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VOORWOORD

U heeft de afgelopen periode 
waarschijnlijk heel vaak gelezen dat 2020 
in heel veel opzichten een raar en met 
name vervelend jaar was. Ik zal u niet 
vermoeien met herhalingen ervan.

Want ondanks alle negatieve verhalen, 
vallen er voor de bibliotheek ook 
positieve kanten te belichten. Positieve 
kanten die allemaal geschaard kunnen 
worden onder de noemer “je weet pas 
wat je mist, als het er niet meer is”.

Ook Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen 
legt al een tijdje de nadruk op de 
nieuwe taken die de bibliotheken in 
Nederland krijgen toebedeeld. Het gaat 
daarbij om actieve lees- en 
taalontwikkeling voor alle 
leeftijdsgroepen en ondersteuning van 
elke burger bij de participatie in de 
(digitale)informatie-samenleving. 
Daarnaast ondersteunen we iedereen in 
zijn voornemen om een leven lang te 
blijven ontwikkelen.

Welnu, al deze activiteiten hebben ertoe 
geleid dat het bibliotheekbezoek danig is 

veranderd. Steeds vaker komen mensen naar 
de bibliotheek om een cursus volgen of een 

lezing bijwonen. Of om elkaar te ontmoeten. 
Of er te werken of te studeren. Of informatie 

ophalen via onze talloze digitale databanken 

of juist gebruik maken van onze informatieve collectie. 
Of een bezoek brengen aan onze informatiepunten 
waar actuele informatie te vinden is. Momenteel is dat 
bijvoorbeeld informatie over het donorcodicil. 

Door de coronacrisis zijn al deze activiteiten stil komen 
te liggen. Mensen merken dat. Hun ontwikkeling staat 
stil; alle voornemens om meer met taal te doen 
worden vertraagd en de afslag richting de digitale 
snelweg kan niet worden genomen. Rare tijden. 

Gelukkig konden we wel de 'a�aalbieb' in werking 
stellen; daar werd veel gebruik van gemaakt. Ook 
mensen die geen boeken via de computer konden 
bestellen hebben we telefonisch geholpen. En als de 
inspiratie ontbrak om de juiste schrijvers of titels te 
noemen, maakten we een verrassingstasje met 5 
boeken. Iedereen die wilde werd gelukkig gewoon 
geholpen. Hulde dus aan alle collega's..
We hadden ons begin 2020 ook verheugd op de 
opening van de spiksplinternieuwe bibliotheek in het 
centrum van Hulst. Helaas is dit door tegenwerking pas 
eind van het jaar daadwerkelijk gerealiseerd. Helaas 
ook moesten we door de corona-maatregelen na drie(!) 
dagen opening alweer sluiten. Lichtpuntje is wel dat 
die mensen die in deze drie dagen binnen zijn geweest 
vol lof over de inrichting en de nieuwe mogelijkheden 
zijn.

Het nieuwe jaar 2021 belooft een ander jaar te worden. 
Ik hoop dan ook dat we snel alle bezoekers weer 
kunnen en mogen verwelkomen. Ook in de nieuwe 
bibliotheek in Terneuzen!
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In de gemeente Hulst en Terneuzen vind elke week in de 
bibliotheek het plaats. Enthousiaste vrijwilligers taalcafé 
oefenen onder het genot van een kopje ko�e/thee de 
Nederlandse taal met de deelnemers. De deelnemers 
worden zo veel mogelijke op “sterkte” ingedeeld. Helaas 
kan door corona het taalcafé dit jaar niet vaak doorge-
gaan. In de gemeente Hulst wordt, in samenwerking met 
Hulst voor Elkaar, een tweede taalcafé gestart in het 
dorpscentrum in Vogelwaarde. Dit is een bewuste keuze, 
omdat op dit dorp veel statushouders wonen en het 
moeilijk is qua vervoer om naar het taalcafé in Hulst te 
komen. Het taalcafé is in oktober gestart en heeft drie 
keer plaats gevonden, vanwege de corona maatregelen. 
Het wordt goed bezocht, per keer negen deelnemers en 
drie vrijwilligers. Een aantal taalvrijwilligers zetten deze 
activiteit met enkele deelnemers voort in de vorm van 
elke week met elkaar videobellen.

Elk jaar worden er  getraind in samen-taalvrijwilligers
werking met de welzijnsorganisaties voor de drie 
gemeentes. Deze taalvrijwilligers gaan aan de slag als 
taalmaatje. Deze trainingen vinden plaats in de biblio-
theek in Oostburg en Terneuzen. Er worden zo'n 18 
taalvrijwilligers getraind, die aan de slag kunnen gaan. 
Het is iets minder dan voorgaande jaren vanwege de 1,5 
meter samenleving.

Tijdens de week van de alfabetisering in september 
wordt een  georganiseerd in de bibliotheek taalspreekuur
in Hulst, Terneuzen en Oostburg. Mensen die nog niet 
goed de Nederlandse taal kunnen schrijven, lezen en 
spreken, kunnen hier terecht met hun vragen. Er is 
iemand aanwezig van de welzijnsorganisaties voor 

de Bibliotheek
VOOR VOLWASSENEN

Ooit leende je er alleen boeken, later ook dvd's en platen. Tegenwoordig is de bibliotheek een 
sociaal-maatschappelijk centrum voor iedereen. Zo ook bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen. Je 
ontmoet er elkaar, drinkt samen een kop ko�e, doet een cursus, leest de krant, of doet je 
huiswerk. Nu was 2020 een jaar als geen andere. Het digitale aanbod en de digitale dienst
verlening komt in de loop van het jaar, gedwongen door de omstandigheden, centraal te 
staan. Verder wordt er ook dit jaar weer de nodige aandacht besteed aan laaggeletterdheid 
en digitale vaardigheden.
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advies. Het wordt goed bezocht. Een aantal taalvragers 
komen op dit spreekuur af en ook vrijwilligers melden 
zich aan. Dit blijft sowieso een jaarlijks terugkerende 
activiteit en misschien dat het om de 3 maanden 
herhaald gaat worden. 

Uiteraard vinden in 2020 weer  cursussen plaats Klik&Tik
in bibliotheek Terneuzen. Helaas kan het door corona 
vaak niet doorgaan dit jaar. Een aantal cursisten gaat zelf 
thuis aan de slag. Zij worden hierbij geassisteerd door 
onze vrijwilliger en medewerkster. 

In de gemeente Sluis en Terneuzen zijn vier  Digisterker
cursussen. In deze cursus leren de deelnemers werken 
met de digitale overheid. In totaal worden zo'n 32 
deelnemers digivaardiger, dankzij enthousiaste vrijwilli-
gers, die deze cursus begeleiden.

In de bibliotheek vinden ook  plaats van  spreekuren
diverse organisaties. Zo houdt het NVVE elke maand 
spreekuur in de bibliotheek in Terneuzen. Het Steunpunt 
Terneuzen houdt twee keer per maand spreekuur in de 
bibliotheek. Zij geven zo nu en dan ook workshops. In 
januari worden er in samenwerking met de bibliotheek 
eendjes gehaakt, ter gelegenheid van de 
Nationale Voorleesdagen. De eend die 
�gureert in het Prentenboek van 
het Jaar. Deze gehaakte 
eendjes nemen de lees-en 
mediaconsulenten mee 
naar school als ze 
gaan voorlezen uit 
het boek 
Moppereend. 

De gehaakte Moppereendjes

De nieuwe bibliotheek in Hulst
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De maand januari is de . Er maand van de spiritualiteit
worden in die maand workshops mandala tekenen, 
mindfullness, meditatie en bedrijfsyoga georganiseerd. 
De workshops zijn goed bezocht en de deelnemers 
waren hierover erg tevreden. 

Senia is dé landelijke organisatie van . Zij leesclubs
helpen bij het oprichten van een leesclub en maken 
inspirerende leeswijzers om het gesprek met elkaar te 
verdiepen. Elk jaar starten er diverse leesclubs zoals 

moderne 
literatuur, 

�loso�e, 
geschiedenis of 

Engels. De 
bijeenkomsten om 

zo'n club te starten, 
vinden plaats in de 

bibliotheek.  

Op cultureel gebied wordt er dit 
jaar een lezing georganiseerd in 

samenwerking met Hulst Cultureel. 
 is ter gelegenheid van de Boekenweek Tom Lanoye

uitgenodigd en spreekt in de Protestantse kerk in Hulst. 
Het is een inspirerende avond met een mooi aantal 
bezoekers. 

Het jaarlijks Zeeuws-Vlaams dictee der Nederlandse taal 
vindt dit jaar niet in april plaats, maar in oktober. 
Ondanks de aangepaste vorm is het wederom een 
succes. Animo voor dit dictee blijft groot. 

Ook op maatschappelijk vlak blijft de bibliotheek zich 
ontwikkelen.

Het Zeeuws-Vlaams dicteer der Nederlandse taal 

Tom Lanoye



Van 7 t/m 13 september 
is het de Week van 
Lezen en Schrijven 
en speci�ek op 
dinsdag 8 
september is 
het Wereld 
alfabetiserings-
dag. Tijdens 
deze week 
worden  activitei-
ten georganiseerd 
door
bibliotheek Zeeuws 
Vlaanderen en de 
welzijnsorganisaties 
Hulst voor Elkaar, Aan-Z, 
Gemeente Sluis om extra 
aandacht te geven aan laaggelet-
terdheid.

Twee keer per jaar wordt in de biblio-
theek de belastingcursus voor de belastingin-
vullers (de HUBA's) van de ouderenbonden gehou-
den. Deze cursus wordt georganiseerd door de ouderbon-
den KBO – PCOB. Gedurende deze dag worden de 
belastinginvullers getraind om te helpen met het 
invullen van belastingen van hun leden.

Ook voor vragen over de  en de donorregistratie
coronaMelder app, kan men terecht bij de bibliotheek.

De datum 1 juli (1863) markeert de feitelijke 
afscha�ng van de slavernij in de toenmalige 

Nederlandse koloniën Suriname en de 
Nederlandse Antillen. Dit wordt in Zeeland 

(en in heel Nederland) jaarlijks gevierd 
met Keti Koti (verbreek de ketens). 

Bibliotheek Terneuzen is een a�aalpunt 
voor de . Deze bevat Keti Koti Tafel Tas
een maaltijd en materiaal om een 
dialoog op gang te brengen. De heer 
Lonink is hierbij aanwezig, samen met 
de organisatoren. Er worden verhalen 

en ervaringen met elkaar gedeeld.

In december doet de bibliotheek mee aan 
de actie  van Amnesty Write for Rights

International. Er is die middag iemand van 
Amnesty aanwezig. Een aantal van onze 

leden schrijven brieven en kaarten aan 
gevangenen en de autoriteiten van deze 

gevangenen.

Muz
iek 
len

en via  is vanaf 1 augustus gratis voor leden MuziekWeb
van de bibliotheken in Zeeland. MuziekWeb is de 
muziekbibliotheek van Nederland. De site is een bron van 
informatie over muziek die de afgelopen vijftig jaar in 
Nederland is uitgebracht, en een ideale plek om meer 
muziek te leren kennen.

Een aantal  zijn te zien in bibliotheken. QUEER! exposities
Bestaat uit een verzameling portretten van jonge 
LHBT'ers. De tentoonstelling 'De Tweede Wereldoorlog in 
vijftig foto's' maakt het verleden van de Tweede 
Wereldoorlog zichtbaar. Begin van het jaar is in de 
bibliotheek ongezien materiaal van de viering 75 jaar 
Vrijheid te zien. Tanja Hoogerheijde exposeert haar foto's 
van Zeeuwse muzikanten tijdens de 
lockdown. Joke Deij toont haar 
kleurrijke kunstwerken. De 
expositie carnavalsgadgets 
bevat een greep uit de 
Zeeuws-Vlaamse 
carnavalshistorie.

De Keti Koti Tafel Tas

Expositie van Joke Deij9



de Bibliotheek
VOOR DE JEUGD 
VAN 0-12 JAAR
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Juist in coronatijd is het belangrijk voor kinderen om te blijven lezen. Zo blijft het 

leesniveau op peil, ook als de scholen dicht zijn.  En hoewel de bibliotheken gesloten moeten 

blijven, bieden zij tal van mogelijkheden voor de jeugd om zich te blijven ontwikkelen. 
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In het voorjaar 
van 2020 is De 

Boek�ets 
aangekomen in 

Zeeuws-Vlaanderen. 
Deze elektrische 

bak�ets, uitgerust om 
voorleesvoorstellingen en 

leesplezier naar kinderen en 
ouders te brengen, kan worden 

aangevraagd door kinderopvang en 
scholen in de regio. Met de Boek�ets 

gaan bibliotheekmedewerkers en vrijwilligers 
naar scholen, peuteropvang, kinderopvang, 

festivals en bibliotheken om voor te lezen 
aan jonge kinderen en hun ouders, verzor-
gers en grootouders. Zij lezen een boek 
voor, zingen een liedje en doen 
(beweeg)spelletjes. In 2020 heeft de 
BoekFiets getoerd in de gemeente 
Terneuzen bij peuterspeelzalen, 
basisscholen en kindercentra. Ook 
werd er diverse malen voorgele-
zen in natuurspeeltuin De 
Boomhut. 
         
Het project  van De Voorleestas
Stichting Lezen is ook van start 

gegaan in 2020. Doel van dit project is te stimuleren dat 
leerlingen op deelnemende scholen, in krimp- en 
anticipeerregio's, ook thuis worden voorgelezen tijdens 
De Nationale Voorleesdagen. In de Voorleestas zitten 
onder andere: de mini-editie van het prentenboek van 
het jaar, de voorleesknu�el, een ansichtkaart en een 
folder met informatie over De Nationale Voorleesdagen 
en voorleestips bij het prentenboek van het jaar. Er zijn 
175 tassen uitgereikt op basisscholen in Zeeuws-
Vlaanderen.

In januari tijdens de  is er in Nationale Voorleesdagen
bibliotheek Axel, Oostburg en Terneuzen een speciaal 
voorleesprogramma voor jonge kinderen van 0 tot 6 jaar. 
We lezen voor uit het Prentenboek van 
het Jaar Moppereend en samen 
met de peuters en kleuters 
gaan we zingen en spelen.

Tijdens de eerste lockdown 
heeft bibliotheek Zeeuws-
Vlaanderen meegewerkt aan 
voorleessessies op televisie. 
Dagelijks is er in het programma 
Tussen Gapen & Slapen op JenZ tv 
voorgelezen uit een boek van de bieb, 
door een sprookjes�guur.

Op 3 oktober is een online  georgani-Wetenschapsdag
seerd. Er zijn 6 workshops online te volgen en bij iedere 
workshop hoort een leuk Wetenschapsdoosje 
vol met materialen en leuke goodies, wat 
af te halen is in de bibliotheek. De 
workshops gaan o.a. over Hoe is ons 
zonnestelsel ontstaan, Waarom 
prikt zeewater in je ogen en 
tranen niet en Waarom zie je 
soms tegelijkertijd de zon en de 
maan.

Nationale Voorleesdagen

Voorleessessies

Wetenschapsdag

De Boek�ets



Tijdens de  in Bibliotheek Terneuzen BoekStart-uurtjes
kunnen ouders, met hun baby, wekelijks terecht met 
vragen over taal en voorlezen. Ook kunnen ze dan het 
BoekStart ko�ertje ophalen.

Tijdens de  gaan kinderen uit groep 5, Kinderboekenweek
6, 7 en 8 op expeditie door Axel, Oostburg, Hulst en 
Terneuzen. Opdrachten uit het boek 'Hadden de Grieken 
al raketten?' van Govert Schilling zijn te vinden bij 
winkels en bedrijven. Kinderen uit groep 1, 2, 3 en 4 
volgen een programma over het boek De steen en 
de tijd van Rian Visser.

 Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen organiseert 
samen met Cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen 
maandelijks een interessant college speciaal voor 
kinderen uit groep 6, 7 en 8. In september geeft 
de Zeeuwse immunoloog Professor Ger Rijkers 
een in bibliotheek Terneuzen. In kidscollege 
oktober is het de beurt aan bioloog Beert 

Teunkens. Hij is hoofdonderzoeker van plastic 
vervuiling in de Schelde aan de Universiteit 

Antwerpen. Het onderwerp van zijn college is plastic 
afval in de natuur.

Schrijfwijzer is een lessenserie voor groep 5 en 6 voor het 
schrijven van een verhaal. Het is gebaseerd op het 
kinderboek 'Het geheim in De Bunker' van Tineke Kerste-
Murre. Dit lespakket is tot stand gekomen door een 
samenwerking tussen auteur Tineke Kerste-Murre en 
Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen.

Groep 7 van basisschool Op Dreef uit Aardenburg heeft 
het project  gedaan. Eén tegen Allen is Eén tegen Allen
een uitdagingspel dat bestaat uit 80 opdrachten die 
allemaal te maken hebben met lezen, boeken en auteurs. 
De groep heeft gewonnen van juf Stephanie! 

Kidscollege

Eén tegen Allen



Ze maakten onder andere een fantastische rap, hebben 
gedichten gezocht, een liedje bij een boek gezongen, een 
boekestafette gehouden in de klas en zelfs een hele 
gymles met boeken gedaan.

Aan de  doen 40 Zeeuws-Nationale Voorleeswedstrijd
Vlaamse basisscholen mee. Drie winnaars gaan 
uiteindelijk door naar de Zeeuwse finale. De Zeeuws-
Vlaamse finale op donderdag 12 maart in bibliotheek 
Terneuzen vindt in afgeslankte vorm plaats. De 
landelijke maatregelen tegen de verspreiding van het 
Coronavirus gooien enigszins roet in het eten. De 
voorleeskinderen en hun ouders/begeleiders zijn 
aanwezig en moeten het zonder de support van 
familie, vrienden, klasgenootjes, juffen en meesters 
stellen.

De leescoördinatoren van de basisscholen stellen samen 
met de leesconsulenten van de bibliotheek een jaarplan 
voor de Bibliotheek op School samen. Hierin staat 
beschreven welke resultaten en 
doelen er behaald willen 
worden, welke focus op 
lezen er gekozen is en 
aan welke campag-
nes en projecten
er mee wordt 
gedaan.

Het voorlees- en knutseluurtje voor 
kleuters wordt iedere maand 
gehouden in Bibliotheek Terneuzen. 

Telkens staat een ander prentenboek 
centraal. Voor  wordt maandelijks peuters
het Voorleestrom voorleeshalfuurtje 

gehouden. Met een leuk prentenboek, 
zingen, dansen en een spelletje.

De Nationale Voorleeswedstrijd

Het Makkelijk Lezen Plein

Voorlezen in de 
natuurspeeltuin



de Bibliotheek
NIEUWBOUW HULST



Bibliotheek Hulst opent op 2 november de deuren van de 
nieuwe locatie aan de Vismarkt.

Met de keuze voor deze plek in het centrum, wordt de 
zichtbaarheid van de bibliotheek aanzienlijk vergroot. 
Ook biedt deze locatie voldoende ruimte en uitstekende 
toegankelijkheid. Met de verhuizing wordt de Bibliotheek 
ook aantrekkelijk voor de groeiende categorie 'niet-
leden/wel-gebruikers'. Tevens ontstaan er mogelijkheden 
tot meer samenwerking tussen culturele- en welzijns-
partners.

In de bibliotheek is een permanente expo opgesteld over 
de historie van de plek. De vondsten zijn opgegraven 
door de Werkgroep Archeologie Hulst. Op de panelen aan 
de wand zijn foto's te zien uit het Gemeentearchief 
Hulst, de Beeldbank Zeeland en het Zeeuws Archief.

Ter gelegenheid van de opening kunnen mensen voor de 
helft van de prijs lid worden van de bibliotheek.
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PR & Communicatie

2020 is ook op digitaal gebied een jaar als geen andere. 
Tijdens de eerste lockdown wordt een Zeeuwse 
a�aalservice in het leven geroepen. Klanten kunnen 
titels via de website opzoeken en middels een formulier 
aanvragen. De tas met boeken staat op een afgesproken 
dag en tijdstip klaar. 
Later in het jaar wordt de a�aalbieb breder ingezet. Het 
reserveren is makkelijker en de vestigingen werken met 
één of meerdere a�aaluren per week.

Van april tot juni wordt de  aangeboden. ThuisBieb-app
De gebouwen zijn gesloten, maar de Nederlandse 
bibliotheken zijn op deze manier online gewoon open. 
Via de ThuisBieb-app zijn 100 e-books voor iedereen 
beschikbaar – ook voor mensen die géén lid zijn van de 
Bibliotheek.

De nieuwe , met e-books en luisterboe-VakantieBieb-app
ken, is een voorproe�e van de later in het jaar te lanceren 
nieuwe online Bibliotheek-app. De VakantieBieb is open 
van 1 juli t/m 31 augustus 2020 en is voor iedereen, jong 
en oud, lid of geen lid van de bibliotheek.

De nieuwe  is in september online Bibliotheek-app
gelanceerd. De nieuwe app combineert de e-book-app en 
de luisterbieb-app samen in één app. De app is gebruiks-
vriendelijker en titels vinden, lenen en lezen of luisteren 
is eenvoudiger. 

De  is compleet vernieuwd. website van de bibliotheek
De vormgeving is aantrekkelijker en meer toegespitst op 
mobiel gebruik. De collectie wordt op een prettige 
manier aangeboden, uitgesplist naar onderwerp en 
genre met heel veel leestips.

de Bibliotheek
DIGITAAL
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Ondernemingsraad
De Ondernemingsraad heeft 7x overleg gehad met de 
directeur/bestuurder. Samen overlegden ze 8x. Ook is er 
een dag training gevolgd. De Ondernemingsraad heeft 
een vertegenwoordiger in de Raad van Toezicht: Theo 
Reijns.

Samenstelling
 Marijke Henzen ( Voorzitter)
 Ellen van Eenennaam (secretaris)
 Heleen de Buck (Lid)
 

Raad van Toezicht
Samenstelling
 Leen Wille. Voorzitter. Lid sinds 01\01\2017
 Gepensioneerd, penningmeester Stichting
 Oorlogsmonument Zuidzande, secretaris Koperen
 Passer afdeling N5 Penta, directeur/eigenaar WIGA BV
 (stamrecht BV).
     Rudy van Haperen. Penningmeester. Lid sinds
 01/07/2016. Ondernemer
 

 Ellen de Neef. Lid sinds 30/09/2019. Bestuurder bij 
 Stichting Katholiek Onderwijs Hulst
 Theo Reijns. Lid sinds 30/09/2019. Gepensioneerd.
 Nathalie de Visser. Lid sinds 01/07/2018.Functies: 
 Senior KNA Archeoloog en Adviseur Aardkundige
 waarden bij de Provincie Zeeland, Directeur bij
 Edufact Advies in Erfgoed, Bestuurslid Stichting
 Reygersberch en Voorzitter VvE Aparthotel
 Zoutelande.

De Raad van Toezicht vergaderde vier keer in 2020. 
Conform de statuten geeft de Raad goedkeuring aan de 
jaarrekening, accountantsverklaring en de begroting.

Governance Code Cultuur
De Raad van Toezicht werkt volgens de Code Governance 
Cultuur. Die biedt een normatief kader voor goed bestuur 
en toezicht in culturele organisaties. Daarmee laten de 
verantwoordelijke bestuurders en toezichthouders aan 
de buitenwereld zien wat de gangbare standaarden zijn 
voor goed bestuur in de cultuursector.
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Aantal leden in 2020: 21.715
LEDEN

BOEKEN IN DE COLLECTIE

DIGITAAL

ZEEUWS-VLAANDEREN
148.139

ZEELAND
1.000.000

UITLENINGEN PER  KERN
Uitleningen in
gemeente Sluis
per vestiging

Breskens: 9.514
Oostburg: 42.891

Uitleningen in
gemeente Terneuzen

per vestiging
Uitleningen in
gemeente Hulst
per vestiging

Hulst: 61.406
Kloosterzande: 13.257
Vogelwaarde: 8.374

Axel 34.464
Biervliet 8.501

Hoek: 5.411
Koewacht: 5.477
Philippine: 4.414

de Bibliotheek
CIJFERS 2020

BIBLIOTHEKEN EN BASISCIJFERS

SCHOOL

aantal uitleningen dBoS 

17.364

aantal uitleningen van boeken

335.263

UITLENINGEN

INSTALLATIES ZEEUWSE BIBLIOTHEKEN APP

2020 iOs Android Totaal
1e kw

2e kw*

3e kw

4e kw

Totaal

362 1.012 1.374

260 655 915

300 744 1.044

401 833 1.234

1.323 3.244 4.567

Sluiskil: 3.852
Sas van Gent: 14.331
Terneuzen: 115.886
Zaamslag: 7.485

websitebezoek: 
43.211

abonnees digitale nieuwsbrief: 
13.476

Als gevolg van de nieuwe online Bibliotheek app per september 2020 is het aantal 
online Bibliotheek accounts voor vrijwel elke bibliotheek �ink minder. Dat wordt 
veroorzaakt door het feit dat alle gebruikers zich opnieuw moesten aanmelden. 
Niet alle accounts hebben dat gedaan.
In deze infographic staan de belangrijkste cijfers over het gebruik 
van e-books in 2020 voor de Zeeuwse Bibliotheken.  
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