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Een terugblik op 
een dynamisch 
jaar!



Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag van Bibliotheek Velsen. 

Het jaar 2014 was een bewogen jaar voor Bibliotheek 
Velsen. In het meerjarenplan 2014-2017 is een 
zevental succesbepalende factoren benoemd waar de 
komende jaren aan gewerkt zal worden. 
Deze factoren zijn: 
- Een financieel gezonde organisatie
- Tevreden klanten
- Competente medewerkers
- Inspirerende producten en diensten
- Interne en externe samenwerking verbeteren
- Innovatiekracht
- Maatschappelijke waarde

In dat kader hebben alle medewerkers in 2014 een 
verkoop- en communicatietraining gevolgd om de 
klantenservice naar een hoger peil te tillen. 
In november hebben we een onderzoek naar de 
maatschappelijke waarde van de bibliotheek laten 
verrichten onder onze klanten, stakeholders en 
vertegenwoordigers van de gemeente. 
Het onderzoek was gericht op vier aspecten: 
informatievoorziening, lezen, sociale cohesie en maat-
schappelijke participatie. Uit het onderzoek blijkt dat 
de bibliotheek als een zeer belangrijk instituut binnen 
de lokale samenleving wordt gewaardeerd. Men ziet 
de waarde van de bibliotheek vooral op de terreinen 
Lezen & Leren, Kennis & Informatie en op het gebied 
van samenwerking met het onderwijs. Verderop in dit 
jaarverslag vindt u de resultaten.

In december 2014 is de bibliotheek met goed resultaat 
gecertificeerd. De certificering heeft ons geholpen 
bij het in kaart brengen van onze sterke en zwakke 
punten. De boodschap voor 2014 en 2015 is dan ook 
om de interne processen van de bibliotheek beter 
op elkaar af te stemmen en ervoor te zorgen dat we 
helder onze maatschappelijke meerwaarde kunnen 
communiceren. 

In het afgelopen jaar speelden er ook een aantal 
minder positieve zaken. Zo was de Directeur-
Bestuurder, Martijn Mewe, voor een langere periode 
afwezig door (persoonlijke) omstandigheden. Na een 
periode van afwezigheid kwam hij terug, maar snel 
werd duidelijk dat zijn toekomst ergens anders lag. 
Martijn Mewe heeft per 31 december 2014 afscheid 
genomen als Directeur-Bestuurder. Gedurende zijn 
afwezigheid en ter overbrugging naar de aanstelling 
van een nieuwe Directeur-Bestuurder is deze functie 
waargenomen door Hans Spruijt.

Hans Spruijt (ad interim Directeur-Bestuurder)



Raad van Toezicht

Sinds de verzelfstandiging van Bibliotheek Velsen 
is de Raad van Toezicht (RvT) volop in ontwikkeling. 
Zij bestaat uit een vijftal zeer betrokken Velsenaren, 
met onder hen een grote diversiteit in expertise en 
ervaring. Zij vormen een RvT die bestuurder en de 
organisatie ruimte geeft en stimuleert om te onder-
nemen, en tegelijkertijd scherp en kritisch is op het 
resultaat en het werken binnen de gestelde kaders. 
Thema’s die binnen de Raad aan de orde zijn ge-
weest in 2014, zijn onder andere: 
• De afwikkeling van de verzelfstandiging van  
 de Bibliotheek en verkenning van de uit- 
 breiding van samenwerking met o.a. de  
 Bibliotheek IJmond Noord;
• Landelijke ontwikkelingen, zoals de 
 Bibliotheekwet en de digitalisering van de  
 bibliotheken;
• Regionale ontwikkelingen met betrekking  
 tot lokale samenwerking in de culturele en  
 sociale sector;
• Beleidszaken zoals het vrijwilligersbeleid en  
 het marketingbeleid, maar ook  de 
 certificering. 
Daarnaast zijn de kwartaalrapportages besproken 
en zijn het jaarverslag en de jaarrekening 2013, het 
jaarplan 2015 inclusief de bijbehorende begroting 
vastgesteld.
Bibliotheek Velsen heeft naar de mening van de RvT 
aan haar missie om als culturele en maatschappelij-
ke ontmoetingsplek van Velsen te fungeren in 2014 
verder invulling gegeven. Wisselingen in de directie
maakten dat niet eenvoudiger, hetgeen een compli-
ment aan de medewerkers waard is.
Een punt van aandacht en zorg is de financiële 
gezondheid van de bibliotheek. Het uitgangspunt bij 
de verzelfstandiging van de bibliotheek was het 
verder ontwikkelen van een gezonde en 
ondernemende bibliotheek, die in staat is 
zelfstandig die maatschappelijke rol te spelen. 

De RvT conformeert zich aan de Governance Code 
Cultuur. Zij heeft in maart en december haar 
eigen functioneren geëvalueerd. Dat heeft tot enkele 
verbeterpunten geleid die in 2015 verder vorm zullen 



krijgen. Daarnaast heeft de Raad zich beraden op 
haar eigen samenstelling vanwege het vertrek van 
de voorzitter en de portefeuillehouder Financiën. Uit 
de Raad zelf is een nieuwe voorzitter benoemd; voor 
financiën is besloten een nieuw lid te werven. Ook 
die procedure is begin 2015 afgerond.
 

Nevenfuncties  RvT leden 2014 

Naam Nevenfuncties 2014

Dhr. J.F. Schroër 
(voorzitter)

geen

Mevr. A. Zuidweg * Lid RvT Kontext te Haar-
lem
* Lid bestuur 
Stichting VPTZ
* Lid dagelijks bestuur VNO 
NCW West

Dhr. F.H.J. van 
Oosterum

* Lid RvT Stichting Socius 
Heemskerk

Mevr. G.B.M.J. 
Spoormans

geen

Mevr. L. van der Wijden * Bestuursvoorzitter van de 
Stichting Erfgoed Haarlem

Mevr. K. van Oirschot geen



Organisatie

Certificering
November 2014 stond bij Bibliotheek Velsen in het 
teken van de audit voor de certificering. Het hele 
jaar door zijn de voorbereidingen voor deze audit, 
die op 25 november 2014 plaatsvond, in volle gang 
geweest. Mede dankzij een gedegen voorbereiding 
zijn we met een ‘goed’ gecertificeerd. De volgende 
certificeringsronde vindt plaats in 2018.

Onderzoek naar maatschappelijke waarde 
Stakeholders waaronder de gemeente, leden en 
niet-leden hebben een uitgebreide vragenlijst 
ingevuld over de waarde van de bibliotheek in onze 
gemeente. De resultaten waren positief, al bleek 
met name de zichtbaarheid van de bibliotheek bij de 
stakeholders een aandachtspunt. Uit het onderzoek 
(uitgevoerd door Biblioconsult) zijn verschillende 
actiepunten voortgekomen die gekoppeld zijn aan 
het jaarplan van 2015.  

Resultaten van het onderzoek:
•  Leden & niet-leden beoordelen de   

 bibliotheek met een 7,9
•  De gemeente beoordeelt de bibliotheek  

 met een 8,6
•  De stakeholders beoordelen de   

 bibliotheek met een 7,7
•  De waarde van de bibliotheek ligt vooral  

 op de terreinen Lezen & Leren, Kennis 
 & Informatie en Onderwijs

‘We zijn geslaagd!    
Dit certificaat  staat 

voor het  waarborgen  
van een goede 

kwaliteit van onze 
dienstverlening en 

daar zijn we blij mee.’ 
aldus Marjolein
 van der Steen, 

adjunct-directeur 



‘In 2015 ligt de focus op zichtbaarheid en 
imago. Bovendien zullen we de bestaande 

samenwerkingsverbanden intensiveren en gaan we 
nieuwe aan!’ aldus Hans Spruijt, 
ad-interim Directeur–Bestuurder

Directie
Op directieniveau was 2014 een roerig jaar. Door 
(persoonlijke) omstandigheden is directeur Martijn 
Mewe in maart voor een langere periode uitgevallen. 
Hans Spruijt is tijdelijk ingezet als ad interim 
Directeur-Bestuurder. Toen in het najaar duidelijk 
werd dat Martijn per december zijn functie zou 
neerleggen, is besloten om een nieuwe directeur aan 
te stellen. De zoektocht naar een directeur werd in 
november in gang gezet.

Vrijwilligersbeleid
Om de dienstverlening van de bibliotheek te kunnen 
uitbreiden, is er een vrijwilligersbeleid ontwikkeld 
dat in 2014 van start is gegaan. Gedurende het jaar 
zijn er op verschillende plekken vrijwilligers ingezet, 
zoals bij de leesclubs voor laaggeletterden en de 
AntiKraakBieb. In 2015 breiden we dit aantal uit bij 
de dienst- en serviceverlening.

Marijke Veenenbos over laaggeletterden: ‘We 
hebben nu vier leesclubs in Bibliotheek Velsen en 
constateren dat er behoefte is om gezamenlijk een 
boek lezen én te beleven. Het is hartverwarmend 
om te zien hoe enthousiast de deelnemers en de 
begeleiders zijn. Ze  versterken elkaar hierin. Er 
wordt ook veel gelachen, maar daar zoeken we de 
boeken ook op uit!’



Cijfers algemeen

246.000
Bezoekers in 2014

1017
  Likes op facebook

1083
  Volgers op twitter

14.402
Leden in 2014 

307.233 

Uitleningen 2014 

94.357 

 Bezoekers op de website

94.043
Materialen in de 

collectie



Uitleningen 2013 t.o.v. 2014 
een daling van 11%

Aantal bezoekers in 2014:
246.000

Deelnemers aan educatieprojecten:  7.593
Deelnemers aan volw. activiteiten: 1.542
Deelnemers aan kids activiteiten:  2.428

Bezoekers Strandbieb:   1.300
Bezoekers AntiKraakBieb:      900

Leden per vestiging 2013 versus 2014
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Marketing &
Communicatie

Op het gebied van marketing en communicatie is 
er een goede start gemaakt in 2014. De overstap 
naar een nieuwe website (Waas 2.0) is gerealiseerd. 
De website ziet er professioneler uit en is voor de 
klant gebruiksvriendelijker geworden. Doelstelling 
van 2014 was een stabilisatie in het ledenaantal. In 
de tweede helft van 2014 zijn we van start gegaan 
met marketingacties gericht op ledenbehoud en 
ledenwerving. Met als resultaat dat de landelijke 
tendens van een dalende ledenaantallen hier beperkt 
is gebleven met een daling van 1,4 %.

‘Er zijn prachtige afgelopen jaar op het gebied 
van ons activiteitenaanbod! In samenwerking met 
Seaport hebben we een drietal zeer drukbezochte 

verkiezingsdebatten georganiseerd in de bibliotheek. 
In opdracht van de gemeente Velsen hebben we in 

het kader van de heropening van het gemeentehuis 
een boekje samengesteld met verhalen van lokale 

schrijvers!’ aldus Maaike Cortlever, 
manager Back-Office

Een greep uit de activiteiten en campagnes met 
als doel de zichtbaarheid te vergroten en leden te 
verwerven en te behouden:
• Verkiezingsdebatten: een samenwerking met 
Seaport, drie drukbezochte debatten, uitgezonden via 
internet en Seaport TV.

• Leesclubs voor laaggeletterden, vanaf de zomer 
begeleid door vrijwilligers. 

• Heropening gemeentehuis Velsen: het samenstellen 
van een boekje met lokale schrijvers en het maken 
van een expositie over Dudok. Elf schrijvers, 
waaronder Ellen Heijmerikx, Karin Amatmoekrim, 
Conny Braam en Arie Koomen, werkten hier aan 
mee. Fotokring Polderlicht zorgde voor bijpassende 
beelden.

• Lezing Isa Hoes: ruim 100 mensen gingen in 
gesprek met Isa. De interesse was enorm!

• Boekstart: vier keer per jaar organiseren we een 
activiteit voor de allerkleinsten en hun (groot)
ouders/verzorgers. Hiermee stimuleren we het 
(voor)lezen bij jonge kinderen, wat op latere leeftijd 
het leesplezier vergroot en de laaggeletterdheid 
tegengaat.

• Om leden aan ons te binden en ze te werven 
hebben we diverse campagnes opgezet. We doen 
onder meer mee aan de Search Enging Adevertising, 
Retentie- en Welkomstcampagne die we via ProBiblio 
inkopen. 



Van voorleesfeest 
tot Babybiebborrel en 

van Kunstlab tot Doe mee 
met. We hebben met

 ons verrassende 
activiteitenaanbod voor 
kinderen ruim 1200 kin-

deren en hun ouders 
mogen ontvangen in de 

bibliotheek! 



In het onderwijswerkveld komt de nadruk steeds 
meer te liggen op het belang van de basisvakken 
taal, rekenen en daarnaast de 21ste-eeuwse vaardig-
heden. Daarom heeft het educatieteam van Biblio-
theek Velsen zich in 2014 het doel gesteld dat alle 
programma’s zich nog meer richten op bevordering 
van leesplezier en mediavaardighden. Een aantal 
feiten opgesomd:

• Alle basisscholen in de gemeente Velsen doen mee 
aan één of meerdere programma´s die Bibliotheek 
Velsen aanbiedt. We streven naar 10% groei qua 
inschrijvingen op de programma’s. Dit is in 2014 voor 
90% behaald. 

• Dit schooljaar werd voor het eerst het programma 
‘Taaljukebox’ aangeboden aan groepen 6 en 7.  In dit 
programma wordt taalonderwijs benaderd vanuit de 
acht intelligenties ontwikkeld door Howard Gardner. 
Een manier om leerlingen te stimuleren die niet van 
lezen houden. 

• In 2014 gingen voor het eerst twee medewerkers 
van Bibliotheek Velsen aan de slag op scholen in het 
kader van Cultuureducatie met Kwaliteit. Dit samen-
werkingsproject met Kunstencentrum Velsen biedt 
een nieuwe ingang om onze doelgroep te bereiken. 

• Bijna 80% van alle groepen 3 en 4 uit de gemeente 
deed mee aan de Kinderboekenweek 2014. Een uitge-
breid programma met introductie en materialen op 
school en een afsluitende voorstelling in de bieb. Dit 
met als doel de 900 leerlingen een bijzondere erva-
ring te geven in de fysieke bibliotheek en ter promo-
tie van het kinderboek.  
 
Leerkracht Liëtte Jongeneel over het project Natio-
nale voorleesdagen: ‘Ik vind het heel knap hoe alles 
elk jaar weer opgezet is en de materialen die aange-
leverd worden.  Het zit goed in elkaar en ik zeg dan 
ook: vooral doorgaan!!

• Nederland Leest Live
Meer dan 130 bovenbouwleerlingen havo en vwo, 
van zowel het Vellesan College als het Felisenum, 
deden dit jaar mee aan Nederland Leest Live. Een 
programma waarbij leerlingen klassikaal hetzelfde 
boek lezen en daarna kiezen uit verschillende discipli-
nes om de opgedane kennis te verwerken. 

 

Educatie



In 2014 lag het accent op verdergaande samen-   
werking met Bibliotheek IJmond Noord. Er is een 
gezamenlijk systeem van abonnementen en leen-
voorwaarden geïmplementeerd, waardoor onze 
leden makkelijker gebruik kunnen maken van beide 
collecties in elkaars vestigingen. Ook is de Meelees-
pas in beide bibliotheken ingevoerd. 

In beide vestigingen zijn fysieke aanpassingen 
gedaan om het aanbod voor de klant nog aantrekke-
lijker te maken.

‘De ontmoetingsfunctie van de bibliotheek, voor met 
name senioren, is belangrijk in Bibliotheek Velser-

broek. Dankzij de aanpassingen is het nu nog fijner 
om hier te zijn!’ aldus Ingrid van Rooijen, 

Sr. medewerker Front-Office

Het ondersteunen van de klant en het uitbreiden van 
de service bij de (digitale) collectie is dit jaar gerea-
liseerd door een nieuw wifi-netwerk en de lancering 
van de e-book portal van BNL. Daarnaast hebben 
onze Front-Office medewerkers training gekregen op 
het gebied van e-readers en tablets en is er scholing 
geweest op het klantgericht werken.  

Betere presentatie en investeringen in nieuwe collec-
tie-onderdelen zoals Toptitels, reisverhalen, biogra-
fieën en populaire televisieseries hebben bijgedra-
gen aan de service aan onze leden. Deze onderdelen 

Collectie



Financiële
verantwoording

Balans per 31 december 2014
(na resultaatbestemming)

31 dec 
2014

31 dec 
2014

Activa
Vaste Activa

Materiële vaste activa 284.579 226.106
Som der vaste activa 284.579 226.106

Vlottende Activa
Voorraden 8.037 12.460
Kortlopende vorderingen 275.893 133.580
Liquide middelen 353.039 500.728
Som der vlottende activa 636.969 646.768

Totaal Activa 921.548 872.874

Passiva
Eigen vermogen 19.660- 153.650
Kortlopende schulden 941.208 719.224

Totaal Passiva 921.548 872.874



Centrale Bibliotheek IJmuiden
Dudokplein 16
1971 EP IJmuiden
0255 525 353
info@bibliotheekvelsen.nl

Openingstijden
Ma t/m vr  09:00 - 18:00 uur
Ma t/m vr  09:00 - 12:00 uur self-service
Zaterdag  10:00 - 17:00 uur

Bibliotheek Velserbroek
Maan Bastion 476
1991 RH Velserbroek
023 538 19 01
info@bibliotheekvelsen.nl

Openingstijden
Ma t/m za  10:00 - 17:00 uur
Ma t/m vr  10:00 - 12:00 uur self-service
  

Volg Bibliotheek Velsen via:
bibliotheekvelsen.nl
facebook.com/bibliotheekvelsen
@BiebVelsen

Velsen


