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Gegeven over de organisatie
Statutaire Naam:

Stichting Openbare Bibliotheek Scherpenzeel

Handelsnaam :

de Bibliotheek Scherpenzeel

Vestigingsadres:

Marktstraat 59

Vestigingsplaats:

3925JP Scherpenzeel

KvK-nummer:

41047371

BTW nummer :

8100 29 595

Contact gegevens
Bezoekadres en postadres:

Markstraat 59, 3925 JP Scherpenzeel GLD

Telefoon:

033 2773107

Email adres:

info@bibliotheekscherpenzeel.nl

Internet :

www.bibliotheekscheprenzeel.nl
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Korte samenvatting van het beleidsplan
In het komende jaar geven we uitvoering aan het lokaal Bibliotheekwerk in Kulturhus de
Breehoek. De uitgangspunten van het openbaar bibliotheekwerk komen overeen met de
uitgangspunten van de kulturhusgedachte.
De kernfuncties van de openbare bibliotheek zijn, zoals verwoord in de Wet Stelsel van
Openbare Bibliotheken (SWOB).






Kennis en informatie ter beschikking stellen
Mogelijkheden bieden voor ontwikkeling en educatie
Lezen en kennismaken met literatuur bevorderen
Ontmoeting en debat organiseren
Kennismaken met kunst en cultuur faciliteren

De opdracht in het kort
Lokaal Bibliotheekwerk realiseren en bijdragen aan de kulturhusgedachte
In de komende periode gaat de Bibliotheek Scherpenzeel met haar adequaat opgeleide
en toegeruste medewerkers deze missie en visie realiseren. Dat kunnen we niet alleen.
De Scherpenzeelse bevolking en Scherpenzeelse organisaties zijn nodig voor een
optimaal resultaat. Daarbij maken we gebruik van regionale en landelijke ontwikkelingen
die toepasbaar zijn voor Scherpenzeel. Afnemende budgetten kunnen dit in de weg
staan, hoe inventief wij onze middelen ook gebruiken.
Doel
Het doel van de Stichting Openbare Bibliotheek [Bibliotheek Scherpenzeel] is het lokaal
openbaar bibliotheekwerk manifest maken vanuit een organisatie, afgestemd op de
inwoners van Scherpenzeel.
Missie
De Openbare Bibliotheek biedt de Scherpenzeelse samenleving
vrije toegang tot informatie, kennis en cultuur voor iedereen,
door het leveren van hoogwaardige bibliotheekdiensten voor
educatie, participatie, ontmoeting en cultuurbeleving.
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Visie
De basisbibliotheek Scherpenzeel is:






een betrouwbare en laagdrempelige leverancier van informatie die
anticipeert met haar aanbod uitdrukkelijk op vragen, behoeften en
innovaties van gebruikers.
een erkende partner in educatie en leesbevordering die
bij de uitvoering van activiteiten op die gebieden
uitdrukkelijk voor intensieve samenwerking met
scholen en maatschappelijke instellingen kiest.
een aantrekkelijk podium voor cultuur, ontmoeting en
maatschappelijk debat.
de uitvalsbasis voor de basisvaardigheden: taal,
rekenen en digitaal.
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Bestuurder van de Stichting Openbare Bibliotheek Scherpenzeel





H.R. van Hoevelaken (voorzitter)
J.A. van ’t Wout – Schinkel (secretaris)
B. van Kouwenhoven (penningmeester)
J. Bloem (sinds februari 2020)

Beloningsbeleid:



Het beloningsbeleid van de Bibliotheek Scherpenzeel geschiedt conform de CAO
Openbare Bibliotheken.
Er worden geen vacatiegelden uitgekeerd aan bestuursleden.
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Financiën
Balans 2019

ANBI 2020 Stichting Openbare Bibliotheek Scherpenzeel – Bibliotheek Scherpenzeel

Rekening van baten en lasten 2019
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Jaarverslag
2019
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momentele uitvoering en de ontwikkelingen.
Het onderwerp reserves komt aan de orde.
Afgesproken wordt dat er een
reserveringsplan met de begroting 2021
ingediend wordt. Dit naar aanleiding van de
toezegging van de voorgaande wethouders
dat de gemeente zich gerant stelt bij
vervanging van inventaris en automatisering.

Bestuurlijk jaarverslag
Bestuursactiviteiten
Het bestuur heeft zes reguliere
bestuursvergaderingen in de het jaar 2019
gehouden.
Algemeen
De Bibliotheek heeft in november via de
media en openbare raadsstukken kennis
genomen van de voorgenomen taakstellende
bezuiniging van 50% van het
bibliotheekbudget. Tijdens een
raadvergadering is ingesproken. Deze
taakstelling kwam als een verrassing,
aangezien er een jaar eerder extra budget
toegekend is aan de bibliotheek, vanwege het
niet jaarlijks indexeren van het
bibliotheekbudget.
In het jaar 2020 zal het raadbesluit aan de
orde komen en zal dit besluit onderdeel zijn
van het bestuurlijk overleg met de nieuwe
portefeuillehouder.

Financiën
Driemaal per jaar komen de financiële
rapportages aan de orde. Aangezien deze in
de pas lopen met de begroting en het jaarplan
hoeft er verder niets gewijzigd te worden.

Jaarwerk
In april/mei heeft het bestuur de volgende
stukken besproken en vastgesteld:









Bestuurssamenstelling
Een groot aantal mensen staan op de groslijst
om benaderd te worden als kandidaat
bestuurslid. Er is weinig animo. In het najaar
geeft O. Bloem aan belangstelling te hebben.
Er vinden gesprekken plaats.

Jaarrekening 2018
Bij de begroting komt een brief
waarin gevraagd wordt of de
gemeente de zorg op zich kan
nemen, aangezien er niets
gereserveerd en afgeschreven is
Jaarverslag 2018
Activiteitenplan 2020
Begroting 2020
Jaarlijkse subsidieaanvraag.

Taalhuis
Het bestuur is van mening dat een taalhuis
kan ressorteren onder de Bibliotheek. Wel
moet helder zijn dat de Bibliotheek dit niet uit
het reguliere budget kan financieren.
Laaggeletterdheid is een maatschappelijk,
lokaal probleem wat de Bibliotheek niet kan
oplossen en daardoor ook niet afgerekend kan
worden op het resultaat.

Bestuurlijk overleg
In maart 2019 vindt het eerste bestuurlijk
overleg plaats met de wethouder, op verzoek
van de bibliotheek. Er wordt inhoudelijk
gesproken over het bibliotheekwerk. De

De Bibliotheek ziet graag een opdracht vanuit
de gemeente om het taalhuis te gaan
organiseren met daarbij de beschikbare
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middelen. Ondanks de inzet van Bibliotheek
heeft dit nog niet tot wasdom geleid.
Sponsoring
Een vijftal lokale organisaties hebben de
boekenleggers van de Bibliotheek gesponsord.
Functioneren Bibliotheek
Het bestuur is content over de inzet van de
medewerkers van de Bibliotheek. Met een
paar professionals en zo’n 30 vrijwilligers
wordt met veel enthousiasme en inzet
uitvoering gegeven aan het maatschappelijk
bibliotheekwerk.
Zutphen
Het bestuur heeft een bezoek gebracht aan de
bibliotheek Zutphen. Naast te rondleiding is er
gesproken met een bibliotheekmanager over
het organiseren van diverse activiteiten.
Tegen de zomer wordt besloten om de raad
en het college een brief te sturen over het
bibliotheekbeleid. Op dat moment ziet het
bestuur geen noodzaak om een bezoek te
brengen aan de verschillende fracties.
Informatiepunt Digitale Overheid (Digitale
inclusie)
De notitie digitale inclusie van de KB wordt
aan de orde gesteld. Een omvangrijke, maar
wel belangrijke taak van en voor het
bibliotheekwerk.
Nieuwjaarsbijeenkomst
Ieder jaar wordt begonnen met een
nieuwjaarsbijeenkomst voor bestuursleden en
vrijwilligers. Na een terugblik wordt er vooruit
gekeken naar het komende jaar.
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In 2019 zijn naast de boekenactiviteiten onder
andere de onderstaande activiteiten
uitgevoerd.

Bibliotheekactiviteiten
Een belangrijke activiteit is en blijft het
beschikbaar stellen van boeken. Vandaar ook
de slogan: Bibliotheek Scherpenzeel meer dan
boeken. De lokale collectie, maar ook steeds
meer de regionale collectie, nationale collectie
en de digitale content zijn van belang. In de
collectie Nederland zijn de collecties allemaal
aan elkaar gekoppeld en vindt er afstemming
plaats op het gebied van collectievorming. In
de collectie zitten alle media.

Leesbevordering
Boekstart
Ook dit jaar krijgen de ouders 3 maanden na
de geboorte van een kind een waardebon
voor een bibliotheeklidmaatschap en het
felbegeerde Boekstartkoffertje.

Doordat de Bibliotheek onderdeel is van een
regionaal en landelijk netwerk en er
verbindingen zijn met onder andere
hogeschool- en universiteitsbibliotheken is in
principe ieder materiaal (boek) beschikbaar
voor de leden van de Bibliotheek in
Scherpenzeel.
Dat de Bibliotheek meer is dan boeken wordt
zichtbaar in de verschillende activiteiten en
producten. De Bibliotheek organiseert alleen
activiteiten die een relatie hebben met de
doelstelling en de opdracht van de
Bibliotheek.

Boekstart in de Kinderopvang
De Stichting Lezen heeft de bibliotheek een
fors subsidiebedrag beschikbaar gesteld. Met
dit bedrag kunnen alle vijf kinderdagverblijven
toegerust worden met materialen en
presentatiemogelijkheden. Op iedere locatie
worden de pedagogisch medewerkers
geschoold als Voorleescoördinator in de
kinderopvang. Alle medewerkers van de
locaties worden geschoold in het (interactief)
voorlezen. Met deze subsidie krijgen de
kinderdagverblijven een flinke impuls. De
uitvoering is gestart eind 2019 en de
dienstverlening zal in 2020 geïmplementeerd
worden.

Collectie
Het bevorderen van lezen is een taak van de
Bibliotheek. Dit doen we door het beschikbaar
stellen van een collectie boeken. Momenteel
heeft de Bibliotheek de beschikking over een
collectie van zo’n 18.000 boeken in
Scherpenzeel en 12.000 e-books. De
gebruikers kunnen ook gebruik maken van de
landelijke collectie, zodat ruim 4 miljoen
boeken beschikbaar zijn voor de inwoners van
Scherpenzeel in alle genres, zowel voor de
jeugd als voor volwassenen.

Literaire avond
Jaarlijks wordt een schrijver van naam
uitgenodigd voor een literaire avond tijdens
de Boekenweek. In 2019 was de keus gevallen
op Griet op de Beeck.

E-books
Het gebruik van e-books neemt jaarlijks toe.
Ook het aanbod en het gemakkelijker
downloaden van de e-books zijn het afgelopen
jaar flink verbeterd.
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Lokale Schrijfster
De van oorsprong Scherpenzeelse schrijfster,
Els Florijn is uitgenodigd voor een presentatie
van het haar werk.

De kinderen mochten het boek een aantal
weken lenen, zodat het thuis (voor)gelezen
kon worden.

Scherpenzeelse Kinderjury
Traditiegetrouw heeft de Bibliotheek dit jaar
ook weer kinderjurybijeenkomsten
georganiseerd voor kinderen die moeite
hebben met lezen. Doel van de
Scherpenzeelse Kinderjury is om kinderen te
motiveren om (meer) te lezen en het
leesplezier te bevorderen.

Nationale Voorleesdagen
Op de kinderdagverblijven, peuterspeelzalen
en de groepen 1, 2 en 3 van de basisscholen is
interactief voorgelezen tijdens de Nationale
Voorleesdagen. Het prentenboek van het jaar
van 2019 ‘Een huis voor Harry’ van Leo
Timmers stond centraal tijdens de
Voorleesdagen.

Schrijversbezoeken
Zeer motiverend voor de kinderen zijn de
kinderboekenschrijvers in de Bibliotheek voor
de groepen 4, 5 en 6. Zes weken voor het
bezoek krijgen de scholen een pakket met
boeken, zodat de school voldoende tijd heeft
voor de voorbereiding in de klas.
De landelijk bekende en veel gelezen
kinderboekenschrijfsters: Rian Visser, Vivian
den Hollander en Tosca Menten waren de
schrijvers die de schrijversbezoeken in 2019
hebben verzorgd.

Nederland Leest
In november heeft de Bibliotheek ook weer
meegedaan met de landelijke actie ‘Nederland
Leest’. Het thema was Duurzaamheid. In het
kader hiervan is een laagdrempelige activiteit
georganiseerd: Govert Bos van het Landgoed
Scherpenzeel heeft tijdens een drukbezochte
presentatie naar voren gebracht wat zij doen
aan duurzaamheid en natuurbeheer om het
landgoed duurzaam in stand te houden.
Anders lezen
Mensen met een niet reparabele
leesbeperking kunnen gebruik maken van de
faciliteiten van Anders lezen. Gezien de
complexiteit van de materialen is deze
dienstverlening landelijk georganiseerd.

Centrale prentenboeken
De Bibliotheek heeft in de groepen 1 en 2 van
de Scherpenzeelse basisscholen een
prentenboek op interactieve wijze
geïntroduceerd.
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Groepsbezoeken in de Bibliotheek
Kinderen uit de groepen 3 en 5 hebben in
schoolverband de Bibliotheek bezocht. De
bezoeken stonden in het teken van
kennismaking met en uitleg over de
Bibliotheek.

Educatie en ontwikkeling
De groepen 1 en 2 krijgen bezoek van een
Bibliotheekmedewerker, die de kinderen
enthousiast maakt voor het zgn. centraal
prentenboek. Alle kinderen krijgen een
prentenboek mee naar huis en aanwijzingen
voor de ouders, om te gaan voorlezen en het
boek met hun kind verder te verwerken. De
leerkracht besteedt daar ook aandacht aan en
voert activiteiten uit.

Daarnaast hebben de bibliotheekmedewerkers verschillende bezoeken aan de
scholen gebracht met lessen op maat.
Bijvoorbeeld ‘niet zoeken maar vinden’.
Studiekring
Met de SWO is een studiekring opgericht.
Iedere drie weken komt de studiekring bijeen
om met elkaar een onderwerp uit te diepen
om zo met elkaar te komen tot meer kennis
over het onderwerp dan wel over de
verschillende aspecten die met het onderwerp
te maken hebben.

Groepen 4, 5 en 6 brengen een bezoek aan de
Bibliotheek waar, afhankelijk van de wens van
de docent, aandacht besteed wordt aan
‘leesboeken’, het zoeken van informatie voor
spreekbeurten of juist het beter en gerichter
leren zoeken naar informatie via internet.
Groepen 4, 5 en 6 krijgen een groot
boekenpakket ter voorbereiding op het
bezoek aan een kinderboekenschrijver in de
Bibliotheek.

Ondersteuning Cultuurkring
Acht keer per jaar komt de Cultuurkring
bijeen. Tijdens de bijeenkomst wordt
aandacht besteed aan verschillende cultuuruitingen, onder andere literatuur. De
Bibliotheek faciliteert de Cultuurkring en zorgt
voor de levering van materialen en faciliteiten.
In september is de leeskring overgegaan in
deze Cultuurkring.

De groepen 7 en 8 doen mee aan de
plaatselijke voorleeswedstrijd, georganiseerd
door de Bibliotheek. De scholen organiseren
zelf een schoolwedstrijd. De winnaars van de
schoolwedstrijd doen mee met de
Scherpenzeelse Voorleeswedstrijd. Tijdens de
Scherpenzeelse Voorleeswedstrijd wordt
bepaald wie uit groep 7 of 8 de beste van de
school is en die mag dan naar de regionale
voorronde.

Taal
In de Bibliotheek zijn er taalbijeenkomsten om
het spreken van de Nederlandse taal te
bevorderen. Het spreken van Nederlands is
onontbeerlijk om goed te functioneren in de
samenleving. In Scherpenzeel noemen we het
Taal, Thee & Koffie. Er zijn wekelijkse
bijeenkomsten op de dinsdagmiddag. Taal,
Thee en Koffie is aangesloten bij de landelijke
organisatie ‘Tel mee met Taal’ (zie bijlage 1).
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SeniorWeb
Onder de paraplu van Leercentrum SeniorWeb
wordt om de veertien dagen een DigiCafé
georganiseerd. Maandelijks is er een DigiCafé
XL. Dit is een informatiebijeenkomst waarbij
een item naar voren gebracht wordt.
Er worden ook regelmatig cursussen,
informatiebijeenkomsten en workshops
georganiseerd (zie bijlage 1).

Weekend van de Wetenschap
Een taak van de bibliotheek is om wetenschap
toegankelijk te maken voor iedereen. Dit jaar
is mee gedaan met de landelijke activiteit
‘leren programmeren met de Micro:Bit’ Een
workshop voor mensen van 7 tot 107 jaar.
Digitale Werkplaats Scherpenzeel
De maandelijks Digitale Werkplaats wordt
iedere keer nog druk bezocht. In de loop van
het jaar zijn de projecten en werkwijzen
aangepast en verbeterd.
In februari heeft Burgemeester De Vries het
Creation Lab geopend. De Bibliotheek heeft
een project-subsidiebedrag ontvangen via de
SGB van de provincie Gelderland. Het project
behelst het stimuleren van meisjes om deel te
nemen aan digitale activiteiten.

Klik & Tik
Wekelijks is er de mogelijkheid om in een
groep deel te nemen aan Klik & Tik. De cursus
Klik & Tik is voor de beginnende
computergebruiker (zie bijlage 1).
Digisterker
Met het programma Digisterker wordt beoogd
dat mensen beter om kunnen gaan met hun
DigiD en met de mogelijkheden van de eoverheid. Tijdens een training van vier lessen
krijgen de deelnemers meer zicht op de eoverheid die veel meer behelst dan enkel de
Belastingdienst.

Mediawijsheid volwassenen
De volwassenen kunnen bijblijven via het
SeniorWeb Leercentrum, waar de Bibliotheek
initiatiefnemer van is. Veel mediawijze
activiteiten voor volwassenen zijn
ondergebracht bij SeniorWeb Scherpenzeel.
Zie hiervoor de afzonderlijke beschrijving.

Belastingdienst
De Bibliotheek stelt een computer en ruimte
beschikbaar om in de Bibliotheek, buiten de
openingstijden, belastingaangifte te doen. Op
deze wijze is de privacy meer gewaarborgd.
Mediawijsheid jeugd
Facultatief zijn er op de basisscholen diverse
mediawijze activiteiten uitgevoerd. Deze
hadden onder anderen betrekking op gebruik
van social media en goed gebruik van internet.
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Ontmoeting en debat
Week van de Geschiedenis
Met de Vereniging Oud Scherpenzeel is een
avond georganiseerd over Vrouwen van
Scherpenzeel. Tijdens een goed bezochte
bijeenkomst zijn onder leiding van een
interviewer vijf vrouwen geïnterviewd die
door hun rol en activiteit een bijdrage hebben
geleverd aan Scherpenzeel.
Plint
Wanneer er geen tentoonstelling van een
kunstenaar in de hal van de Breehoek is,
worden er Plint-posters opgehangen met
poëzie en beeldende kunst. Dit jaar was de
tentoonstelling acht weken te bekijken.
Kleutermuziek
Ieder maand wordt er muziek gemaakt naar
aanleiding van een prentenboek.

Voorleeslunch
Met de SWO en de activiteitenbegeleiding van
het Huis in de Wei is ook dit jaar een
voorleeslunch georganiseerd in het kader van
de Dag van de Ouderen. Dit jaar werd het
verhaal: ‘Godfried vermist’ van Maarten
Spanjer voorgelezen. De lunch werd verzorgd
door Kulturhus de Breehoek.

Marketing en promotie
Marketingcampagnes
De Bibliotheek doet mee aan de landelijke
Bibliotheek-campagnes vanuit de branche en
de CPNB.

Verfilmd boek
Twee keer per jaar organiseert de Bibliotheek
met de Breehoek een kindermiddag met spel,
film & buffet. Het leeuwendeel van de
organisatie en coördinatie wordt door de
Bibliotheek gedaan. Vaak wordt een verfilmd
kinderboek vertoond.

Verder worden er provinciale marketingacties
gehouden, specifiek voor Gelderland.
Klantonderzoek
Stelselmatig worden de klanten bevraagd door
gebruik te maken van Biebpanel.
Belangstellenden kunnen zich hiervoor
opgeven. De deelnemers krijgen vier keer per
jaar een vragenlijst over een specifiek
onderwerp.

Kunst en Cultuur
Vitrine
De Bibliotheek heeft ruimte voor kleine
tentoonstellingen in de vitrinekasten. Deze
kasten worden gevuld met wisselende
tentoonstellingen.

Communicatie
De Bibliotheek besteedt veel tijd en aandacht
aan publiciteit.

8

Bijna wekelijks worden persberichten
verstuurd naar de lokale en regionale media
over de activiteiten die plaatsvinden.

Scholing medewerkers en
Bibliotheekvrijwilligers
Gezien de ontwikkelingen en activiteiten van
de Bibliotheek is scholing en instructie
noodzakelijk. Het bijblijven en ontwikkelen
gebeurt op verschillende manieren.

Van de verschillende activiteiten worden
posters en flyers gemaakt. De flyers voor de
jeugdactiviteiten worden ook uitgezet via de
basisscholen.

Via vakliteratuur, op papier en tegenwoordig
door online platforms als biebtobieb.nl,
metdekb.nl, en een groot scala aan
nieuwsbrieven zowel van binnen de sector als
aanpalende organisaties als oefenen.nl,
digisterker.nl, boekstart.nl.

De website wordt wekelijks geactualiseerd.
Sociale media
Facebook en Twitter worden ingezet om
informatie over boeken, de Bibliotheek en
activiteiten te delen.

De vrijwilligers krijgen instructie via de
tweemaandelijkse vrijwilligersbijeenkomsten,
dit jaar onder andere:

Nieuwsbrief
Iedere maand krijgen de leden van de
Bibliotheek en veel anderen de digitale
nieuwsbrief toegezonden met daarin nieuws
en informatie over de Bibliotheek en
activiteiten.






De Seniorweb nieuwsbrief wordt
tweewekelijks verzonden met onder andere
aankondiging van activiteiten.

Anders lezen
Laaggeletterdheid
Thuisgebruik van de Bibliotheek
Informatiepunt Digitale overheid

De vaste medewerkers hebben trainingen,
instructies, cursussen en workshops gevolgd
op het gebied van

KidzMix
KidMix is een nieuw initiatief in de Breehoek.
Met de verschillende gebruikers van het
Kulturhus wordt een gezamenlijke activiteit
georganiseerd waar iedereen vanuit zijn eigen
werksoort een bijdrage aan levert. De
Bibliotheek kan en wil daar niet ontbreken.





Bedrijfshulpverlening
Boekstart in de Kinderopvang
Informatiepunt Digitale Overheid

Verder krijgt de zelfstudie een groot beslag,
bijvoorbeeld voor de digitale werkplaats en
andere projecten.
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Bijlage 1
Seniorweb



Het motto van SeniorWeb is om ouderen
(50+) digitaal fitter te maken, zodat ze mee
kunnen doen in de steeds meer
gedigitaliseerde samenleving. Vanuit het
leercentrum worden door het jaar heen
diverse laagdrempelige activiteiten
georganiseerd.



Smartphone frishouden opschonen/instellingen, rommel
opruimen
Leuke en handige apps voor
senioren
Beeld op je tablet (tv, netflix, apple
tv, chromecast, boxen)

Voor een aantal cursussen was weinig
belangstelling. De cursus Windows 10 was een
groot succes.
Workshops

Wanneer een individuele benadering beter is,
wordt er een afspraak voor een spreekuur
gemaakt (een-op-een).






DigiCafé is een 14-daagse inloop voor
instructie, kleine hulpvragen en informatieuitwisseling.

Fotocollages maken
Fotograferen met je smartphone
E-books
Digitale kerstkaarten maken - versturen.

In januari is de jaarlijkse open week van
SeniorWeb. Hiervoor is veel landelijke publiciteit.
Lokaal wordt aangehaakt en meegelift.

Klik & Tik
Iedere donderdagochtend kan de training Klik
& Tik worden gevolgd. Door deze methodiek
kan iedereen op zijn eigen tempo
digivaardiger worden. De bijeenkomsten
duren een uur. Sinds september kan er ook
gebruik gemaakt worden van een basistraining
als aanloop naar Klik & Tik.

Tijdens DigiCafé XL, workshops en
informatiebijeenkomsten, wordt aandacht
besteed aan een divers palet van
onderwerpen, zoals:









Klik & Tik komt uit het pakket ‘Oefenen.nl’ en
is voor iedereen gratis toegankelijk. De
bibliotheekmedewerkers ondersteunen en
motiveren de deelnemers.

Cyberaanval - wat gebeurt er dan?
Betalen met je smartphone
Videobellen, apps en
mogelijkheden
Veilig wifi onderweg
Muziek via internet
Duiken in archieven (enter juni
2017)
Domotica

Jaarlijks zijn er 52 Klik & Tik-bijeenkomsten.

Taal, Thee en Koffie
Taal, Thee & Koffie wordt georganiseerd voor
mensen die graag beter Nederlands willen
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spreken. In kleine groepjes wordt op
informele wijze Nederlands gesproken.

Makey en besturen van de OZObot. De
verschillende projecten worden afgestemd op
het niveau van de kinderen.

De bijeenkomst is voor iedereen die zijn of
haar mondelinge taalvaardigheid wil
verbeteren. Er wordt alleen Nederlands
gesproken, zodat iedereen kan deelnemen. Er
wordt gewerkt in kleine groepjes met
maximaal 4 deelnemers en een begeleider. De
deelname is gratis.

De werkplaats is mogelijk gemaakt door een
gift van de Rabobank en een bijdrage van
Krek. i.l.
De werkplaats wordt gerund door een team
dat bestaat uit vijf personen.
Eind oktober heeft de Bibliotheek een subsidie
aangevraagd en toegekend gekregen voor een
pilot om meer meisjes te betrekken bij digitale
projecten. Dit project is in februari 2019 van
start gegaan onder de naam: Creation Lab
Dit project is eind 2019 afgerond en de
bevindingen zijn beschikbaar gesteld aan het
provinciaal netwerk.

Er wordt geen les geven. Hiervoor zijn
specifieke opleidingsinstituten en
leertrajecten. Taal, Thee & Koffie is gericht op
het verbeteren van de mondelinge
vaardigheid.
Taal, Thee & Koffie is aangesloten bij ‘Het
begint met taal’ een landelijke organisatie die
zorgt voor materialen, begeleiding en scholing
van de vrijwilligers. Taal, Thee & Koffie is een
initiatief van de Bibliotheek Scherpenzeel en
er wordt nauw samengewerkt met
verschillende andere lokale maatschappelijke
organisaties.

Digitale werkplaats
In 2017 is gestart met het project Digitale
Werkplaats. In februari 2017 is deze geopend
door wethouder Van de Fliert. Maandelijks
zijn er bijeenkomsten waar kinderen kunnen
leren en experimenten met 21e eeuwse
vaardigheden.
De werkplaats is een ruimte waar de kinderen
met verschillende digitale projecten
zelfstandig, onder begeleiding, kunnen
werken, ontdekken en leren.
Er zijn projecten zoals: programmeren met
Scratch, het bouwen van een website, aan de
slag met een Arduino en het maken van virtual
reality projecten, experimenten met de Makey
11

Directeur
De heer A.J. Haaksma

Algemene gegevens
De Bibliotheek Scherpenzeel
Markstraat 59
3925 JP Scherpenzeel
telefoon: 033 -2773107
info@bibliotheekscherpenzeel.nl
www.bibliotheekscherpenzeel.nl

Openingstijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Medewerker klantcontacten
Mevrouw M. de Kruijff
Vrijwilligers – bibliotheek
A. Ahmadi
M. Gersen
H. Kleimeer
B. Koelman
S. Naing Maw
I. Rottier
I. Schuur
Y.C. van de Vate
T. van de Wetering

gesloten
14.00 – 20.30 uur
14.00 – 17.00 uur
10.00 – 12.00 uur
14.00 – 20.30 uur
gesloten
gesloten

Formatie per week
Vast:
60 uur
Vrijwillig:
Bibliotheek:
28 uur
Leercentrum SeniorWeb ± 10 uur
Taal, Thee & Koffie
± 6 uur
Digitale Werkplaats
± 4 uur

Vrijwilligers - Leercentrum SeniorWeb
B. van Doorn
A. van Dijk
G. Gerritsen
G. Hendrikx
J. van Kampen
J. Kobes
E.J. van Loenen
H. Pit
T. de Ruig

Bestuur
Voorzitter
De heer H.R. van Hoevelaken
Oosthof 6
3925 SH Scherpenzeel

Vrijwilligers - Taal, Thee & Koffie
D. Beunders
H. Haggenburg
A. Heemskerk
J. Lehmann

Secretaris
J.A. van ’t Wout – Schinkel
Dorpsstraat 209
3925 KB Scherpenzeel

Digitale Werkplaats Scherpenzeel
B. van Doorn
G. Hendrikx
E.J van Loenen

Penningmeester
De heer B. Kouwenhoven
De Kleine Haar 2
3925 MT Scherpenzeel
Ambtelijk secretaris
De heer A.J. Haaksma
p/a Markstraat 59
3925 JP Scherpenzeel
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Activiteiten overzicht
Educatie en ontwikkeling
Leesbevordering
Kunst en Cultuur
Kennis en informatie

Totaal

actviteiten
180
54
22
1

deelnemers
1597
1729
636
100

256

WSOB
Functie

Activiteit

4280

Groepen

Aantal
deelnemers

C

cultuurkring

6

72

C

Film, spel (kraak de code) en buffet

1

56

C

KidsMix

1

50

C

Kindermiddag met film

1

48

C

Kleutermuziek

10

150

C

Presentatie Landgoed Scherpenzeel

1

60

C

scherpenzeel schrijft

1

60

C

Vrouwen van scherpenzeel

1

140

E

Creation Lab

1

14

E

Creation Lab

1

10

E

Creation lab

1

14

E

Creation Lab

1

13

E

creation lab

1

12

E

Data Detox Kit - aftrap

1

6

E

DigiCafe

26

520

E

Digicafé XL

1

6

E

Digicafé XL

1

18

E

Digicafé XL Google Foto's

1

28

E

Digicafé XL over betalen met je smartphone

1

12

E

Digicafé XL over muziek

1

6

E

Digicafé XL over veilig wifi onderweg

1

9

E

Digicafé XL over videobellen

1

8

E

Digicafé XL whatsapp

1

33

E

DigiCafé XL, tv

1

8

E

Digisterker cursus

1

4

E

Digitale werkplaats

10

140

E

Digitale Werkplaats specials

1

13

E

Gastles mediawijsheid Dorpsbeuk gr. 1 en 2

2

50

E

Gastles social media groep 7 Korenmaat

1

40

E

Gastles social media groep 8 Glashorst

1

25

E

Groepsbezoeken groepen 5

4

100

E

klik en tik

52

156

E

Lessen mediawijsheid Dorpsbeuk groep 3/4 'Wat is media'

2

50

E

Open dag Seniorweb

1

40
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E

Studiekring

17

102

E

Taal thee en koffie

40

100

E

Workshop digitale kertkaarten

1

12

E

Workshop fotocollage maken

1

13

E

Workshop fotografie smartphone

1

9

E

Workshop fotografie smartphone

1

6

E

Workshop Micro:Bit

1

8

E

Worskhop Whatsapp

2

12

L

Boekstartochtend - Nijntje spelletjes en voorlezen

1

30

L

Boekstartochtend - samen schilderen

1

22

L

Boet de beer (augmented reality)

1

2

L

Gekke fietsen

1

28

L

Groepsbezoek werkstuk/spreekbeurt Glashorst groep 5

1

35

L

Groepsbezoeken groepen 3

5

135

L

introductie centale prentenboeken Glashorst

3

75

L

Introductie centraal prentenboek

2

50

L

Introductie centraal prentenboek Korenmaat

4

90

L

Kinderjury

1

22

L

literiar avond Griet op de Beeck

1

200

L

Schrijversbezoek Rian Visser

3

100

L

Schrijversbezoek Tosca Menten

1

120

L

Schrijversbezoek Vivian den Hollander

2

110

L

Theatervoorstelling Ga je mee naar zee

2

160

L

Voorleesdagen scholen/kinderopvang

23

475

L

Voorleeslunch

1

25

L

Voorleeswedstrijd

1

50

O

Boekverkoop

1

100

257

4062

totaal
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vijf jaren overzicht leners

2015

2016

2017

2018

2019

leners tot 18 jaar

1835

1866

1566

1347

1311

674

717

653

635

603

leners 18 jaar en ouder
instellingen
totaal leners

16

15

19

19

18

2525

2598

2238

2001

1932

vijf jaren overzicht aantal leners
3000
2500
2000

leners tot 18 jaar

1500

leners 18 jaar en ouder

1000

instellingen

500

totaal leners

0
2015

2016

2017

2018

2019

vijfjarenoverzicht uitleningen
2015

2016

2017

2018

2019

media jeugd

34858

34296

32521

31179

30438

media volwassenen

29058

25268

24901

24175

21820

totaal

63916

59564

59564

55354

52258

70000

vijf jarenoverzicht uitleningen

60000
50000
40000
media volwassenen

30000

media jeugd

20000
10000
0
2015

2016

2017

2018

2019
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Vijfjaren overzicht mediabezit
vijfjarenoverzicht media bezit

2015

2016

2017

2018

2019

media jeugd

9437

9075

8929

8539

8665

media volwassenen

10826

10188

9752

10012

9618

totaal

20263

19263

18681

18551

18283

vijfjaren overzicht media bezit

12000
10000
8000
6000

media jeugd 8733
media volwassenen 12551

4000
2000
0
2015

2016

2017

2018

2019

Boekstart gebruikers
2014

2015

2016

2017

2018

2019

79

127

181

169

167

176

nieuwsbrief

aantal

abon. 31-12-2015

1530

abon. 31-12-2016

1686

abon 31-12-2017

1754

abon 31-12-2018

1744

abon 31-12-2019

1799

ebooks
aantal account
uitleningen

Website
pagina weergaven
unieke pagina weergaven

2019

2018

2017

237

238

277

3024

2700

2514

2017
11.151

2018
15.701

2019
19458

7.425

11.676

12946
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