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Als kersverse directeur-bestuurder van Bibliotheek aan 
den IJssel blik ik kort met u terug op 2015. Het is het jaar 

waarin Irmgard Reijntjes, tien jaar lang de voorvrouw van de 
Bibliotheek, een andere functie aanvaardde bij de landelijke 

stichting Passend Lezen. Haar afscheid was hartverwarmend 
en toonde waardering voor haar inzet als bestuurder van de 

Bibliotheek in tijden waarin de bomen niet langer tot in de hemel 
reikten. Ook Dia Wesseling, jarenlang coördinator van ons team 
Educatie verliet na bijna dertien jaar de Bibliotheek. Uiteraard 
gunnen wij haar de nieuwe stap in haar carrière, maar als persoon 
én verbindende factor in- en extern wordt ze gemist. In dezelfde 
periode namen wij afscheid van Marcus Synowiecki. Hij leerde ons 
door zijn persoonlijkheid omgaan met zijn autisme. Binnen zijn 
mogelijkheden heeft hij ruim vijf jaar lang geholpen bij het op orde 
houden van de collectie.  

Dat wij bovendien afscheid 
hebben moeten nemen van 
Alexanderina Haullussy, raakte 
ons enorm. Alexanderina 
heeft vijf jaar bij ons gewerkt. 
Behulpzaam en bescheiden 
heeft zij heel wat uren in onze 
vestiging in Krimpen aan den 
IJssel doorgebracht. In oktober 
2015 overleed zij aan de gevolgen 
van een ernstige ziekte. 

2015 is ook het jaar van onze 
nieuwe website en het jaar 
waarin we er ruim 30 collega’s 
bij kregen! Collega’s die 
onbezoldigd een bijdrage 
leveren aan het bibliotheekwerk 
in Capelle en Krimpen aan 
den IJssel. Op 31 december 
2015 werkten er maar liefst 50 
vrijwilligers bij ons! Wij zijn daar 
blij mee. Het feit dat een grote 
groep Capelle- en Krimpenaren 
belangeloos tijd aan het 
bibliotheekwerk wil geven toont 
aan dat de Bibliotheek van 
waarde is.  

Financieel gezien sluiten we 2015 
af met een positief resultaat. 
Dat stemt tevreden omdat 

Het verhaal 
van 2015

we daardoor verbeteringen 
kunnen aanbrengen in het 
weerstandsvermogen van de 
Bibliotheek. Andere kengetallen 
laten helaas zien, dat we de 
neergaande spiraal in het 
gebruik van de Bibliotheek 
nog niet hebben kunnen 
keren. Wij realiseren ons dat 
ten volle en zijn in 2015 veel 
bezig geweest met zaaien, 
zodat er in 2016 geoogst kan 
worden. Voorbeelden: in 2015 
zijn de hierboven genoemde 
nieuwe collega’s ingewerkt 
en vanaf 2016 kunnen we 
hierdoor meer open. In 2015 is 
besloten om het servicepunt in 
’s-Gravenland om te bouwen 
naar een kinderbibliotheek. 
In 2016 gaan de deuren van 
het nieuwe servicepunt, een 
kinderbibliotheek, open. Er 
is geschoven met collecties 
waardoor in de Bibliotheek 
Capelle Centrum op de eerste 
verdieping meer werkplekken 
en een TaalPunt gerealiseerd 
kunnen worden. Er worden 
voorbereidingen getroffen voor 
de verbouwing van de Tuyter. En 
last but not least: er is gewerkt 
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aan een nieuw beleidsplan 
voor de periode 2016-2018. 
Daartoe is veel gepraat met 
partijen in ons werkgebied. 
Met potentiele partners en 
bibliotheekgebruikers. Met 
politieke stakeholders en niet-
gebruikers. Begin 2016 is het 
nieuwe plan gepresenteerd: Visie 
en focus. 

Zoals al een beetje blijkt uit 
het voorgaande: ook in 2015 
kunnen wij u nog geen positieve 
plannen presenteren rond 
de centrumvestigingen in 
Capelle en Krimpen aan den 
IJssel. De geplande verkoop van 
vastgoed in Capelle heeft nog 
niet plaatsgevonden en ook 
de verbouwing van de Tuyter 
in Krimpen aan den IJssel, 
met de daaraan gekoppelde 
herinrichting van de Bibliotheek 
laat op zich wachten. In 
Krimpen heeft dat tot gevolg 

dat we onze plannen om de 
Bibliotheek breed om te vormen 
tot een participatiebibliotheek 
stop hebben moeten zetten. 
Weliswaar organiseren wij nog 
nauwelijks activiteiten zonder 
samenwerkingspartners, maar 
de term participatiebibliotheek 
in de brede zin van het woord 
verlaten wij. De focus verwoord 
in het nieuwe beleidsplan, wordt 
de richting waarbinnen we de 
samenwerking met derden vorm 
gaan geven. Het bouwen aan 
een stabiele organisatie rond 
de pijlers een leven lang leren, - 
lezen en digitaal meedoen is in 
volle gang. Dat dat toch anders 
gaat worden dan gedacht in 
2014, heeft alles met het nieuwe 
beleid te maken en met het 
herinrichten van de formatie. Wij 
hebben er voor gekozen om het 
management met ruim 40 uur 
terug te brengen. 

Wil dit alles zeggen dat we in 2015 erg naar binnen gericht waren? 
Niets is minder waar: de blik was steeds vooruit gericht en als u 
ons verslag leest, zult ook u verbaasd staan over de veelheid aan 
ontplooide activiteiten. Wat een teamwork! 

De verslaglegging over 2015 is maar voor een deel van onze hand. 
Graag laten wij klanten en partners spreken over de samenwerking 
met of het gebruik van de Bibliotheek. Uiteraard onze dank 
voor hun medewerking. Het financiële verslag is verwoord 
in de jaarrekening 2015.

Onze dank gaat ook uit naar die partijen, 
die ons financieel steunden: onze beide 
gemeenten, de Van Cappellenstichting, 
Lancom automatisering, De Rabobank 
Krimpenerwaard, de Kunst van Lezen, de 
Stichting Lezen en de Vrienden van de 
Bibliotheek aan den IJssel. 

Namens stichting Bibliotheek aan den IJssel

Conny Reijngoudt-Zonderop
Directeur-bestuurder Bibliotheek aan den IJssel 



Het verhaal 
van 2015

‘De klanten 
en partners 

aan het 
woord’

Pieter van Keulen
voorzitter Raad van Toezicht 

Heeft een bibliotheek bestaansrecht of… Een discussie 
die al jaren wordt gevoerd. In de mening van de Raad 
van Toezicht van Stichting Bibliotheek aan den IJssel, is 
de bibliotheek onmisbaar. Zij draagt bij aan samen zijn, 
samen werken, samen ontwikkelen en samen leven. Zij is 

een belangrijke pijler binnen het mondiaal denken. In de 
bibliotheek komen ‘wereldburgers’ – en dat zijn wij allemaal 

–  die gebruik maken van het brede en vaak ook specifieke 
aanbod. De bibliotheek is niet alleen boeken lenen, ook een 

ontmoetingscentrum waar bewoners, van jong tot oud, terecht 
kunnen met zaken die hen bezighouden. Laten wij vooral de rol 

van de bibliotheek op het gebied van digitaal meedoen niet vergeten, 
waarbij lezen ook een belangrijke vaardigheid is. Lezen verdwijnt 
nooit, maar er moet wel aandacht zijn voor dat lezen, voor wie dan 
ook, zeer belangrijk is binnen de opvoeding en algemene ontwikkeling. 
De bibliotheek van vandaag en morgen is niet weg te denken. Zij heeft 
bestaansrecht, iets waarvoor bewoners van Capelle en Krimpen aan 
den IJssel hard hebben gevochten. 

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, ieder met een eigen 
aandachtsgebied. Er is sprake van teamwork. Daarom ook zal de Raad 
innovatieve ideeën ondersteunen, als die ideeën ten goede komen 
aan de burger van jong tot oud. De Raad is in 2015 zes maal bijeen 
gekomen. Los van de bijeenkomsten hebben de leden individuele 
gesprekken gevoerd met Conny Reijngoudt als interim directeur-
bestuurder. Daarnaast heeft een delegatie van de Raad met een 
vertegenwoordigster van de bibliotheek de sollicitatiecommissie, 
gevormd voor de opvolgend directeur bestuurder. Uiteindelijk heeft dit 
geleid tot de aanstelling van Conny als de nieuwe directeur-bestuurder 
van de Bibliotheek. 
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José van Rosmalen
schrijver aan de IJssel

Sinds enkele jaren ben ik lid van de eregalerij van Capelse schrijvers. 
Dit initiatief van de Bibliotheek heeft mensen in beweging gebracht. 
Inmiddels zijn er nu drie boeken uitgebracht. Het derde boek ‘Passie 
aan de IJssel’,  sluit aan bij het jaarthema van de Bibliotheek  ‘The 
things we do for love’.  In september 2015 gaven enkele schrijvers bij 
het jaarlijkse ‘Boekenproeven’ in het Van Cappellenhuis hierover een 
presentatie. 

Regelmatig houden we in de Bibliotheek een schrijversbijeenkomst, 
waar schrijvers naar elkaars werk luisteren. Zelf ben ik hierdoor 
geïnspireerd om regelmatig in verpleeghuis Rijckehove voor te lezen 
voor ouderen. Ik kies dan verhalen en gedichten die herkenning 
oproepen. Boeken en taal hebben het vermogen om mensen te 
verbinden. Een kleuter van vier en een vrouw van vierennegentig! 

Eregalerij Capelse en Krimpense schrijvers
Er is in Bibliotheek Capelle Centrum en in Bibliotheek Krimpen 
een speciale plek ingericht met een collectie van lokale schrijvers. 
De collectie is heel divers: kookboeken, kinderboeken, een 
gedichtenbundel en thrillers. In 2015 zijn er veertien schrijvers uit 
Capelle en Krimpen aan den IJssel bijgekomen. In totaal maken 47 
schrijvers deel uit van de eregalerij.
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Joost Zielstra
directeur Woonzorgcentrum De Vijverhof

De bieb houdt van mensen en daarom houden wij van de bieb. 
Bibliotheek aan den IJssel is een organisatie met een missie. Ze brengt 
verhalen van mensen naar mensen. Leeftijd speelt hierbij geen rol. 
De ouderen of senioren uit het dorp de Vijverhof maken hier graag 
gebruik van. Een voorziening waar dit woonzorgcentrum meer dan 
trots op is. Mensen tellen mee en dat laten we hiermee samen zien.  
Wij zien het als een sterke tandem. 

De Bibliotheek op maat
In 2015 was de Bibliotheek in de Vijverhof drie keer per week open. 
Zes vrijwilligers runden de uitlening. Bovendien heeft de Vijverhof in 
samenwerking met de Bibliotheek een viertal activiteiten uitgevoerd: 

• Een lezing door Annegreet van Bergen over haar boek ‘De Gouden 
jaren’

• Een lezing over Veiligheid in de woonomgeving 

• Drie filmavonden (Biblioscoop) 

In 2015 is de samenwerking geëvalueerd en dit leidde tot voortzetting 
van de samenwerking. Verbeterpunten: 

• Vijverhof leden kunnen vanaf 2016 ook reserveren uit andere 
collecties van Bibliotheek aan den IJssel

• De contributie en voorwaarden voor Vijverhofleden en overige 
leden van Bibliotheek aan den IJssel groeien naar elkaar toe

• De Bibliotheek gaat zich ook richten op bezoekers van de 
dagverzorging en bewoners die meer zorg nodig hebben. De via 
de gemeente Capelle aan den IJssel geboden mogelijkheid om 
herinneringskoffers te ontwikkelen zullen hierbij worden ingezet
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Karina Pattikawa
regisseur Onderwijs en Maatschappij SYnerKri

 
SYnerKri staat voor synergie in Krimpen aan den IJssel! Waarom? 
Omdat synergie precies zegt wat wij doen. Wij werken samen met 
andere partijen om de sport, kunst en cultuur net dat extra zetje te 
kunnen geven. Op deze manier kunnen wij snel schakelen en meer 
bereiken. De bibliotheek is één van onze samenwerkingspartners. Het 
is fijn werken als je elkaar weet te vinden en gebruik te kunnen maken 
van elkaars expertise. 

In 2015 hebben SYnerKri en de Bibliotheek samengewerkt in de 
vakanties:

• Gezamenlijk is er een Legomiddag georganiseerd waar 123 
kinderen naar toe zijn geweest. Voor de Bibliotheek was hier de 
insteek om naast kinderen die leren door te lezen, ook kinderen te 
bereiken die leren door te doen

• In verschillende vakanties is de vakantie-biblioscoop 
georganiseerd, waarnaar in totaal 448 kinderen zijn geweest

• Tijdens de sport en spelparade zorgde de Bibliotheek (team 
Bibliotheek op School) voor een leesplein als rustpunt binnen het 
programma

Het verhaal 
van 2015

‘De klanten 
en partners 

aan het 
woord’
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Heleen Goud
moeder van Merel en Madelief Goud

 
Met grote regelmaat ga ik naar de bibliotheek. Mijn kinderen vragen 
wekelijks of ze naar de bieb mogen, maar ze willen ook spelen met 
vriendinnen en sporten, dus het komt er niet altijd van. Ik lees 
graag thrillers. De sfeer is goed in de bibliotheek en de medewerkers 
zijn heel behulpzaam. Tijdens de vakantie maak ik graag gebruik 
van de vakantiebiebapp en af en toe probeer ik thrillers uit de 
e-bookscollectie. 

Het afgelopen jaar heeft Merel veel werkstukken moeten maken over 
onder andere drugs, alcohol en chocolade. De boeken hiervoor haalt ze 
in de bibliotheek. Merel: Ik hockey heel graag en vind het dan ook leuk 
om boeken te lezen over hockey. Madelief is  dyslectisch zij leest graag 
prentenboek en alle boeken van Harmen van Straaten. 

In 2015 hebben 993 leden een e-bookac count aangemaakt. Bij elkaar 
hebben zij 8.412 e-books geleend.

Ingrid Flik
adjunct-directeur van de Catamaran

 
In 2014 startten wij de samenwerking met de Bibliotheek. We zien al 
voorzichtige resultaten. Een mooi voorbeeld is de groei die de kinderen 
hebben doorgemaakt tussen juni 2014 en februari 2015. In juni 2014 
is getoetst voordat we de Bibliotheek op school hadden en in februari 
2015 werkten we inmiddels ruim drie maanden met de Bibliotheek, 
die immers op 2 oktober 2014 werd geopend. In groep 8 was die groei 
toen heel opvallend, aangezien de landelijk gemiddelde groei voor 
groep 8 toen 3 was en onze groep 8 een groei van maar liefst 15,7 had 
(vaardigheidsscore CITO 1)! 

Ook bij begrijpend lezen was een sterkere groei te zien dan bij het 
landelijk gemiddelde. Mooi is verder dat de Bibliotheek op school en 
de aandacht voor (voor-)lezen ook de leerkrachten weer een positieve 
boost heeft gegeven: er wordt meer en afwisselender voorgelezen 
(verschillende soorten boeken), er is meer aandacht voor boekpromotie 
(in de klassen, maar ook in de school), het podium is een leespodium 
geworden met wisselende thema’s, er is met de Kinderboekenweek 
een speurtocht rondom boeken in de school georganiseerd (waar 
veel ouders op af kwamen), er is een Sinterklaasmuseum met 
leesopdrachten georganiseerd en er is voorgelezen voor ouders en 
groep 1 t/m 4 rondom de kerstboom.

Ook in 2015 zet de groei van de Bibliotheek op School door. Er zijn vier 
nieuwe locaties bijgekomen: Sjalomschool Capelle aan den IJssel, De 
Wegwijzer en het Kompas (twee locaties) Krimpen aan den IJssel.

1 http://www.onderwijsadvies.nl/media/742186/vaardigheidsscores-en-niveau-i-v-v7.pdf
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Ds Corinne Groenendijk
predikant in de PKN-wijkgemeente de Wingerd in 

Krimpen aan den IJssel
 
Onze samenwerking ontstond rond de vraag welke christelijke boeken 
geschikt waren voor in de kast van de bibliotheek. We ontdekten 
dat we zowel in de kerk als in de bibliotheek met een thema werken, 
waarmee we mensen aan het denken willen zetten. We gingen hierin 
samenwerken en begonnen met de bijbel, dat lag voor de hand. 

In 2015 voerden we een debat naar aanleiding van het thema ‘The 
things we do for love’ en  hadden we het over de vraag hoe je je passie 
kunt delen. Hoe doe je dat in een samenleving waarin iedereen zijn 
eigen opvattingen en passies heeft?  Ik heb ontdekt dat je door een 
boek te lezen in de huid van een ander kunt kruipen en begrijpt wat 
zijn of haar passie is, ook al denk je daar zelf heel anders over. Er is 
zelfs een generatie jonge schrijvers die daarin ook heel open over 
geloof schrijft. Ik merk dat het heel boeiend is om vanuit verschillende 
achtergronden bij elkaar te komen in onze thema’s en ik leer er zelfs 
van om vrijer over mijn geloof te praten.

De bibliotheek werkt met jaarthema’s die lopen van september 
tot september. In het kader van die thema’s bloggen Corinne 
Groenendijk en Hetti Koster, teamleider participatie.

Blog die in 2015 zijn gepubliceerd:
• Blog Reizen of thuis blijven? 

• Oek de Jong: Pier en Oceaan

Jan en Ria van der Ent
vrijwilligers bij het Gouden Uurtje  

 
Het ‘Gouden Uurtje’ is de naam van een voorleesactiviteit voor 
mensen met een verstandelijke beperking. Met een team enthousiaste 
vrijwilligers wordt dit uurtje verzorgd. Aan de hand van van tevoren 
gekozen onderwerpen maken we er een leuk uur van. Er wordt niet 
alleen maar voorgelezen, ook informatie over dat onderwerp wordt 
gegeven en er is vooral ook aandacht voor elkaar. En niet te vergeten 
de koffie en thee met een koekje, dat verhoogt de sfeer. Wij doen dit 
vrijwilligerswerk omdat wij een verstandelijke beperkte zus hebben en 
weten dat zij, maar ook anderen genieten van beetje aandacht.

Elk ‘Gouden Uurtje’ heeft een eigen thema en verhalen, gedichten 
en muziek worden ingezet om op een interactieve manier met dit 
thema bezig te zijn. Thema’s in 2015 waren: Herinneringen, dieren, 
de mooiste fietsverhalen, vrije tijd!, wat voor werk doe jij?, ziek zijn/
beter worden, als ik koning zou zijn…, verzamelingen, geschiedenis, 
emoties, (wereld-) feesten, feestdagen en wat vieren we? Het zijn 
avonden met een gouden randje; des te specialer wanneer je het 
deelt!
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Sander van Gulik
stagiaire bij de leerwerkplek IT

 
In 2015 heb ik als ICT-student een aantal maanden stage gelopen 
bij de Leerwerkplek-IT  en ben ik als docent betrokken geweest bij de 
SamenOnline cursussen in Bibliotheek Capelle Centrum.  
De Leerwerkplek-IT en de SamenOnline cursussen worden 
gecoördineerd door Richard Bodde van LearnIT (Zadkine’s 
leerwerkbedrijf). 

Richard Bodde over zijn rol als coördinator LearnIT: 
Vanaf het moment dat ik de medewerkers van de Bibliotheek aan 
den IJssel heb leren kennen zijn we snel gaan samenwerken. We 
organiseren in de Bibliotheek in Capelle inmiddels doorlopend onze 
SamenOnline computercursussen. MBO ICT studenten leren ouderen 
de basisvaardigheden van de computer. In 2015 hebben we aan 
40 cursisten de cursus gegeven. Daarnaast hebben we samen een 
uniek concept opgezet: de Leerwerkplek-IT waarin vier dagen per 
week stagiaires van ons computervragen beantwoorden en digitale 
ondersteuning aanbieden in de Bibliotheek aan den IJssel. In 2015 
hebben de stagiaires ca 703 vragen kunnen oplossen voor de klanten 
waarvan ca de helft leden van de Bibliotheek was. Ook hebben we 
tien keer het IT-café ondersteund in de bibliotheken van Capelle 
en Krimpen aan den IJssel, waarbij computer gerelateerde thema’s 
werden behandeld.

Met onze activiteiten willen wij graag wat goeds doen voor de 
samenleving, maar is het ook belangrijk dat de studenten er 
daadwerkelijk wat van opsteken. Wij merken bij alle activiteiten die 
wij met de Bibliotheek uitrollen een grote betrokkenheid binnen het 
leerproces van de studenten. Ze gaan met een glimlach richting de 
Bibliotheek en krijgen daar van betrokken medewerkers en vrijwilligers 
ook echt wat mee in hun ontwikkeling. Zoals de servicegerichte 
mentaliteit die daar heerst en ook op onze studenten overslaat. Ik heb 
nergens het gevoel dat er zo hecht wordt samengewerkt en zo veel 
oog is voor de ontwikkeling van de studenten als bij de Bibliotheek. 
Daarom ben ik / zijn wij erg blij met de samenwerking met de 
Bibliotheek en hopen we dat die nog heel lang doorgaat.

Tot slot wil ik nog graag benadrukken dat ik ook blij ben dat de 
medewerkers van de Bibliotheek out of the box durven te denken 
en ons ook op andere plaatsen hebben geïntroduceerd voor nieuwe 
samenwerkingen en andere activiteiten. Die grote betrokkenheid, het 
enthousiasme en dat vertrouwen dat is ook iets waar wij heel erg blij 
mee zijn en die ons als organisatie ook zeker hebben geholpen.  
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Patricia van Schaick
projectleider VoorleesExpress aan den IJssel

 
Tussen Bibliotheek aan den IJssel en VoorleesExpress aan den IJssel 
is er al vanaf de start in 2013 een zeer goede samenwerking. Om 
de VoorleesExpress te kunnen laten slagen is deze samenwerking 
ook van groot belang. Het doel van het project is voornamelijk het 
leesplezier en de woordenschat vergroten bij kinderen en hun ouders. 
Vrijwilligers kregen ook in 2015 een pas om voorleesboeken te kunnen 
lenen. Daarnaast hebben zij exclusief de mogelijkheid om de speciale 
voorleesrugzakjes te lenen die speciaal ontwikkeld zijn voor de 
VoorleesExpress. Deze thematasjes geven de vrijwilligers handvatten 
om naast het themaboek ook andere taalactiviteiten te doen met 
de kinderen. Voorlezers gaan op de helft van het traject naar de 
Bibliotheek met de kinderen en hun ouders. 

In 2015 is er in samenwerking met de Bibliotheek een film gemaakt 
over interactief voorlezen die als e-learning aangeboden kan worden 
aan vrijwilligers. Dit werd financieel mogelijk gemaakt door de 
gemeente Capelle aan den IJssel. Tijdens een officiële filmpremière 
compleet met Rode loper kreeg wethouder Josien van Cappelle het 
eerste exemplaar aangeboden. 

Het verhaal 
van 2015

‘De klanten 
en partners 

aan het 
woord’
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Het verhaal 
van 2015

feiten en 
cijfers 

Algemeen
Capelle aan den IJssel Krimpen aan den IJssel

Inwoneraantallen 66.389 28.930

Omvang collectie totaal 86.689 28.818

Waarvan in dbos 14.125  9.415

Waarvan Bibliotheek op Maat 539

Waarvan in Schollevaar 12.845

Waarvan in s’ Gravenland2 4.238

Personeel
 
Per 31 december 2015 waren er in totaal 25 personen in 
dienst bij de Stichting Bibliotheek aan den IJssel. 

Uit dienst:
• J.K. Agteresh  scholier 

• A. Haullussy  opruimhulp

• P. Karim  inval - opruimhulp

• A.C. T Notenboom  scholier

• I. Reijntjes  directeur bestuurder

• M.A. Synowiecki   opruimhulp

• D. Wesseling  teamleider 

In dienst
• J.K. Agteresh  scholier

• D. Doejaaren  scholieren

• I. Gerrits   leesconsulent i.o.

• M.D. Steegstra  onderwijsspecialist

Raad van Toezicht
• De heer P. van Keulen, voorzitter

• De heer P.F.F. van den Boogerd

• De heer R. de Rijk

• De heer J.H. Verwoerd

• Mevrouw drs. S. Koster



3313

2100

3000
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Bezoekers totaal (exclusief dbos en de Bibliotheek op Maat)

Capelle aan den IJssel Krimpen aan den IJssel
Resultaat 2015 143.939 71.706

Prestatieafspraken 160.000

2014 148.500 72.633

Waarvan Capelle Schollevaar4  

Resultaat 2015 7.587

2014 9.382

Waarvan Capelle ‘s Gravenland

Resultaat 2015 54

2014 123

Aantal schoollocaties met een dbos

Resultaat 2015 12 5 5

Prestatieafspraken 11

2014 9 2

Kernactiviteiten volgens de prestatieafspraken: 
lezen, leren, informeren, ontmoeting en debat 

Bibliotheek aan Huisdienst 6 

Capelle aan den IJssel Krimpen aan den IJssel
Resultaat 2015 9 8 (1 lid Rotterdam)

2014 12 6

Preventie laaggeletterdheid 
BoekStart in de Kinderopvang

Resultaat 2015 3

2014 3

Voorleesactiviteit nationale voorleesdagen

Resultaat 2015 15 groepen 

2014 15 groepen
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Workshops 

Capelle aan den IJssel Krimpen aan den IJssel
Muziek op schoot in het kader van 

het nijntje-jaar
2 – in totaal 30 aanwezigen 1 – in totaal 15 aanwezigen

Boek in je rugzak 75 ouders taalarme gezinnen van 
kleutergroepen Octopus

Voorleestraining vrijwilligers 
voorleesexpres

30 vrijwilligers 

Minilessen leesplezier 2 groepen 4, 1 NT2 leerlingengroep 1 groep 4 

Boekenbrunches nieuwe 
jeugdboeken

Dbos ouders 5 scholen Dbos ouders 2 scholen

Open Boek 15 leerkrachten 2 leerkrachten

Lidmaatschap Open Boek netwerk 20 leerkrachten. Thema’s 2015: 
Woordenschat, informatie 

zoeken, SchoolWise, 21e eeuws 
vaardigheden

Snelle verteller: boekenkring voor 
kinderen

5 klassen (60 kinderen) 1 klas (25 kinderen)

Boekenkring scholing leerkrachten 2 teams 3 teams 

Leesbevordering breed

Digitaal prentenboek van de week 
(in de klas wordt met de papieren-

versie gewerkt, thuis kan de 
digitale versie worden gelezen)

Onderbouw 1 school Onderbouw 1 school

Kinderboekenweek – 
techniekwedstrijd

2 scholen 2 scholen (Winnaar OBS Kortland)

13 Leskisten (nieuwe in 2015: 
Informatievaardigheden, seksuele 

diversiteit)  

8 uitleningen 4 uitleningen

Open leeskring (6 bijeenkomsten) 72 deelnemers totaal

BoekenProeven (opening literair 
seizoen Capelle)

39 deelnemers 

2  Op 31-12-2015 waren de voorbereidingen om het servicepunt ’s Gravenland om te bouwen tot een kinderbibliotheek in volle gang. In de maanden tot 
en met november stond er een collectie van 500 romans voor volwassenen. 3 Tijdens de schoolvakanties zijn de servicepunten gesloten geweest en in 
Schollevaar zijn in 2015 de scholen met een dbos ook gaan uitlenen.  4 Tijdens de schoolvakanties zijn servicepunten in 2015 gesloten geweest. 5 Waarbij 
opgemerkt moet worden dat drie van de 11 locaties officieel open gaan in 2016. Contracten zijn wel in 2015 gesloten. 6  Leden van de Bibliotheek aan 
Huisdienst zijn moeilijk te vergelijken. Gemiddeld zitten we op 20 leden. Maar sommige leden zijn tijdelijk lid doordat men tijdelijk slecht ter been. Verloop in 
2015: in totaal hebben 26 mensen (15 uit Capelle en 10 uit Krimpen) gebruik gemaakt van de dienstverlening,  waarvan 1 lid naar Rotterdam is verhuisd. Deze 
deelnemer is wel klant bij ons gebleven in overleg met de Bibliotheek Rotterdam. 
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Bestrijding laaggeletterdheid
Capelle aan den IJssel Krimpen aan den IJssel

TaalNetwerk Ja Ja

Week van de alfabetisering Elfjeswedstrijd en Kick Off 
TaalPunt 

Taallunch (25 voorlees- en 
taalvrijwilligers, 25 ouders en 

netwerkpartners

Leesclub laaggeletterden 5 volwassenen bestaande groep, 1 
nieuwe groep 

TaalCoaches Gemiddeld 4 taalcoaches en pupil 
per dag

Idem

Taal voor thuis: training 
voorleesvrijwilligers

15 vrijwilligers

Participatie, programmering, ontmoeting en debat
Gouden uurtje (voorlezen voor verstandelijk beperkten)
Thema’s: herinneringen, fietsverhalen, vrije tijd, ziek zijn en beter worden, Wat voor werk doe je?  
Als ik koning was…, geschiedenis, wereldfeesten, emoties, verzamelen, dieren

Capelle aan den IJssel Krimpen aan den IJssel
Resultaat 2015 18 19

Gemiddeld aantal deelnemers 12 14

Deelnemende woonvormen Bazuin, Schollevaar, Evenaar, 
Sebanja

Tricolore, Zwaluwhof, Evenaar

2014 16 19

Debat avond ism Raad van Kerken Krimpen ad IJssel

Reizen – vertaling jaarthema: 
Room with a view (wat reist er 

met je mee?

35 mensen

Passie – vertaling jaarthema:  
The things we do for love   

(aan de hand van de Ontdekking 
van de hemel Harry Mulish) 

75 mensen

Biblioscoop Krimpen

A thousand times good night 25 mensen

August: Osage County 46 mensen

Noah 23 mensen

Boyhood 52 mensen

Fault in our stars 23 mensen
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Samenwerking SYnerKri Krimpen

Legomiddag 123 kinderen

Kinderfilm meivakantie 129 kinderen

Zomerfilms (2) 129 kinderen

Herfstfilm (2) 190 kinderen

Sport en spelparade Bibliotheekplein (rustpunt) 

Samenwerking met het Nut (Krimpen)

Lezing Herman Pley 75 mensen

Samenwerking Vijverhof (Capelle aan den IJssel)

Biblioscoop Annie 25 mensen

Biblioscoop Intouchables 21

Biblioscoop Sound of music 23

Veiligheid in de woonomgeving 5

Lezen met de anderslezenapp 5 

Krimpen festival

Literaire quiz en apotheek 35 

Samenwerking van Cappellenhuis

Nederland leest Concertlezing A.L. 
Snijders en Marcel Worms 

70 mensen

Carols aan den IJssel 60 mensen

Boekenproeven 50 mensen

Bibliotheek van Capelle

Stamboomcafé 25 mensen

Schrijvers aan de tafel 10 keer

Diversen

Voorwaarts mars (ism Capsloc – 
thema Room with a view)

35 deelnemers aan fotowedstrijd ‘wie neem jij mee op reis naar Mars. 
https://nl.pinterest.com/aandenijssel/aan-den-ijssel-voorwaarts-mars/

nijntje viert feest  62 uitnodigingen gestuurd naar kinderen die jarig waren om 
de nijntje is jarig koffer te komen lenen. De verjaardagskoffer is 

uiteindelijk 21 keer uitgeleend 

Montmartre boekenmarkt 50 verkopen gedaan

VO/jongeren
Biebquiz Krimpen 7 groepen van 170 leerlingen, Krimpenerwaardcollege

Capelle  5 groepen, 100 leerlingen, IJsselcollege Kanaalweg VMBO 
LWOO BB en KB.  5 groepen, 104 leerlingen, Comenius College 

Pelikaanweg VMBO basis/kader
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Digitale diensten
De website: www.bibliotheekaandenijssel.nl
Bezoekers website

Resultaat 2015 98.549

2014 104.936

Inschrijvingen via de website

Resultaat 2015 166 7

2014 160

Uitleningen e-books

Resultaat 2015 8.412

2014 4.698

E-book-accounts

Resultaat 2015 993

2014 555

Digitale nieuwsbrief

Resultaat 2015 6.949 abonnees

2014 7.417 abonnees

Twitter

Resultaat 2015 710 volgers 

2014 608

Pinterest

Resultaat 2015 92 volgers

Facebook Bibliotheek

Resultaat 2015 378 volgers

2014 242

Facebook Open Boek

Resultaat 2015 1.302 likes

Facebook Tip elkaar

Resultaat 2015 115 volgers

2014 104 volgers
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Leerwerkplek-IT Capelle Centrum

Vragen 784 vragen, 703 opgelost

Opmerking Steekproefsgewijs is gekeken of de vragensteller leden van 
de bibliotheek zijn. Vastgesteld is dat meer dan 50% van de 

vragenstellers geen lid van de Bibliotheek is.

Samen online – computercursussen jongeren leren ouderen 

Aantal 5

Aantal cursisten 40

Jongeren 4 jongeren ROC Albeda per keer als begeleider

Vrijwilliger 2 volwassen begeleiders

Tablet - ITcafé

Capelle aan den IJssel Krimpen aan den IJssel
Resultaat 2015 5x, gemiddeld aantal  

bezoeker 6 per keer
5x, gemiddeld aantal  
bezoekers 4 per keer

2014 6x, gemiddeld aantal  
bezoekers 10 per keer

6x, gemiddeld aantal  
bezoekers 12 per keer

Whats (H)appy lessen PO en digilessen 

Primair onderwijs 9 klassen op 4 scholen

Pinterest

Workshop 1 x voor 10 deelnemers

Pinterestinspiratieborden 
bibliotheek

https://nl.pinterest.com/aandenijssel/

Blogs
Blog The things we do for love 131 x bekeken

Blog Open Boek 1100 x bekeken (augustus 2015 – dec 2015)

 

7 t/m sept 2015 vanaf 5 oktober 2015 is er een nieuwe website en gaan alle inschrijvingen digitaal via Bicat



     Samenvatting 
jaarrekening 
        2015 
1. Balans per 31-12-2015
2. Staat van baten en lasten 2015
3. Algemene toelichting



Samenvatting jaarverslag 2015 Bibl iotheek aan de I Jssel2 3

2. Staat van baten en lasten 2015

Baten Begroot 2015 2014
Gebruikersinkomsten 270.500 244.503 240.946

Bijdragen gemeenten en 
overige subsidies

1.628.152 1.720.843 1.694.710

Doel en projectsubsidies 70.568 11.166 150.568

Specifieke 
dienstverlening

175.000 244.479 239.872

Diverse baten 24.500 2.343 3.645

2.168.720 2.223.334 2.329.741

Lasten Begroot 2015 2014
Salarissen en sociale 
lasten

841.065 792.849 894.083

Overige personeelskosten 60.500 1 65.111 49.447

Bestuur en organisatie 60.150 64.913 49.624

Huisvestingskosten 713.010 763.664 748.094

Administratie 54.895 65.708 78.126

Automatisering 187.350 159.837 208.832

Collectie en media 212.250 239.551 241.940

Specifieke kosten 32.500 22.996 54.066

Overige kosten 7.000 13.935 3.164

2.168.720 2.188.564 2.327.376

Exploitatieresultaat 34.770 2.365

Het exploitatieresultaat is toegevoegd aan het stichtingskapitaal.   

1  In een interne herziening van de begroting is post verzekeringen (€ 8000,00) verschoven van bestuur- en organisatiekosten naar 
huisvestingskosten. 

1. Balans per 31-12-2015

Balans 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2013
Materiele vaste activa 2.154071 2.280.762 2.375.510

Financiële vaste activa 16.415 16.415 16.415

Vaste activa 2.170.486 2.297.177 2.391.925
Vorderingen en 
overlopende activa

111.452 132.392 149.189

Liquide middelen 533.999 388.447 416.326

Vlottende activa 645.451 520.839 565.515

2.815.937 2.818.016 2.957.440

Eigen vermogen 196.507 127.883 110.441

Voorzieningen 188.827 161.402 133.289

Langlopende 
schulden

2.053.158 2.140.773 2.240.835

Kortlopende 
schulden en 
overlopende 
passiva

377.445 388.008 472.875

2.815.937 2.818.016 2.95.440
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Financiële activa

Deelnemingen in groepsmaatschappijen
De deelnemingen in groepsmaatschappijen worden gewaardeerd tegen netto 
vermogenswaarde, afhankelijk van de mate van deelneming. Het aandeel in het 
resultaat van de groeps- en gelieerde maatschappijen, bepaald volgens uniforme 
grondslagen, wordt bij deze grondslag in de waarde van de deelnemingen in 
groepsmaatschappijen begrepen onder aftrek van het toegekende dividend.

Vorderingen op korte termijn
De vorderingen op korte termijn worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, 
zonodig onder aftrek van een voorziening uit hoofde van oninbaarheid. In de 
cijfermatige opstelling is een specificatie opgenomen van de vorderingen die een 
looptijd van langere dan een jaar hebben. 

Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van 
de onderneming en betreffen direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en 
kasmiddelen.

Reserves

Bestemmingsfonds infrastructuur digitale aansluiting
Dit bestemminsfonds is bedoeld als een tegemoetkoming in de kosten voor de digitale 
aansluiting van de bibliotheek op Bibliotheek.nl, de landelijke digitale infrastructuur 
van bibliotheken. Gedurende boekjaar 2015 zijn deze kosten uitgegeven, waardoor het 
fonds op nihil is gesteld.

Bestemmingsfonds inventaris Krimpen aan den IJssel
Dit bestemmingsfonds is opgedragen door de gemeente Krimpen aan den IJssel. Dit 
fonds mag alleen worden aangewend voor deze bestemming.

Bestemmingsreserve verbouwing Krimpen aan den IJssel
Deze reserve is gevormd op basis van bestuursbesluit. De reserve is gevormd ter 
dekking van de kosten van de verbouwing.

Bestemmingsreserve verbouwing Capelle aan den IJssel
Deze reservering betreft een reservering als tegemoetkoming in de kosten voor de te 
verwachte verbouwingskosten van het pand aan het Stadsplein in Capelle aan den 
IJssel. Deze reserve is gevormd op basis van bestuursbesluit.

Bestemmingsreserve samenwerking met de gemeente Rotterdam
Deze reserve is gevormd op basis van bestuursbesluit Dit reserve is bedoeld om de 
mogelijkheden te onderzoeken voor samenwerking binnen het Rijnmondconvenant. In 
2014 en 2015 zal dit op regionaal niveau onderzocht worden. Bestede directe uitgaven 
worden hierop in mindering gebracht alsmede de voorziening afgebouwd met de 
bedragen van bestede tijd door het personeel aan deze bestemming. In 2015 is de 
reserve op nul gesteld en komen te vervallen. 

Bestemmingsreserve egalisatie renterisico
De reserve is afgebouwd in 2015. Het was bedoeld ter dekking van eventuele 
renterisico’s. Deze worden niet meer verwacht.

3. Algemene toelichting
Activiteiten

De stichting heeft tot doel en verricht met name activiteiten op het gebied van:
a. de bevordering van de openbare bibliotheekvoorziening in haar werkgebied ten 
behoeve van de gehele bevolking zonder onderscheid van godsdienstige overtuiging, 
politieke gezindheid of sociale groepering. Het werkgebied omvat de gemeenten 
Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel.
b. Om die openbare bibliotheekvoorziening te doen uitgroeien tot een centrum voor 
kennis, cultuur, educatie en informatie, en voorts al hetgeen met een ander rechtstreek 
of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van 
het woord, een en ander zonder winstoogmerk.

Algemene grondslagen voor  verslaglegging

Algemeen
De jaarrekening is overeenkomstig de Richtlijnen voor de jaarverslaglegging voor 
Organisaties-zonder-winststreven (richtlijn 640) opgesteld. De jaarrekening is het 
voorstel tot resultaatbestemming verwerkt. De jaarrekening is opgesteld op basis 
van historische kosten. De gehanteerde grondslagen en resultaatbepaling zijn niet 
gewijzigd ten opzichte van vorig jaar en zijn als volgt.

Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden primaire financiële instrumenten, vorderingen, 
schulden en financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen en toelichting van de 
primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de toelichting per balanspost. 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Activa en passiva
Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders 
vermeld. 

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen terreinen
De gebouwen worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met lineair 
berekende afschrijvingen na ingebruikname, gebaseerd op de verwachte economische 
levensduur. De terreinen en gronden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Op 
terreinen en gronden vindt geen afschrijving plaats. 

Inventaris
De inventaris wordt gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met lineair 
berekende afschrijvingen na ingebruikname, gebaseerd op de verwachte economische 
levensduur (maximaal 10 jaren). In het jaar van investeren wordt tijdsgelang 
afgeschreven. 
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Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De 
geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlottende 
effecten. De effecten kunnen worden beschouwd als zeer liquide middelen. 

Kasstromen in vreemde valuta worden omgerekend tegen een geschatte 
gemiddelde koers. Koersverschillen inzake geldmiddelen worden afzonderlijk in het 
kasstroomoverzicht getoond.

Winstbelastingen, ontvangen interest en ontvangen dividenden worden opgenomen 
onder de operationele kasstroom. Betaalde interest en betaalde dividenden worden 
opgenomen onder de financieringskasstroom. Betaalde interest kan ook onder de 
operationele kasstroom worden opgenomen.

De verkrijgingsprijs van verworven groepsmaatschappijen wordt opgenomen onder 
de investeringskasstroom, voor zover betaling in geldmiddelen heeft plaatsgevonden. 
Hierbij worden geldmiddelen aanwezig in deze groepsmaatschappijen afgetrokken van 
de aankoopprijs. 

Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële 
leasing worden niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van 
leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasecontract wordt voor het gedeelte 
dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit het financieringsactiviteiten 
aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit 
operationele activiteiten. 

Bestemmingsreserve doorontwikkeling ‘De Bibliotheek op School’
Door het bestuur is het besluit genomen deze activiteit door te ontwikkelen en voor de 
benodigde kosten deze reserve te vormen.

Bestemmingsreserve vervanging inventaris kantoren
Het bestuur heeft besloten deze reserve te vormen ten behoeve van de vervanging van 
de verouderd inventaris.

Voorzieningen
Groot onderhoud
De voorziening groot onderhoud gebouw wordt gevormd voor toekomstige uitgaven 
voor onderhoud aan de gebouwen in eigen beheer. De subsidieverordening welzijn 
staat dit toe. De onderhoudsplannen voor de komende jaren aan de gebouwen 
Stadsplein, Stationsplein en Puc cinistraat zijn in 2013 geactualiseerd. Op basis van de 
plannen wordt jaarlijks voorafgaand een dotatie gedaan.

Voorziening jubilea
Conform de richtlijn voor de jaarverslaglegging is voor de toekomstige jubilea een 
voorziening opgenomen. 

Langlopende schulden
De langlopende schulden betreffen leningen met een looptijd groter dan een jaar. Het 
gedeelte van de leningen dat wordt afgelost in het komende jaar is opgenomen onder 
de kortlopende schulden. In de toelichting op de balans is een specificatie opgenomen.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd 
van ten hoogste een jaar en worden, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd 
tegen de nominale waarde. 

Resultaatbepalingsgrondslagen

Algemeen
Het exploitatieresultaat wordt bepaald als er een verschil is tussen de baten van de 
geleverde prestaties en de lasten over de periode. De resultaten op transacties worden 
verantwoord in de periode waarin ze zijn gerealiseerd. De kosten worden toegerekend 
aan specifieke hoofdgroepen conform het Rekenschema Openbare Bibliotheken.

Baten
Onder baten worden begrepen de aan derden in rekening gebrachte bedragen exclusief 
omzetbelasting, voor geleverde goederen en diensten, alsmede de bijdragen van 
gemeenten en ontvangen subsidies.

Salarissen en sociale lasten
Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten worden op grond van de 
arbeidsovereenkomsten verwerkt in de exploitatierekening voor zover ze verschuldigd 
zijn aan werknemers. 

Overige bedrijfskosten
De overige bedrijfskosten worden toegerekend aan de periode waar ze betrekking op 
hebben.



    2015
   Bouwen aan 
      de toekomst 
van 
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