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2020 was een jaar waarin we ons improvisatietalent hebben kunnen laten zien. Een jaar
met heel andere cijfers dan we gewend zijn. Daardoor heeft dit jaarverslag een andere
vorm dan je gewend bent. Wij nemen je graag mee in de achtbaan zoals die er voor de
bibliotheek uitzag. Want zo voelde het: een achtbaan met steeds weer onverwachte
wendingen. Zoveel veranderingen, maar één ding blijft staan: de functie van de
bibliotheek als huiskamer in de gemeente. Iedereen leeft in zijn eigen bubbel, maar in
de bibliotheek verdwijnt dat naar de achtergrond. Iedereen is welkom en iedereen komt.
De huiskamer is toegankelijk voor iedereen, zonder dat je iets moet. Er zijn in onze
samenleving nog maar weinig van die fysieke plekken. Een third place, naast je thuis en
werk.
Alleen door corona was het lastig invulling geven aan deze gastvrije huiskamer. Maar
we zijn inventief en ontwikkelden veel alternatieven. We waren de eerste bibliotheek
met een afhaal- en thuisbrengservice voor boeken, daar zijn we enorm trots op! Veel
bibliotheken hebben ons voorbeeld gevolgd om er zo voor te zorgen dat iedereen kon
blijven lezen. Daarnaast ontwikkelden we de Digitale Huiskamer, stopten we briefjes
in de boeken waarop lezers een boodschap konden schrijven voor de volgende lezer en
belden we onze oudere leden. Dat werd zeer gewaardeerd!
Het afgelopen jaar liet ons zien hoe belangrijk onze collectie is en hoezeer onze leden
die nodig hebben. Vlak voor de tweede en derde lockdown, toen het nieuws onze
leden niet zo overviel als in maart, werden er enorm veel boeken gehamsterd. De
uitleencijfers lagen wel drie keer hoger dan anders. In 2020 is onderzoek gedaan naar
het maatschappelijk belang van de bibliotheek. Door de coronacrisis is het onderzoek
nog niet afgerond, maar in dit jaarverslag delen we alvast de resultaten. Zoals dat 72%
van onze leden geïnspireerd raakt om meer boeken te lezen. Een mooi resultaat in deze
steeds minder lezende samenleving!
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Voor ons gebouw in Voorschoten is er na 20 jaar eindelijk een
doorbraak gekomen. De gemeenteraad heeft op 10 december
2020 besloten dat wij ons plan voor verduurzaming en
uitbreiding tot een multifunctionele locatie mogen uitwerken
naar een definitief ontwerp. In juni 2021 wordt dan vervolgens
een besluit genomen over de financiën. Als dat goed uitpakt,
gaat er voor ons én onze leden en bezoekers een hoop
veranderen! De komende periode benutten we voor het verder
uitwerken van het ontwerp en financiële plaatje en het voeren
van gesprekken met toekomstige medegebruikers.

Ook voor films en activiteiten moesten wij op zoek naar
alternatieven. De Digitale Huiskamer ontstond: een digitale
omgeving vol eigen filmpjes en raadsels, en filmpjes van
partners uit ons netwerk. In de perioden dat we open waren,
probeerden we weer een volwaardige programmering te
organiseren. Dit bleek lastig. We merkten dat veel activiteiten
uiteindelijk toch weer afgezegd moesten worden. Of doordat
mensen nog niet durfden komen, of doordat de coronaregels plots weer werden aangescherpt. Ook ons Filmhuis
had het zwaar. We hebben alles gedaan wat er in onze
mogelijkheden lag om filmliefhebbers te blijven bedienen.
Het programmeren bleek een lastige puzzel. Om zoveel
mogelijk kostendekkend proberen te zijn, moesten we films
vaker draaien, en moesten we tegelijk zorgen voor voldoende
afwisseling. Ook de smaak van ons publiek veranderde.
Vrolijke films wilde men zien, niets zwaarmoedigs. Er was al
genoeg ellende.
Voor de doelgroep die gebruikmaakt van onze dienstverlening
gericht op het vergroten van zelfredzaamheid, waren de
lockdowns helemaal zuur. De taalklassen gingen online, wat
echt moeilijk bleek voor deze doelgroep. Waar het nodig
was en kon, mochten leerlingen toch nog fysiek komen. De
Taalmaatjes moesten stoppen, net zoals het zo succesvolle
Taalcafé in Voorschoten dat we ook in Wassenaar willen
opzetten. De Formulierenbrigade werd druk bezocht en
gelukkig mochten we deze groep tijdens de tweede golf op
afspraak blijven bedienen. De digitale spreekuren moesten
in Voorschoten op afspraak en in Wassenaar online. Dat
bleek toch een stuk lastiger te werken. Maar het is belangrijk
mensen te kunnen blijven helpen in deze tijden waarin alles
digitaal gaat. Ook de andere spreekuren moesten binnen de
mogelijkheden op zoek naar alternatieven.
Onze samenwerking met scholen was heel anders in 2020.
We konden vaak niet meer naar de scholen toe voor het geven
van lessen. Gelukkig konden een aantal klasbezoeken wel
doorgaan. Ruilbezoeken moesten we voor de veiligheid goed
inplannen, bij voorkeur buiten openingstijden. Ook konden
scholen hun leskisten blijven halen.

En dan de financiën. Die waren altijd al zorgelijk door onze
lage subsidie, maar nu ten tijde van corona alleen maar meer.
We verliezen leden door corona, het Filmhuis maakt verlies, we
missen inkomsten uit telaatgelden, verhuur, buffet en zo zijn
er nog wel meer verliesposten.
Natuurlijk zijn we zelf ook aan de slag om extra gelden binnen
te halen. We hebben hard gewerkt aan een campagne om via
onze Stichtingen Vrienden van de Wassenaarse en Vrienden
van de Voorschotense bibliotheek, vrienden te werven die
structureel aan de bibliotheek willen doneren. Deze campagne
start zodra de bibliotheek weer open mag. Daarnaast
helpen de bibliotheek en sponsorende bedrijven elkaar met
gesloten beurzen. In ‘Voordeel met je Biebpas’ staan naast alle
biebvoordelen allerlei kortingen voor onze leden. Zo kunnen
deelnemende lokale winkels reclame maken onder onze grote
achterban, en bieden wij onze leden extra voordelen met hun
bibliotheekpas. Een extra reden om lid te blijven.
We zijn onderweg in het nieuwe jaar. Met de komst van de
vaccins gaan we het jaar 2021 positief tegemoet. Het gaat ons
leven weer ruimte geven. Wij kunnen als bibliotheek weer
volledig zijn wie we willen en moeten zijn: een huiskamer voor
iedereen. Ik wil alle medewerkers en vrijwilligers bedanken
voor hun grote inzet en flexibiliteit. Ook grote dank voor de
betrokkenheid van onze leden en bezoekers. Samen hebben
we er het afgelopen jaar toch iets moois van weten te maken.
Rijd je mee in onze achtbaan om het afgelopen jaar nog een
keer in vliegende vaart te beleven? Laten we er in 2021 samen
opnieuw een mooi jaar van maken!
Mariska Koning
Directeur

22 januari - 1 februari

Nationale Voorleesdagen: Cinemini,
Voorlezen en Pyjama-Gala-Bal ter
gelegenheid van de Nationale
Voorleesdagen met het prentenboek
‘Moppereend’ van Joyce Dunbar en Petr
Horácek als Prentenboek van het Jaar 2020.

6 februari

Een uitverkochte Poëzieavond over
Ida Gerhardt tijdens de Poëzieweek, een
gezamenlijk initiatief van de Protestante
Gemeente, de Vrijzinnigen NPB Wassenaar
en de Bibliotheek!

16 februari

Een succesvolle jaarlijkse editie van IDFA on
tour in het Filmhuis!

6 april

4 maart

Tienjarig jubileum Schrijfcafé voor

Vrouwen in Bibliotheek Wassenaar.

13 maart

Alle activiteiten en films
worden vanaf 13 maart
geannuleerd.

16 maart

Taalklassen starten
met online onderwijs.

Lancering Digitale Huiskamer.
Start Thuisbieb-app voor leden en niet-leden
met meer dan 100 e-books.

Eerste
bibliotheek
in Nederland

met alternatieve
dienstverlening
Boeken- en Thuisbrengservice

23 maart

Belteam start om oudere leden te bellen.

25 maart

Start Thuisbrengservice met 36 vrijwilligers!

18 mei

De bibliotheek mag weer

(aangepast) open!

De taalklassen zetten het online onderwijs
voort.

1,5 M

Vrijwilligers
2020

207

2019
242

Vrijwilligers
in de uitleen

2019 2020
28

20

Filmhuisvrijwilligers

45

37

Taalhuis

126

Overig

43

106

Totaal

242 207

44

Resultaten onderzoek
effectmeting 2020
Door de werkzaamheden
als vrijwilliger in de bibliotheek:
- heeft men het gevoel van nut te zijn (29%)
- draagt men bij aan het belangrijke werk
van de bibliotheek (27%)
- ontmoet men andere mensen (18%)

Medewerkers
2020

22 (11,18 FTE)

2019

20 (9,6 FTE)

1 september
Beide vestigingen weer
’s avonds geopend.

5 - 13 september
1 juni

1 augustus

Heropening Filmhuis

met 15 bezoekers per keer.

Start online verkoop
van filmtickets mét placering.

3 juni

Herstart activiteiten en spreekuren.

1 juli

Feestelijke opening Toeristisch

Informatiepunt (TIP/VVV) in Bibliotheek
Wassenaar.

Doordat jeugd zonder afstand bij elkaar
mag komen, worden jeugdactiviteiten
hervat: modellenworkshop samen met
Jongerenwerk Wassenaar, Lego workshops
en ook het wekelijkse voorlezen.

18 – 22 augustus

Art of Shopping Wassenaar, een project
van het Cultuuranker. Kunstenaars,
musici, winkeliers en winkelend publiek
werden met elkaar verbonden door een
uitgebreid programma in de winkelstraat en
bibliotheek.

23 september

Succesvolle corona-proof lezing in
Bibliotheek Voorschoten over Engels leren
met dyslexie.

Ladies Nights in Filmhuis Wassenaar:
vier uitverkochte avonden met een feel good
ﬁlm en lekkere hapjes!

29 september
Succesvolle eerste editie
Vakantiestraat op het Oranjeplein
naast de bibliotheek in Voorschoten in
samenwerking met lokale partners.

om 18.00 uur Nieuwe maatregelen:
mondkapje voor medewerkers en
vrijwilligers verplicht. Winkelmandje voor
halen en terugbrengen. Registreren voor
verblijven, activiteiten en spreekuren.

Resultaten onderzoek
effectmeting 2020

ca. 188.304 unieke
paginaweergaven

ca. 10.000
geabonneerden
ca. 1.377
volgers
ca. 1.287
volgers

ca. 283
volgers

Door de bibliotheek:
- ben ik meer gaan lezen (67%)
- heb ik nieuwe kennis op gedaan (57%)
- ben ik meer gaan voorlezen (23% )
- is mijn leesvaardigheid toegenomen (21%)
- bezoek ik ook andere instellingen binnen mijn
omgeving, bijvoorbeeld een theater of een museum (22%)
- raak ik geïnspireerd om ook andere boeken te lezen (72%)
- ben ik met andere mensen in contact gekomen (25%)
- voel ik mij minder eenzaam (10%)
- ben ik beter in staat een praatje te maken met iemand
in de eigen omgeving (20%)

5 - 19 november

Alle taalklassen gaan over op online
onderwijs en de spreekuren komen te
vervallen.

Bibliotheek Voorschoten ook weer op zondag
open.

Boekenservice opnieuw gestart met 419
geregistreerde afspraken, exclusief de
vele spontane bezoeken aan de deur en
telefonisch.

Uitverkochte Lego workshops ter gelegenheid
van de Kinderboekenweek.

19 november

4 oktober

De taalklassen gaan gedeeltelijk over op
online onderwijs. De taalzwakke cursisten
komen nog wel naar de bibliotheek.

30 oktober - 8 november
Filmhuis Wassenaar is een dependance van
het Leids International Film Festival.
Helaas komt er een abrupt einde op 5
november door de nieuwe sluiting.

Bibliotheek weer open, mondkapje
verplicht in bibliotheek en Filmhuis.

20 november
Filmhuis weer open.

21 november

Lasergamen in een donkere Bibliotheek
Voorschoten!

‘Hamsterdagen’

met explosieve uitleencijfers:
2 t/m 4 november
4.992 uitleningen,
1.257 verlengingen
en 3.419 retouren.

14 december

2.197 uitleningen,
774 verlengingen
en 1.371 retouren.

Taalhuis

5 december

Op verzoek van de gemeente
coördineerden wij de Sinterklaasactie voor
de minima in Voorschoten en Wassenaar:
in Voorschoten krijgen 154 kinderen een
mooi cadeau en in Wassenaar zijn dat 158
kinderen.

10 december

Bibliotheek Wassenaar ontvangt de
Toegankelijkheidsprijs 2020 van de
Stichting Gehandicapten Wassenaar (SGW).

2019
Voorschoten

2019
Wassenaar

2020
Voorschoten

Ingeschreven
taalvragers

170

172

148

160

Ingeschreven
vrijwilligers

73

53

58

48

Deelnemers
taalklas

34

20

28

26

Gematchte
taalmaatjes

102

83

67

66

8

11

23

15

Deelnemers aan
taalgroepen van
vrijwilligers die
werken met
materiaal van
stichting Lezen
en Schrijven

Filmbezoekers

15 december

Boekenservice opnieuw gestart met tussen
15 en 31 december 683 geregistreerde
afspraken, exclusief de vele spontane
bezoeken en telefoontjes.

15 december

2020
Wassenaar

2019
Filmclub

2019

Bibliotheek en Filmhuis opnieuw dicht.
Activiteiten voor kwetsbare doelgroepen
mogen doorgaan: Formulierenbrigade,
Taalspreekuur, Spreekuur
Schuldhulpmaatje en Leergeld, en het
Digitaal Spreekuur gaan door op afspraak.
Ook de Spelletjesmiddag Palaver in
Wassenaar gaat door op aanmelding.

15.739

6.518

1.767

737

17.506

7.255

2020
Filmclub

2020

Gebruik e-books
Webaccounts
oude app (t/m 7 sept)

Geleende
e-books

2020
2019

2020
2019

2.642
2.153

18.546
13.756

Webaccounts
nieuwe app (v.a. 8 sept)

Luisterboeken
Online Bibliotheek

2020

2020

852

1.950

De bibliotheek in cijfers
Leden
2020

Voorschoten
Wassenaar
Totaal

2019

Voorschoten
Wassenaar
Totaal

0-12

13-17

18-64

65+

Scholen

Totaal

2002
1.458

762
721

1.233
1.199

1.078
1.522

139
108

5.214
5.008

3.460

1.483

2.432

2.600

247

10.222

2.078
1.455

721
709

1.362
1.374

1.129
1.595

143
111

5.433
5.244

3.533

1.430

2.736

2.724

Uitleningen

254

10.677

Bezoekers

Voorschoten

Wassenaar

2020
91.781
2019
118.055

Uitleningen

2020
43.595*
2019
59.181

Verlengingen

2020
135.376
2019
177.236

Totaal

2020 164.293
2019 209.791

2020 74.547*
2019 101.202

2020 238.840
2019 310.993

Voorschoten

2020
72.512
2019
91.736

2020

2020
30.952*
2019
42.021

2020

2020

90.169

260.018

169.849

2019

2019

2019

114.711

2020
103.464
2019
133.757

Wassenaar

189.233

303.944

* In 2020 zijn alle materialen tijdens de sluitingen langer uitgeleend, waardoor
ze niet meetellen als verlengingen

Collectie
2020

Voorschoten
Wassenaar
Totaal

2019

Voorschoten
Wassenaar
Totaal

Jeugd
fictie

Jeugd
info

14.459
11.533

4.582
3.821

Volwassenen Volwassenen
fictie
info
11.572
11.252

6.565
6.686

AVM

Anders

Totaal

681
1.447

516
356

38.375
35.095

25.992

8.403

22.824

13.251

2.128

872

73.470

14.244
11.809

4.933
4.543

11.295
11.220

6.924
7.041

921
1.463

571
354

38.888
36.430

26.053

9.476

22.515

13.965

2.384

Aangevuld met een ruim aanbod dagbladen, de volledige landelijke digitale collectie met 33.121 e-books en 5.098 luisterboeken.
En Muziekweb met ca. 930.000 items en Filmbieb (films en series) met 5.655 items.

925

75.318

Groeps- en klassenbezoeken 2020
Wassenaar

Geannuleerd
vanwege corona

Groepsbezoeken
basisscholen

23 groepen
(ca. 621 leerlingen)

13 groepen
(ca. 351 leerlingen)

4 groepen

Groepsbezoeken
peutergroepen

1 groep

2 ruilmomenten niet

31 groepen,
6 maal per jaar

Klassikaal ruilen
basisscholen

21 groepen,
6 maal per jaar

2 ruilmomenten niet

zoveel mogelijk
doorgegaan

21 groepen,
6 maal per jaar

Klassikaal ruilen
kleutergroepen

12 groepen,
6 maal per jaar

zoveel mogelijk
doorgegaan

zoveel mogelijk
doorgegaan

10 groepen,
6 maal per jaar

(Klassikaal) ruilen
peutergroepen

4 groepen,
6 maal per jaar

zoveel mogelijk
doorgegaan

9 afgezegd

23

Leskisten basisscholen

15

3 afgezegd

3 afgezegd

11

Leskisten peuterspeelzalen/
kinderdagverblijven

2

1 afgezegd

7 afgezegd

0 groepen

Groepsbezoek Ontdektuin

0 groepen

5 afgezegd

10 groepen afgezegd

0 groepen

Schrijver op bezoek

0 groepen

8 groepen afgezegd

5 groepen afgezegd

2 groepen

Gastles Mediawijsheid

1 groep

3 groepen afgezegd

Geannuleerd
vanwege corona

Voorschoten

20 groepen
(ca. 600 leerlingen)

19 groepen
(ca. 570 leerlingen)

Spreekuren
Mediawijsheid V
Volwassenen
Educatie
Totaal

Deelnemers
spreekuren

Mediawijsheid V
Volwassenen
Educatie
Totaal

Activiteiten
2020

Voorschoten
Wassenaar
Online
Voorschoten geannuleerd
Wassenaar geannuleerd
Totaal

Bezoekers
activiteiten

Voorschoten
Wassenaar
Online
Totaal

2019
Voorschoten

2019
Wassenaar

2020
Voorschoten

2020
Wassenaar

2020
Online

Geannuleerd vanwege corona
Voorschoten
Wassenaar

68

82

75

21

14

31

61

39
168

60

39
181

21
123

2020
Voorschoten

2020
Wassenaar

212

21

39

59
310

27

20
21
62

8

0
22

16

31

18
65

18
82

33

33

61
115

Film
gerelateerd

Jeugd

Volwassenen

Mediawijsheid
jeugd

Mediawijsheid
V

Galerie
Bieb

Zaalverhuur

0
28
0
0
23
51

44
53
0
61
53
211

28
48
2
48
36
162

2
2
0
1
1
6

1
2
0
0
0
3

7
7
0
0
0
14

39
36
0
0
0
75

Film
gerelateerd

Jeugd

Volwassenen

Mediawijsheid
jeugd

Mediawijsheid
V

0
737
0
737

209
59
0
268

313
302
5
620

26
21
0
47

4
20
0
24

