Dit is het jaarverslag van Bibliotheek de Boekenberg. Gegoten in een compact overzicht van
cijfers en verhalen lees je welke ontwikkelingen De bibliotheek in 2018 heeft doorgemaakt.
En welke nieuwe initiatieven er zijn. De ontwikkelingen gaan letterlijk bergopwaarts en
zijn gericht op 3 kernwaarden: zelfredzaamheid, participatie en ontplooiing. Met de lokale
gemeenschap, de overheid, het onderwijs en het bedrijfsleven. Dat De Boekenberg meer is
dan alleen boeken wordt hieronder duidelijk. Daar willen we zoveel mogelijk mensen in
Nissewaard van laten genieten. De Boekenberg is daarom trots om als eerste bibliotheek in
Nederland sinds 2018 het lidmaatschap tot 30 jaar gratis aan te bieden. Hieronder lees je
meer hierover.

Bezoekers

Meer dan 200.000 mensen bezochten De Boekenberg.
In 2017 waren dit er 187.000. De bezoekers komen voor boeken,
cursussen, trainingen, evenementen, het café en nog veel meer. En
uiteraard voor het iconische gebouw.

Meer leden

Het ledenaantal in 2018 telde totaal 15.808 mensen waaronder
9.540 kinderen tot 18 jaar en 6.268 volwassenen. Dit is een
stijging van 14% ten opzichte van het jaar ervoor. En dat terwijl
de sector juist al jaren een daling laat zien.

Collectie

Onze totale collectie boeken, e-books en andere media bestaat
uit 84.919 items. In 2018 is de collectie o.a. uitgebreid op het vlak
van architectuur. En met het bijzondere Rijksboek, met daarin
meesterwerken uit de 17e eeuw zoals de ‘Nachtwacht’ van
Rembrandt. In totaal werden 225.311 items uitgeleend.

Programmering

We organiseerden bijna 700 activiteiten met 15.500 deelnemers.
Van workshops, spreekuren, lezingen, kinderactiviteiten tot
filmvoorstellingen en meer. Vorig jaar waren dit 400 activiteiten
met 13.000 bezoekers.

Schrijvers te gast

Mooie schrijversnamen hadden we te gast in De Boekenberg.
Bart Chabot gaf een lezing, Marion Pauw sprak tijdens de
Spannende Boeken Weken, Lizzy van Pelt gaf een schrijfworkshop
en Jet van Nieuwkerk werd geïnterviewd over haar werk tijdens
‘Nederland Leest’.

Digitale ondersteuning

Digitale vaardigheden worden steeds belangrijker.
De bibliotheek biedt cursussen, spreekuren en tabletcafés aan
voor het basisgebruik van de computer en het werken met de
e-overheid. Meer dan 250 mensen volgden een cursus.

Spreekuren

Wekelijks vinden er vele spreekuren plaats zoals taal- en
computerondersteuning, belastinghulp, juridisch advies,
bemiddeling bij klachten over overheidsinstanties, hulp bij
echtscheiding, het regelen van je nalatenschap, vrijwilligerswerk en informatie over hoogbegaafdheid.

Leesbevordering

Leesbevordering is een belangrijk onderdeel van het programma.
We richten ons op de allerjongste leden vanaf 0 jaar.
Zo stimuleert BoekStart het voorlezen aan baby’s en is peuterdansen gericht op dansen aan de hand van een prentenboek.
Daarnaast wordt iedere woensdag in De Boekenberg voorgelezen
aan kinderen. En bij de Voorleeshond kunnen kinderen met
leesproblemen één op één voorlezen aan een echte hond, Bandit.
Ook op scholen wordt voorgelezen en er zijn initiatieven ontwikkeld als de VoorleesExpress en de Bibliotheek op school. Verderop
in het jaarverslag lees je meer hierover.

Taalondersteuning

100 vrijwilligers van de bibliotheek verzorgden wekelijkse
spreekuren en ondersteunden de taaldeelnemers. Het taalcafé
werd door meer dan 450 mensen bezocht. Het taalcafé is een
laagdrempelige manier om aan de hand van een thema in een
café-setting met elkaar te converseren om de spreekvaardigheid te bevorderen. Daarnaast organiseerden we trainingen en
taaltrajecten met taalpartners binnen het DigiTaalhuis

Lenen tot 30 jaar gratis!

Als eerste bibliotheek van Nederland maakten we het lenen tot
30 jaar gratis. De ambitie is een gratis basisabonnement voor alle
leeftijden.

De Vrijwilligers Academie Nissewaard

Net als De Boekenberg werken vele andere organisaties en
instellingen in Nissewaard met vrijwilligers. Om de krachten van
deze organisaties in Nissewaard te bundelen is samen met
gemeente en SWO in 2018 de Vrijwilligers Academie Nissewaard
opgericht. Met het motto: kennis delen is kennis vermenigvuldigen. Concreet is de Vrijwilligers Academie Nissewaard een
fysiek en online kenniscentrum voor vrijwilligers en organisaties
in Nissewaard.

VoorleesExpress

In 2018 is de VoorleesExpress Voorne-Putten opgericht in
samenwerking met Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta. Het doel
van de VoorleesExpress is het voorkomen van laaggeletterdheid
bij kinderen van 2-8 jaar en kinderen in Nederland gelijke kansen
te bieden in het onderwijs. Vanuit de VoorleesExpress brachten
onze vrijwilligers een bezoek aan gezinnen om voor te lezen en
zo de taalachterstand te verkleinen.

Samen op Zondag

Samen op Zondag is de naam voor een drukbezocht, laagdrempelig programma voor 50-plussers op zondagmiddag
bestaande uit een lunch en aansluitend een activiteit. Het
maatschappelijke doel: ontmoeten, ontspannen en de
eenzaamheid onder ouderen verminderen.

Week van de opvoeding

Tijdens de landelijke Week van de opvoeding bundelen
organisaties en instellingen hun krachten om ouders te
helpen bij de opvoeding van hun kind(eren).

Dit betekent een week vol lezingen, workshops, bijeenkomsten
over dit thema in De Boekenberg in samenwerking met (lokale)
partners.

Verkiezingen

In 2018 vonden er verschillende debatten plaats in Bibliotheek de
Boekenberg. Zo ontvingen we o.a. alle lijstrekkers tijdens het
slotdebat van de gemeenteraadsverkiezingen. Hierbij waren
circa 150 geïnteresseerden aanwezig.
Ook werd er een debat-reeks georganiseerd voor middelbare
scholen tijdens het landelijke evenement Nederland Leest (evenement vanuit de bibliotheeksector t.b.v. leesbevordering).

Bezoek uit het buitenland

29 internationale groepen volgden een rondleiding door De
Boekenberg en kwamen meer te weten of het pand en over de
dienstverlening van de bibliotheek. Een greep uit de landen:
Finland, Korea, Cyprus, China en Duitsland.

Op TV!

Acteur, zanger, presentator Buddy Vedder, bekend van onder
andere zijn rol in de soapserie Goede Tijden, Slechte Tijden, nam
de videoclip voor zijn single ‘Los’ op in De Boekenberg.

In de krant

Spijkenisse eindigde op de laatste plaats tijdens de jaarlijkse
landelijke cultuurindex. In een column van het NRC Handelsblad
mocht De Boekenberg haar mening geven: er is wel degelijk een
groot cultureel aanbod in de stad!

Online

Ter promotie van de gemeente Nissewaard nodigde de gemeente
een groep Instagrammers / influencers uit. Deze groep bracht
onder andere een bezoek aan De Boekenberg, wat ons nadien
veel mooie online publiciteit en zichtbaarheid opleverde.

Vrijwilligers

De laatste jaren is het aantal vrijwilligers nog meer gestegen.
De vrijwilliger van nu is een betrokken, enthousiaste, deskundige
ambassadeur geworden. Daartoe investeert De Boekenberg in
gratis scholing op het vlak van persoonlijke ontwikkeling. Met
trots konden we in 2018 meer dan 180 vrijwilligers tot ons team
rekenen.

Jeugdbestuur

Het jeugdbestuur bestaat uit een groep kinderen van 8-12
jaar met een passie voor lezen en de bibliotheek. Ze denken
mee over de dienstverlening en activiteiten van De Boekenberg. En over het bereik van jeugdleden. Ze willen iets doen
voor de maatschappij en zijn de ambassadeurs van de toekomst!

Partners

De Boekenberg werkt samen met lokale en niet-lokale partners
die ons maatschappelijke hoofddoel delen: zorgen voor een
prettige samenleving waarin iedereen kan participeren. Denk
hierbij aan maatschappelijke en educatieve organisaties/
instellingen/stichtingen zoals de gemeente, scholen,
zorginstellingen, ouderenstichtingen en meer.

De Bibliotheek op school

Met de Bibliotheek op School werken De Boekenberg en
basisscholen structureel samen aan taalontwikkeling,
leesbevordering, leesplezier en mediawijsheid van kinderen.
In 2018 groeide de Bibliotheek op school van 7 naar 13 locaties
en vonden er ruim 150 groepsbezoeken plaats.

