrijwil-
ligers.
Daarnaast zijn er zowel in De Ronde Venen als in Stichtse Vecht drie Digisterker-
cursussen georganiseerd 'Omgaan met de e-overheid'. 
Een van de cursusleiders geeft aan dat de cursisten goed te spreken zijn over wat 
zij leren. De les over de website van de gemeente vonden ze over het algemeen het 
leukst en heel leerzaam omdat dat dicht bij hun dagelijkse leven staat.

In de Bibliotheken Maarssenbroek is het maandelijkse tabletcafé omgezet in een 
wekelijks Digitaal Vragenuur en in de Bibliotheken in De Ronde Venen is een aanzet 
gemaakt om te komen tot één totaaloverzicht van digitale hulp in samenwerking 
met Seniorweb DRV, Kwadraad, de Servicepunten en Stichting Tympaan-De Baat.

Eind 2017 is de samenwerking tussen Senior ComputerCafé Breukelen en de 
Bibliotheek geïntensiveerd: zij ondertekenden een samenwerkingsovereenkomst. 
Het hele cursusaanbod van SCC wordt daarmee vanaf 2018 via de Bibliotheek aange-
boden onder de naam 'Leercentrum SeniorWeb Breukelen - Stichtse Vecht Computer 
Café'.

Belastinghulp
De Koninklijke Bibliotheek en de Belastingdienst tekenden in 2016 een convenant. 
In het kader van dit convenant is de Bibliotheek AVV in 2017 gestart met het aan-
bieden van Belastinghulp. Hiervoor zijn de internetpc's en digitale infrastructuur zo-
danig ingericht dat inwoners deze apparatuur kunnen gebruiken om op een veilige 
manier hun gegevens voor de belastingdienst in te vullen en te printen. Gebruik van 
pc's en printer is gratis. 
Voor beide gemeentes is een flyer ontwikkeld met daarin een overzicht van 
mogelijke hulp bij belastingen. Dit in samenwerking met onder meer Welzijn, 
Ouderenbonden, FNV en de Servicepunten. In De Ronde Venen zijn zes belasting-
spreekuren georganiseerd in de Bibliotheek Mijdrecht, in samenwerking met 
Stichting Tympaan-De Baat.
 
In april hield BiebPanel een peiling met de vraag of leden de belastinghulp vinden 
passen bij de Bibliotheek. Panelleden gaven aan persoonlijke hulp bij financiën niet 
direct een taak voor de Bibliotheek te vinden, maar het wel passend vinden als de 
Bibliotheek ondersteuning biedt bij het vinden van de juiste hulp. 
Ik vind het een goede ontwikkeling, dat de bibliotheek breder van opzet wordt. 
Belastingzaken en gemeentezaken passen daar voor m'n gevoel niet meteen bij, 
maar misschien is dat gewoon wennen, want een bibliotheek die ook voor andere 
zaken toegankelijk wordt, zal een langer bestaansrecht hebben. En alle hulp is wel-
kom!

Oefenen met de computer

Een cursist van Klik & Tik vertelt:
Ik dacht altijd, o jee, dat is moeilijk. Er gebeurde van alles zonder dat ik dat snapte, 
dan zette ik de computer maar weer snel uit. Je hebt het gevoel dat je heel veel fout 
kunt doen. Ik heb geen achterban, moet het allemaal zelf doen. Toen zag ik een ad-
vertentie voor Klik & Tik. Toen heb ik toch moed verzameld en ben ik begonnen. 
Het was heel leuk om te doen, het wordt allemaal goed uitgelegd en als je met de 
oefeningen bezig bent kan je niets fout doen. Die angst heb ik nu niet meer, je durft 
van alles te proberen en dat lukt. En door de cursus kwam ik er achter dat ik recht 
had op huursubsidie. Dus dat ga ik weer aanvragen, dat kan ik nu op de computer!
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Walk&Talk - de koffiepauze voor werkzoekenden
In de Bibliotheek Maarssenbroek en Mijdrecht worden elke maand netwerk-
bijeenkomsten georganiseerd voor werkzoekenden. In Mijdrecht onder de naam 
Walk&Talk, in Maarssenbroek, waar deze bijeenkomsten aanvankelijk werden 
georganiseerd met het In Between Café, nog onder de naam Samen Werken aan 
Werk. Tijdens de bijeenkomsten kunnen werkzoekenden elkaar ontmoeten en 
ervaringen uitwisselen en bij iedere bijeenkomst is een gastspreker aanwezig die 
een specifiek onderwerp belicht. 

Een bezoeker van de W&T-bijeenkomsten vertelt:
Ik zou alle werkzoekenden van harte willen aanbevelen eens binnen te lopen bij een 
van de netwerkbijeenkomsten. Het heeft mij geleerd hoe je vandaag de dag werk 
kunt vinden. In korte tijd leerde ik veel van de ervaring van andere werkzoekenden 
en sprekers. Door de contacten die ik had gelegd (en inmiddels ook via LinkedIn) 
werd ik gewezen op vacatures. Ik kon mijn vragen kwijt. En inmiddels heb ik weer 
een baan!

Spreekuren
Elke donderdagochtend is in de Bibliotheek Maarssenbroek een spreekuur van 
Steunpunt GGZ en een spreekuur van Adviespunt Jeugdhup, Zorg, Werk & Inkomen. 
Iedereen met vragen kan vrijblijvend binnenlopen. 
Beide spreekuren zijn het gevolg van een initiatief van OCO en gemeente. Beide 
organisaties kwamen tegelijk met de vraag of ze in de Bibliotheek een spreekuur 
konden houden. In beide gevallen gaat het om een pilot.

Ouders Lokaal
Ouders Lokaal is inmiddels een vaste samenwerkingspartner van de Bibliotheek. 
Met vaste regelmaat wordt in vier vestigingen Mama Lokaal georganiseerd, een ont-
moetingsochtend voor zwangere vrouwen en jonge moeders. Geregeld organiseert 
Ouders Lokaal workshops of lezingen voor ouders met kinderen in alle leeftijds-
groepen. 

Samenwerking
In 2016 is het convenant getekend 'Hoe versterken we elkaar' door Vereniging 
Openbare Bibliotheken (VOB), UWV en Stichting Lezen & Schrijven, gericht op laag- 
geletterden en niet-digivaardigen. Dit resulteerde in 2017 in afspraken over het 
doorsturen van laaggeletterde en niet-digivaardigen van UWV naar de 
Bibliotheken.
In het kader van dit convenant organiseerde UWV en de Utrechtse regiobibliothe-
ken in februari 2017 een Minicongres voor wethouders, beleidsadviseurs en mede-
werkers gericht op werk & inkomen. Tijdens dit minicongres werd ingegaan op de 
dagelijkse werkelijkheid van laaggeletterden en niet-digivaardigen, wat de 
Bibliotheek, UWV en Stichting Lezen & Schrijven kunnen betekenen voor deze groep 
en voor de organisaties in de gemeente die deze mensen kunnen ondersteunen.

Participatie en 
zelfredzaamheid 
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Dorpshuis Het Raakvlak wint Social Sofa

De Provinciale instellingen voor bibliotheken (SPN) schreven in 2017 een wedstrijd 
uit om de beste sociale projecten in het zonnetje te zetten. De winnende projecten 
moesten voldoen aan een aantal eisen om voor deze prijs in aanmerking te komen: 
tot verbinding leiden in de buurt, opgeschaald kunnen worden én vooral innovatief 
zijn.
Voor iedere provincie werd een winnaar gekozen; er waren dan ook 12 winnende 
projecten. De Bibliotheek AVV was de trotse winnaar in de provincie Utrecht met de 
Dorpskamer 'Het Raakvlak' in Mijdrecht.

De Dorpskamer voldeed aan alle eisen: het is een voorbeeld van samenwerking 
tussen de zes verschillende partijen Zideris, Kwintes, Careyn, Tympaan-De Baat, 
SeniorWeb en de Bibliotheek AVV, het is een laagdrempelige plaats waar alle 
inwoners van het dorp samen kunnen komen, het sluit aan bij het dagelijks leven 
en individuele behoeften en is daarmee een mix van zorg, welzijn, onderwijs, 
kennisuitwisseling en cultuur en het is een groeimodel: organisaties en cliënten 
worden uitgedaagd tot het (samen) tot bloei laten komen van initiatieven. 

De winnende Bibliotheken ontvingen allemaal een Social Sofa, een met mozaïek 
ingelegde betonnen buitenbank, die allemaal op exact hetzelfde tijdstip uitgereikt 
werden aan alle winnende bibliotheken. 
Op 4 december is de sofa onthuld door burgemeester Maarten Divendal en wet-
houder David Moolenburgh (De Ronde Venen), samen met Janny van Oudenaarden 
klantcoach Het Raakvlak en Arno de Boer bewoner van Zideris. De Social Sofa staat 
op het 'Lindeboompleintje' bij Winkelcentrum De Lindeboom in Mijdrecht. 

De Social Sofa is ontstaan in Tilburg, naar een idee van cabaretière Karin Breurs. 
Zij heeft dit concept bedacht uit onvrede over de sociale verkilling. De sofa staat 
symbool voor verbinding en het tegengaan van sociale verkilling, een bank vóór 
iedereen en ván iedereen. De Bibliotheek is een ontmoetingsplaats voor iedereen en 
een centrum van informatie, educatie en voor debat. 
 

Dorpshuis Het Raakvlak
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Elk jaar sluit de Bibliotheek met lokale activiteiten of thematafels aan bij diverse 
landelijke thema's zoals de Nationale Voorleeslunch (Nationale Ouderendag), de 
Week van de Alfabetisering en de CPNB-campagnes. 

Nationale Ouderendag
Op vrijdag 6 oktober, Nationale Ouderendag, vond voor de vijfde keer de Nationale 
Voorleeslunch plaats. De Bibliotheek Loenen heeft op die dag, samen met Zorggroep 
De Vechtstreek, een Voorleeskoffie-ochtend georganiseerd. Gekozen was voor deze 
locatie omdat de Bibliotheek Loenen gehuisvest is in het zorgcentrum 't Nieuwe 
Kampje. 
De voorleeskoffie-ochtend was georganiseerd voor twee verschillende groepen. Voor 
de groep demente ouderen heeft de plaatselijke fysiotherapeut Martijn Bakker een 
verhaal voorgelezen. Er was gekozen voor het sprookje over Roodkapje omdat dit 
goed aansluit bij de herinneringen uit de vroege jeugd van de bewoners. 
De tweede groep bestond uit een aantal bewoners en ouderen uit het dorp. Zes 
scholieren van de plaatselijke school kwamen hun eigen verhalen voorlezen. Dit 
verhaal begon telkens met dezelfde zin. Bettie Volop zorgde voor de muzikale 
omlijsting. 
De lekkernijen bij de koffie waren gedoneerd door de plaatselijke Jumbo Koster. 

Week van de Alfabetisering
Om naast de reguliere activiteiten rond laaggeletterdheid ook op een andere 
manier aandacht te vragen voor alfabetisering heeft het Taalhuis, samen met 
Stichting Tympaan-De Baat en de gemeente De Ronde Venen, een dictee georgani-
seerd op A2-niveau. A2 is het taalniveau van gewone praktische taal, die wij 
allemaal dagelijks gebruiken. Hierbij ging het vooral om bewustwording dat 
eenvoudige taal soms moeilijk kan zijn. Het dictee werd gehouden in het gemeente-
huis in Mijdrecht. 
Het dictee werd gepresenteerd door Marius Schalkwijk.

CPNB-campagnes
Tijdens de CPNB-campagnes is dit jaar gekozen voor presentaties op thematafels. 
De Boekenweek (in maart) had dit jaar als thema 'Verboden vruchten'. Boeken over 
lust en verleiding, verborgen verlangens en erotiek, maar ook spannende kookboe-
ken pasten mooi in dit thema.
De Spannende Boeken Weken (juni) brengt ieder jaar de misdaadliteratuur onder 
de aandacht. Thema dit jaar was 'Vakantie begint met boeken', de thriller als ideaal 
vakantieboek. Dit thema kon goed gebruikt worden om het Vakantielezen onder de 
aandacht te brengen. 
Nederland Leest stond dit jaar in het teken van 'Robotica'. Onder het motto: 'geef je 
mening, krijg een boek', ontvingen bezoekers van de Bibliotheek de bestseller 
'Ik, robot' van Isaac Asimov gratis, inclusief een verhaal dat Ronald Giphart samen 
met een robot schreef.

Leesbevordering 
volwassenen
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De bibliotheek zie ik als een bijzonder nuttige maatschappelijke vooerziening, die 
de verantwoordelijkheid is van de overheid. 



BoekStart
In de eerder genoemde effectmeting is dit keer ook het effect van BoekStart 
gemeten. Uit de resultaten komt naar voren dat BoekStart behoorlijk effect heeft 
op het leesgedrag. Ongeveer de helft van de ouders die het Boekstartkoffertje heeft 
ontvangen is zich bewust geworden van het belang van lezen voor hun kind. In het 
verlengde daarvan geeft men ook aan meer te zijn gaan voorlezen aan hun kind 
en meer te zijn gaan lezen met hun kind. Tweederde van de leden geeft aan dat ze 
vaker met hun kind naar de Bibliotheek gaan om boekjes te lenen.
In 2017 zijn in alle vestigingen 267 BoekStart koffertjes uitgedeeld.
Totaal aantal BoekStartleden op 31 december: 403 kinderen van 0 tot en met 2 jaar.
 
Boekenpret
Boekenpret is een taalstimuleringsprogramma voor kinderen van 0 tot 6 jaar om 
het voorlezen te stimuleren. Dit wordt alleen door de gemeente Stichtse Vecht 
gesubsidieerd. Drie keer per jaar krijgt de peuterspeelzaal een kist met boeken, om 
voor te lezen en om aan de kinderen mee naar huis te geven, zodat ook de ouders 
gestimuleerd worden meer voor te lezen. Bovendien besteedt het consultatiebureau 
ook veel aandacht aan voorlezen.
In 2017 gebruikten de 15 VVE peuteropvang in Stichtse Vecht Boekenpret met subsi-
die, een peuterspeelzaal betaalt het zelf. Er zijn 56 Boekenpretkisten voor de peuters.
 
De Bibliotheek op school
De Bibliotheek op school is het landelijke concept waarin bibliotheken en basis-
scholen structureel samenwerken aan taalontwikkeling, leesbevordering en media-
wijsheid van kinderen. Doel is kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school en 
thuis. Leesplezier is daarbij het sleutelwoord.
In het schooljaar 2017/2018 hebben drie basisscholen het contract getekend. Dit 
betekent dat in 2017 totaal 12 basisscholen meededen met de Bibliotheek op school. 

Onderdeel van de Bibliotheek op school  is de monitor. Deze monitor laat voor de af-
gelopen drie jaar een mooie stijgende lijn zien in Leesplezier. Was in 2014 23 procent 
van de leerlingen enthousiaste lezer (tegen 32 procent landelijk), in 2016 was dit 
percentage gestegen naar 33 procent, waarmee het gelijk loopt met het landelijke 
percentage. Leerlingen worden als enthousiaste lezers gekenmerkt als ze aangeven 
lezen leuk te vinden, ze minimaal een paar keer per week thuis lezen voor hun 
plezier, het leuk vinden als in de klas een boek gelezen wordt of de leraar iets over 
een boek vertelt, een paar keer per maand naar de Bibliotheek gaan en thuis ten 
minste 20 boeken hebben.
Ook het percentage 'leesbevorderende leerkracht' steeg van 22 procent in 2014 naar 
33 procent in 2016. Een leraar mag zich leesbevorderend noemen als hij onder 
andere ten minste een paar keer per week voorleest, een paar keer per maand naar 
de Bibliotheek gaat, minimaal een keer per maand een nieuw boek introduceert, 
regelmatig boekenkring houdt en gebruik maakt van boekencollecties bij diverse 
lessen.

Leesbevordering jeugd
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Goede website, luisterboeken, e-books, 
fysieke plek, snuffelen in echte boeken, melding als je moet verlengen. Ik hoef zelden 
nog een boek te kopen. Het past in de deeleconomie.



Scholen
In mei is de nieuwe webshop voor het onderwijs gelanceerd. Via deze webshop 
kunnen scholen online het programma bekijken en direct hun groepsbezoeken inko-
pen. De webshop heeft geresulteerd in een groter aantal aanvragen dan voorgaande 
jaren. 
De groepsbezoeken worden georganiseerd in alle vestigingen om leerlingen kennis 
te laten maken met de Bibliotheek. Het gaat hierbij met name om de kleuters - voor 
een eerste kennismaking, de leerlingen van groep 3 - voor de eerste leesboekjes en 
de leerlingen van groep 6 - voor informatievaardigheden. 
In 2017 zijn 61 basisschoolgroepen op bezoek geweest in de Bibliotheken met totaal 
1.478 leerlingen.

Samenwerking met Scholengemeenschap Broklede
De Bibliotheek Breukelen werkt nauw samen met scholengemeenschap Broklede. 
De Bibliotheek is tevens mediatheek, waar in de ochtenden een mediathecaris van 
Broklede aanwezig is. Tijdens deze uren kunnen bezoekers van buiten in de 
Bibliotheek terecht, er is dan zelfbediening. 
Verder worden de eersteklassen ieder jaar uitgenodigd voor een kennismaking met
de Bibliotheek. En de eindexamenleerlingen krijgen in de Bibliotheek uitleg over het
verzamelen en beoordelen van betrouwbare informatie als voorbereiding op hun
profielwerkstuk.
 
Regionale Voorleeswedstrijd
Begin maart deden 15 basisschoolkinderen uit De Ronde Venen en Stichtse Vecht 
mee aan de regionale Voorleeswedstrijd. Winnaar was Jip Ubbels van 't Kockenest in 
Kockengen. Ook het publiek mocht meestemmen. Hun stem ging naar Hugo Krijthe 
van KBS de Pionier in Maarssen. 
De jurering werd dit jaar gedaan door Paulien van Aken, presentatie- en communi-
catiespecialist, Liesbeth Korstman, schrijfster en Astrid Schoenmakers, leesconsulent 
bij de Bibliotheek AVV. 

CPNB-activiteiten
Voor de jeugd zijn er drie CPNB-evenementen waar de Bibliotheek op in haakt. 
Tijdens de Nationale Voorleesdagen (januari) was er voor de peuters en kleuters 
een voorleesmiddag. Deze werd georganiseerd samen met twee maatschappelijke 
stagiaires. Naast de organisatie namen zij ook het voorlezen voor hun rekening. In 
alle vestigingen lazen zij voor uit het prentenboek van het jaar: 'De kleine walvis' 
van Benji Davies.
Tijdens de Nederlandse Kinderjury (maart-mei) konden alle basisschoolkinderen 
weer meelezen en meestemmen voor het beste jeugdboek. 
De Kinderboekenweek (oktober) stond dit jaar in het teken van griezelen. 
TOF Toneel verzorgde een spannende voorstelling die zij in alle negen vestigingen 
heeft gespeeld. 

Educatie
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Als ik de directeur zou zijn van de bibliotheek zou ik...
De bieb is best wel nieuw en mooi. Ze hebben er ook genoeg boeken en als ze iets 
niet hebben dan kun je het aanvragen. Ik heb vorig jaar een cursus gevolgd over 
games bouwen. Dat soort dingen vind ik leuk dus die zou ik wel meer willen doen. 
En ik zou wel veel meer e-boeken in de collectie doen want dat vind ik wel weinig.



Taalvisite
In 2017 heeft de Bibliotheek voor het tweede jaar subsidie gekregen van de 
gemeente om Taalvisite verder uit te bouwen. Bij Taalvisite komen vrijwilligers 15 
weken lang, één uur per week voorlezen bij gezinnen die taalstimulering kunnen 
gebruiken. De gezinnen worden aangemeld door school, peuteropvang of 
consultatiebureau.
In het voorjaar is gestart in Stichtse Vecht met 12 gezinnen, in het najaar met nog 
eens 9 gezinnen. In De Ronde Venen is begin 2017 gestart met 13 gezinnen en in het 
najaar met 8 gezinnen. In totaal werd er bij 42 gezinnen met 54 kinderen voor-
gelezen.
De 43 vrijwilligers zetten zich in om bij de gezinnen te gaan voorlezen, spelletjes te 
spelen, veel te praten maar ook de ouders erop te wijzen hoe belangrijk taal is voor 
hun kinderen.
 
Zowel de ouders als de scholen zijn enthousiast over dit project. Niet-Nederlands-
talige ouders zien het belang in van de Nederlandse taal voor hun kinderen. 
Sommige ouders hebben zich vervolgens aangemeld voor hulp van een Taalmaatje. 
Eén ouder, waar de Taalvisite niet thuis plaatsvond maar in haar winkel, zag in dat 
haar kind zo vooruitging door de aandacht, dat ze personeel heeft aangesteld om zo 
meer tijd voor haar kind te krijgen.
De scholen melden dat de kinderen vooruit zijn gegaan op het gebied van taalont-
wikkeling, woordenschat en leesplezier. De kinderen praten meer en durven beter 
aan te geven dat ze voorgelezen willen worden of halen nu zelf boekjes uit de kast.

In zowel het Algemeen Dagblad als Het Witte Weekblad heeft een interview gestaan 
met Taalvrijwilliger Ineke Peters:

Ineke Peters brengt wekelijks een bezoek aan Hayat (5). Na een praatje over de 
schooldag van Hayat en alles rondom de komst van Sinterklaas, pakt Ineke het boek 
erbij: 'Kikker kan niet praten', van Max Velthuijs. Omdat Hayat zelf nog niet kan 
lezen, leest Ineke haar het boek voor. Ze besteedt extra aandacht aan woorden als 
'briesje' en 'hoesten'. Dan herkent Hayat de letter M. 'Dat is de m van mama', roept 
zij enthousiast. 'Dat heb ik op school geleerd.' Samen kletsen ze over alles wat ze 
zien op de prenten in het boek. Ineke Peters was jarenlang vrijwilliger in de 
Bibliotheek, maar maakte de overstap zodra zij hoorde van Taalvisite. 'Ik vind het 
heel leuk om op deze manier ook met andere culturen in aanraking te komen', legt 
zij uit. 'Bovendien bouw ik nu ook echt een band op met het kind en het gezin.'
Ineke Peters heeft geen onderwijsachtergrond, maar dat is voor Taalvisite ook niet 
noodzakelijk. 'Ik ben gewoon dol op voorlezen', zegt zij. 'Dat ben ik altijd al geweest. 
Ik heb mijn eigen kinderen voorgelezen en nu lees ik mijn kleinkinderen voor. Dat 
vind ik echt heel leuk om te doen.'

Bron: Het Witte Weekblad, 7 december 2017

Educatie
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De Koninklijke Bibliotheek (KB) verzorgt de online Bibliotheek voor alle leden van de 
Bibliotheek: e-books, luisterboeken, online cursussen en de VakantieBieb. 

E-books en luisterboeken
In het najaar lanceerde de KB de nieuwe website onlinebibliotheek.nl, waar biblio-
theekleden e-books kunnen lenen voor tablet of smartphone (via de app) of voor de 
e-reader. Gebruikers die van de nieuwe online Bibliotheek gebruik hadden gemaakt, 
waren veel positiever (6,8 gemiddeld) over de online Bibliotheek dan gebruikers 
die alleen de oude omgeving hebben gebruikt (4,8 gemiddeld). Sterkste punten die 
genoemd werden over de nieuwe omgeving zijn: gebruiksvriendelijk, downloadsnel-
heid en direct kunnen lezen na bestellen, groot aanbod. Verder wordt lezen via de 
app beter beoordeeld (7,8) dan lezen via de e-reader (7,3).
Op dezelfde manier kunnen leden ook luisterboeken downloaden via een app. En 
voor middelbare scholieren is er een speciale app 'Luisteren voor je lijst'.

Online Bibliotheekcursussen
Per jaar kunnen bibliotheekleden gratis twee online cursussen volgen, ze heb-
ben daarbij keuze uit 30 cursussen. Gemiddeld worden de cursussen met een 7,3 
beoordeeld. Talencursussen, toepassingscursussen (digitale fotografie, typecursus) 
en praktische cursussen over omgaan met stress en puberbrein scoren aanmerkelijk 
hoger dan social media en lifestyle cursussen.

VakantieBieb
In de zomer konden Bibliotheekleden én niet-leden weer e-books lenen uit de 
VakantieBieb. Gedurende de twee vakantiemaanden stonden er 60 e-books voor 
jeugd en volwassenen klaar om gratis te lenen. In juni was er ook al een selectie 
jeugdboeken beschikbaar. Via scholen wordt de VakantieBieb flink gepromoot, om 
op deze manier de 'zomerdip' tegen te gaan - onderzoek wijst uit dat kinderen die 
tijdens de zomervakantie niet lezen, na de vakantie een terugval hebben in lees-
ontwikkeling. Vakantielezen wordt daarom op diverse manieren gepromoot, onder 
meer met de VakantieBieb.
De tevredenheid over de VakantieBieb is groot: 84 procent geeft aan tevreden tot 
zeer tevreden te zijn. Met de VakantieBieb wordt ook een grote groep niet-leden 
bereikt: bijna de helft van de gebruikers geeft aan geen lid te zijn van de Bibliotheek. 
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de online Bibliotheek
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Ik vind het fijn om e-books te lenen. Daarnaast vind ik het een prima instelling voor 
ons dorp. Belangrijk om mensen aan het lezen te krijgen/houden.
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BiebPanel, het online klantenpanel

In 2017 is het aantal BiebPanel-onderzoeken uitgebreid naar vijf: drie onderzoeken 
onder panelleden, waarvan twee flitspeilingen, en twee landelijke doelgroeponder-
zoeken onder leden en niet-leden.
De resultaten van de flitspeilingen waren snel beschikbaar. Dit maakte het mogelijk 
om naar aanleiding van de resultaten over de Belastinghulp direct bij te sturen. 
Slechts een kleine groep ondervraagden gaf aan bekend te zijn met de belasting-
hulp die de Bibliotheek biedt. Dit was reden voor de Bibliotheek om de communica-
tie hierover uit te breiden.
De tweede flitspeiling peilde het lezen in de vakantie. Uit dit onderzoek kwam naar 
voren dat de overgrote meerderheid van de BiebPanelleden tijdens de zomer boeken 
heeft gelezen. Het gaat dan bij het merendeel om papieren boeken en bij ongeveer 
drie op de tien (ook) om e-books. Slechts een paar procent heeft luisterboeken 
beluisterd, op cd of digitaal. 
De flitspeilingen zijn goed ingevuld, de respons lag rond de 70 procent. 

Het reguliere onderzoek gingen over de betrokkenheid van Bibliotheekleden bij de 
Bibliotheek. Ruim de helft van de panelleden deed mee aan het onderzoek. Zij zijn 
enthousiast over de Bibliotheek AVV, zo blijkt uit het gemiddelde 'enthousiasme' 
rapportcijfer van 7,7. De belangrijkste redenen waarom ze enthousiast zijn over de 
Bibliotheek, zijn de hulpvaardige medewerkers en de mogelijkheid om boeken te 
reserveren. De belangrijkste verbeterpunten zijn de indeling en omvang van het 
aanbod, de openingstijden en de hoge abonnementskosten.

De twee doelgroeponderzoeken zijn gehouden onder ouders van kinderen tussen de 
0 en 4 jaar en onder jongeren tussen 13 en 17 jaar.
Bij de ouders is gekeken naar de interesses en leesgedrag van de ouders, voorlezen, 
kennis over taalontwikkeling, kennis over het aanbod van de Bibliotheek en de voor-
keuren en behoeftes met betrekking tot de Bibliotheek. Het onderzoek is landelijk 
uitgevoerd, totaal hebben 1.037 ouders de vragenlijst ingevuld.
Ouders van jonge kinderen hebben vaak weinig tijd om te lezen voor hun plezier; 
boeken die ze wel lezen kopen ze vaak of krijgen / lenen ze van anderen. Kinderen 
hebben vaak al veel (voorlees)boeken (gekregen of gekocht), waardoor dat niet dé 
reden is om naar de Bibliotheek te komen. Zodra kinderen ouder zijn (vanaf 4 jaar) 
geven ouders aan wel vaker naar de Bibliotheek te gaan voor het lenen van boeken. 
Ze associëren de Bibliotheek dus vooral met boeken en veel minder met andere 
activiteiten voor jonge kinderen. 

Bij het onderzoek onder jongeren is gekeken naar vrijetijdsbesteding, leesgedrag en 
de ideeën over de Bibliotheek. Ook dit onderzoek is landelijk uitgevoerd, totaal heb-
ben bijna duizend jongeren de vragenlijst ingevuld, evenveel meisjes als jongens.
Tweederde van de jongeren is zelf lid van de Bibliotheek, toch bezoeken zij de 
Bibliotheek niet veelvuldig. Het beeld dat jongeren hebben van de Bibliotheek is 
overwegend positief dan wel neutraal. Jongeren in het algemeen denken bij de 
Bibliotheek vooral aan boeken en informatie, maar ook aan rust en stilte. 
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BiebPanel

Als ik de directeur zou zijn van de Bibliotheek... zou ik een soort van luisterhoek 
maken waar je je favoriete muziek kunt luisteren met een koptelefoon, waar je lek-
ker kunt bankhangen. Of een jongerenplek zou ook welkom zijn, zodat je daar kan 
praten met je vrienden over de boeken die je leest.



De Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen is gevestigd in de gemeente De Ronde Venen 
met vestigingen in Abcoude, Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis en in de gemeente 
Stichtse Vecht met vestigingen in Breukelen, Kockengen, Loenen, Maarssenbroek en 
Maarssendorp en een afhaalpunt in Nieuwer Ter Aa.

Personeel
Directeur/bestuurder
Eric de Haan

Management
Rian Mastwijk, manager backoffice
Miriam van Wieringen, manager frontoffice

Medewerkers
Eind december waren bij de Bibliotheek AVV 32 beroepskrachten in dienst (16,1 fte
formatie). Zij werden ondersteund door 208 vrijwillige medewerkers (ca. 15 fte) die 
werken als gastvrouw / -heer in een van de vestigingen, als begeleider van taal-
projecten en/of digitale cursussen of als voorleesvrijwilliger.
In maart is een vrijwilligerscoördinator gestart. Het is een proef voor de duur van 
een jaar om de uitvoering van het vrijwilligersbeleid te verbeteren. De vrijwilligers-
coördinator is belast met het opzetten en implementeren van het vrijwilligersbeleid 
en het voeren van talentgesprekken. Op deze manier hoopt de Bibliotheek meer 
aandacht te hebben voor de vrijwillige medewerkers en hun talenten beter in te 
zetten. 
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Organisatie 
De organisatie kent een frontoffice en een backoffice. De frontoffice is onder-
verdeeld in vier teams medewerkers Informatie & Advies die elk één of een aantal 
vestigingen bedienen. De frontoffice is dit jaar uitgebreid met de vrijwilligers-
coördinator.
Daarnaast is er een afdeling Klantenservice die vragen en klachten van klanten
afhandelt.
De backoffice bestaat uit een team 'Sociaal Domein' dat de activiteiten organiseert 
op het gebied van onder meer laaggeletterdheid, digitale achterstand en werk & 
inkomen; een team 'Educatie' dat de contacten met de scholen, kinderopvang en 
consultatiebureaus onderhoudt en de klassenbezoeken organiseert; een mede-
werker PR & marketing en een medewerker ICT.
De staf bestaat uit de Financiële administratie en een Managementassistent.
De backoffice is gevestigd in de Bibliotheken Maarssenbroek en Mijdrecht.

Expeditie AVV
In 2015 is de Bibliotheek AVV gestart met het Loopbaanontwikkelprogramma om de 
medewerkers beter voor te bereiden op de omvorming van de klassieke bibliotheek 
naar de maatschappelijk-educatieve bibliotheek. Als vervolg hierop is de Bibliotheek 
in 2017 gestart met de Expeditie AVV. 
In de Expeditie staat de toekomst voorop: welke uitdagingen zijn er in de maat-
schappij, welke rol kan de Bibliotheek hierin spelen. De organisatie faciliteert 
medewerkers deze ontwikkeling in gang te zetten. De inwoners en de gemeentelijke 
speerpunten staan hierbij centraal. De Bibliotheek AVV wordt hierbij begeleid door 
de organisatie Drukte van Belang. In 2017 is dit project met name intern gestart en 
inmiddels gedeeld met de beleidsambtenaren en wethouders Bibliotheek. In 2018 
zullen bij de Expeditie inwoners en externe partners betrokken worden waaruit 
experimenten ontstaan die uiteindelijk kunnen leiden tot belangrijke maatschap-
pelijke effecten bij de inwoners van onze gemeentes.  
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Vestigingen
De Bibliotheek Vinkeveen is in maart verhuisd naar een nieuwe locatie: 'de Broed-
plaats'. De Broedplaats is een centraal punt waar inwoners elkaar kunnen ontmoe-
ten, elkaar kunnen informeren, verbindingen kunnen leggen en ervaringen kunnen 
delen. Met als doel de saamhorigheid in de gemeenschap te verstevigen.
In de Broedplaats werkt de Bibliotheek nauw samen met Servicepunt Vinkeveen en 
Tympaan-De Baat. Concreet houdt dit onder meer in dat het Servicepunt er 
's ochtends voor zorgt dat de zelfservicecomputers worden opgestart, waardoor de 
Bibliotheek tussen 9.00 en 14.00 uur zelfservice kan bieden en daarmee alle dagen 
open is. De leestafel van de Bibliotheek fungeert als wachtruimte voor de bezoekers 
van het Servicepunt. De samenwerking heeft geresulteerd in een groot aantal extra 
bezoekers in de Bibliotheek; het bezoekersaantal is nagenoeg verdubbeld.
In de Bibliotheek Maarssenbroek is een kleine verbouwing gerealiseerd om aan de 
grotere vraag naar werk- en studieplekken te voldoen. Zowel groepen voor taalhulp 
als bezoekers maken steeds meer gebruik van de Bibliotheek als studieplek. 

Nieuwe abonnementen
De landelijke trend van teruglopende betalende leden is ook zichtbaar in AVV. De 
landelijke ledenterugloop ligt tussen 5 en 6 procent, bij AVV ligt dit iets hoger: 8,8 
procent. Waren er in 2016 nog 7.644 betalende leden, in 2017 waren dat er 6.709. 
Om de terugloop van inkomsten uit betalende leden een halt toe te roepen en om 
tegemoet te komen aan de wens van de klant naar een eenvoudigere abonnements-
structuur zonder boetes heeft de Bibliotheek er voor gekozen een ander tarieven-
stelstel in te voeren. De Bibliotheek is overgestapt op alles-in-één abonnementen en 
er is een derde abonnementssoort ingevoerd: het Plusabonnement.
Met de alles-in-één abonnementen betalen leden geen telaat-geld, leengeld of 
reserveringskosten meer. Voor de leden is dit een complete service voor één prijs. 
Tevens houdt de Bibliotheek hiermee de kosten laag voor de dienstverlening. Daar-
naast is voor een extra Plusabonnement gekozen, waarbij het profijtbeginsel een 
belangrijke rol speelt: leden die veel lenen, betalen een hoger abonnementsprijs dan 
leden die weinig lenen. 
Overweging hierbij was onder meer dat de inkomsten uit abonnementsgeld de 
laatste jaren belangrijker zijn geworden. De dienstverlening wordt voor het groot-
ste deel mogelijk gemaakt door subsidie van de gemeentes; driekwart van de 
inkomsten bestaat uit subsidies. De subsidie is echter sinds 2014 op de nullijn gezet, 
waardoor de inkomsten uit abonnementsgelden de laatste jaren belangrijker zijn 
geworden om de dienstverlening te kunnen bekostigen.

Weliswaar zijn in 2017 veel leden overgestapt naar het Plusabonnement; naar ver-
wachting zouden 725 leden voor een Plusabonnement kiezen, dit waren er 881. Aan 
de andere kant was het aantal leden dat overstapte naar een Klein abonnement ook 
groter dan in eerdere jaren: eind 2017 waren er 1.402 leden met een Klein abonne-
ment, tegen 1.054 eind 2016. De verandering in abonnementsstructuur heeft alles 
bij elkaar een negatieve impact op de inkomsten van de Bibliotheek. Het teruglo-
pend ledenaantal en de nullijn op de subsidie enerzijds en de stijgende kosten door 
loonindexatie en prijsstijging anderzijds kunnen gevolgen hebben voor de dienst-
verlening. In 2018 treedt de Bibliotheek hierover in overleg met de gemeentes.
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Nawoord Raad van Toezicht

In het jaarverslag van vorig jaar werd de taak en functie van een Raad van Toezicht 
al weergegeven en daarin is in het afgelopen jaar geen verandering opgetreden. 
De organisatie hanteert de Governance Code Cultuur. 
De RvT heeft in 2017 vijf keer vergaderd met de directeur/bestuurder en één keer 
met de wethouders en beleidsambtenaren van de beide gemeenten in ons 
verzorgingsgebied (Stichtse Vecht en De Ronde Venen). Deze laatste vergadering is 
intussen een goede traditie geworden om in nauw contact met onze belangrijkste 
subsidiënt de voorgaande periode te evalueren en tegelijk ook de plannen en de te 
bereiken doelen voor de nabije toekomst te bespreken (in feite ook verantwoording 
aan hen af te leggen). Verder is er in 2017 een evaluatie geweest met de personeels-
vertegenwoordiging van de Bibliotheek AVV.

De RvT leden de heer J. Tas en mevrouw J. Vonk-Vedder hebben in 2017 afscheid 
genomen en wij zijn verheugd om twee nieuwe leden te hebben mogen verwel-
komen, mevrouw V. Melkman (afkomstig uit het basisonderwijs) en mevrouw E. Spil 
(wethouder in Bunnik).

Wij kijken terug op een succesvol jaar in het bereiken van de doelen van de 
Bibliotheek en op een jaar waarin de samenwerking tussen ons en de bestuurder 
kritisch maar steeds zeer goed was.

De samenstelling van de RvT in 2017 was:
De heer R. (Ruud) van Ginkel, voorzitter
Mevrouw E. (Erika) Spil
Mevrouw V. (Vera) Melkman
De heer W. (Wim) Fokker
De heer A. (André) van der Lely

Ruud van Ginkel,
Voorzitter RvT
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Uitleningen

Collectie
55.640
6.7450

7.220
1.550

9.700 

Collectie

 
Boeken volw.  
Boeken jeugd  
Tijdschriften  
Luisterboeken  
Dvd's   

Jeugd (gratis):        14.555
Plusabonnement (€ 84,50):        881
Standaard abonnement (€ 63,50)      4.360
Klein abonnement (€ 42,00)      1.400
Instellingen (scholen e.d.)      140 

Abonnementen

Uitleningen
221.100
334.160

3.860
3.600

33.300

Cijfers

Bezoekers

Openingsuren

Bezoekers
Abcoude  18.154
Breukelen  25.815
Kockengen 6.796
Loenen  24.448
Maarssenbroek 75.201
Maarssendorp 60.445
Mijdrecht  51.982
Vinkeveen 29.594
Wilnis  9.291
Nieuwer Ter Aa

Open
16 uur
34 uur

6,5 uur
22 uur
42 uur
27 uur
35 uur
43 uur
9 uur

34 uur

Website bezoeken  185.291
Facebookvolgers 460
Nieuwsbrieflezers 9.700
BiebPanelleden 477



Tekst en vormgeving: de Bibliotheek AVV
Foto's: de Bibliotheek AVV, KB
Druk: drukkerij Hazet, Mijdrecht

Uitgave: 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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