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VOORWOORD

Tevens worden er meer programma's op het gebied van
mediawijsheid uitgevoerd door de lees- en
mediaconsulenten.

In de vorige uitgave van ons jaarverslag is er
veel aandacht geschonken aan de vorming van
de maatschappelijke bibliotheek. Want de
hedendaagse bibliotheek is veel meer dan
alleen maar boeken uitlenen. Steeds meer is de
bibliotheek de plaats van persoonlijke
ontwikkeling: waar computerlessen worden
gegeven, studenten komen studeren, er aan
taalvorming wordt gedaan, mensen kunne
exposeren en waar mensen elkaar ontmoeten.

Het uitlenen van de bestsellers is weer terug van
weggeweest. Veelvuldig verzoek van onze klanten om
altijd de meest recente boeken in huis te hebben wordt
daarmee beantwoord. Ook onze onbemande bibliotheken
blijven het onverminderd goed doen. In onze kleinere
vestigingen werd het daarmee mogelijk om ook 's avonds
het in het weekend de gereserveerde materialen op te
halen.

Deze ontwikkeling heeft zich in 2019 voortgezet.
En zal in 2020 verder worden uitgebreid.

Het aanbod van ebooks is intussen opgelopen tot
ongeveer 28.000; allemaal beschikbaar via uw
bibliotheekpas. Het ebooks-zomerlezen, de VakantieBieb,
was beschikbaar voor elke Nederlander en is veelvuldig
gebruikt. In Zeeuws-Vlaanderen zelfs door meer dan 400
mensen.

Dit jaar is er veel aandacht geschonken aan
mensen die problemen hebben met de
Nederlandse taal. In samenwerking met vele
maatschappelijke organisaties; bedrijven en
vrijwilligers is de aandacht voor dit onderwerp
alleen maar gegroeid. Ook vanuit de landelijke
overheid is er steeds meer het besef dat grote
groepen mensen problemen hebben om in het
dagdagelijkse leven goed mee te kunnen.

Tot slot is er veel energie gestopt in de nieuwe
bibliotheekvestigingen die in Hulst en Terneuzen gaan
komen. Het worden prachtige bibliotheken, waar het
goed toeven is en waar persoonlijke ontwikkeling van
iedereen in onze regio centraal komt te staan.

Datzelfde kan worden gezegd over het ontbreken van
basale digitale vaardigheden van een grote groep
mensen. In deze tijd van computers, tablets en
smartphones dreigt deze groep buiten de boot te vallen.
Zij kunnen in de bibliotheek terecht met al hun vragen en
wensen.

Iedereen is dus van harte welkom bij Bibliotheek ZeeuwsVlaanderen. Ik hoop u snel een keer te ontmoeten in een
van onze 14 vestigingen of op een van onze Bibliotheken
op School.

We zijn trots op de ontwikkeling van de Bibliotheek op
School in Zeeuws-Vlaanderen. Bijna elke school heeft een
samenwerkingsverband met de bibliotheek om vrij lezen;
leesplezier en taal- en woordenschatontwikkeling extra
aandacht te geven. Onze lees- en mediaconsulenten
geven samen met het onderwijsteam, invulling aan deze
ontwikkeling. De opdracht die we van de gemeente Hulst
mochten ontvangen om dit concept in de gehele
gemeente uit te rollen is intussen afgerond. We zien het
aantal uitgeleende boeken op school dan ook fors stijgen.

Ik wens u veel lees- en kijkplezier.
Met vriendelijke groet,
Rudi Crombeen
directeur/bestuurder
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de Bibliotheek
VOOR VOLWASSENEN

Powervrouwen en mensenhandel

Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen biedt volwassenen onbeperkt lees-, luister- en kijkplezier, interessante activiteiten, cursussen en workshops. Men kan gebruik maken van de studieplekken, de boeken
aan huis laten brengen, voorleesvrijwilliger worden en nog veel meer. Het zou te veel zijn om alle
activiteiten op te nemen in dit jaarverslag. Daarom een greep uit de gebeurtenissen in 2019.
Oostburg en Terneuzen. Mensen die bij Scalda aan hun
Nederlandse taal werken krijgen in bibliotheek
Terneuzen een rondleiding en uitleg over de bibliotheek.

Goed kunnen lezen en schrijven is essentieel om mee te
kunnen doen aan onze samenleving. Voor 2,5 miljoen
volwassenen is dit niet vanzelfsprekend: zij hebben
moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Om deze
mensen te bereiken en te helpen hebben de ZeeuwsVlaamse welzijnsorganisaties, de gemeente Sluis en
bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen in de Week van de
Alfabetisering een ﬂyeractie opgezet.

In bibliotheek Oostburg is een Eerste Hulp Bij
Dementie koffer te leen. Burgemeester Marga
Vermue van de gemeente Sluis nam hem
ofﬁcieel in gebruik bij JOTA, huis voor
ontmoeting en inspiratie in Oostburg.

De digitale Krantenbank Zeeland is uitgebreid met
meer dan 100.000 Zeeuws-Vlaamse krantenpagina's.

Voor mensen die thuis geen computer
hebben, zorgt de bibliotheek voor gratis
veilige computers en internetverbinding om

In samenwerking met Scalda bezoeken groepen
werknemers van Dethon de bibliotheken Hulst,
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Schrijver Jan Zegers uit
Terneuzen presenteert
zijn vierde roman, De dromer en
het meisje, in bibliotheek Terneuzen.
Deelnemers aan de workshop digitale fotoboeken
maken zijn erg tevreden met het resultaat.
zelf belastingaangifte te doen en toeslagen aan te
vragen.

In de grote zaal van bibliotheek Terneuzen is live de
TEDx-uitzending vanuit bibliotheek Veghel te volgen.

Bij de Digisterker training leren cursisten werken met
de e-overheid, zoals de website van de eigen gemeente
en Mijn Overheid,. Een reactie van een cursist: “Het in
de bibliotheek oefenen met de e-overheid is voor mij
een goede stimulans, thuis kwam het er niet van.”

Tijdens Wereld Alzheimerdag is de Stichting
DementieVriendelijk Sluis met een informatiestand
aanwezig in bibliotheek Oostburg.
Deelnemers Digisterker

Twaalf deelnemers volgen de basistraining voor
taalvrijwilligers in Terneuzen. Taalvrijwilligers zetten
zich in om anderen te helpen met het verbeteren
van lezen en schrijven. Dat kan zijn hoe je emails schrijft of een bijsluiter leest.
Het Zeeuws-Vlaams dictee der
Nederlandse taal, met een uitermate
boeiende tekst, heeft 40 deelnemers.

Eerste Hulp Bij Dementie koffer
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Nico Dijkshoorn

In samenwerking
met Stichting Steunpunt
worden een aantal workshops gehouden
in bibliotheek Terneuzen zoals sieraden maken en
handmassage.
Het concept Stoere Mannen - Sterke Verhalen beleeft
een vliegende start met Marcel van Roosmalen in
Kaffee 't Hof in Middelburg. Samen met voormalig
profvoetballer en popmuzikant Björn van der Doelen
liep hij vooruit op het thema van de boekenweek 'de
moeder, de vrouw'.
De tweede editie van Stoere Mannen – Sterke verhalen
heeft als middelpunt auteur en muzikant Nico
Dijkshoorn. In een volgepakt Porgy en Bess vertelt hij
over en uit zijn literaire werk en brengt hij zijn favoriete
muziek ten gehore.
Eind van het jaar is het de beurt aan Rick de Leeuw. In
kaffee 't Hof in Middelburg vertelt hij over zijn muzikale

en literaire
avonturen,
met muziek
uiteraard.
Anneke van Giersbergen
Zangeres Anneke
van Giersbergen is te
gast bij de eerste editie van
Stoere Vrouwen - Sterke Verhalen, ook in Porgy en Bess
in Terneuzen. Tijdens de boeiende en drukke avond
kreeg het publiek alles te horen over haar internationale belevenissen. En natuurlijk pakt ze tussendoor haar
gitaar erbij.
Speciaal voor de bewoners van Het Bastion, onze
nieuwe buren, organiseert bibliotheek Terneuzen een
info-ochtend. Tijdens deze ochtend maken de bewoners
kennis met onze diversiteit aan bezigheden, cursussen
en mogelijkheden.
Iedere maand wordt het mamacafé gehouden in
bibliotheek Terneuzen. Ouders kunnen hier in contact
komen met andere ouders uit de buurt. Om ervaringen
te delen, vragen te stellen en tips uit te wisselen.
Boekenweek 2019 heeft als thema De moeder de
vrouw. Tevens is het dit jaar 100 jaar geleden dat
vrouwen in Nederland kiesrecht kregen en
Bewoners van Het Bastion

mochten
stemmen.
Daarom is er in
Terneuzen een
middag rondom
Powervrouwen
en mensenhandel
georganiseerd.
Bibliotheek ZeeuwsVlaanderen werkt
hiervoor samen met To
assist Grenzeloze
Dienstverlening, CZWBureau, Gemeente Goes en
RIEC. Spreeksters zijn Léontine
van Geffen, Lizeth Schellekens
en Soesma Radja. De moderatie is
in handen van Paulette de Kraker
(CWZ). De afsluiting van de middag
wordt verzorgd door Marga Vermue,
burgemeester gemeente Sluis en tevens
bestuurlijk trekker van de aanpak van mensenhandel in Zeeland.
Van januari tot en met maart is er een overzichtstentoonstelling, gemaakt door bibliotheek Genk, van Joke
van Leeuwen te zien in Terneuzen. Tijdens de afgelopen
40 jaar was ze heel erg actief op verschillende vlakken:
als auteur, dichter, illustrator, actrice en cabaretière. De
expositie wordt door Joke van Leeuwen op haar eigen
kenmerkende manier feestelijk geopend op 17 januari.
In Terneuzen, Hulst en Oostburg worden, in samenwerking met Senia, nieuwe leesgroepen opgericht.
De netwerkbijeenkomst voor alle Zeeuws-Vlaamse
leescoördinatoren staat in het teken van leesplezier
voor basisschoolkinderen met een leesprobleem.

Jeroen Ras exposeert zijn macro foto's van insecten in
Bibliotheek Terneuzen.
Op 20 november verzorgt Onno Blom, de ofﬁciële
biograaf van Wolkers, een lezing in de Protestantse Kerk
in Hulst. De lezing vindt plaats in het kader van
Nederland Leest en wordt georganiseerd in samenwerking met Hulst Cultureel.
De cursisten Digisterker ontvangen na aﬂoop een
certiﬁcaat en geven aan blij te zijn de training te
hebben gevolgd omdat ze nu digivaardiger zijn.
Teun Gijsel verzamelt al heel lang Tupperware en laat
dit graag zien in bibliotheek Hulst. Ter gelegenheid van
deze Tupperware expositie wordt er ook een gezellige
Tupperware party gehouden.
De tabletcafés worden maandelijks in Terneuzen, Axel
en Oostburg gehouden.
In samenwerking met Rabobank Zeeuws-Vlaanderen
worden er workshops internetbankieren aangeboden
die zeker aan een behoefte voldoen.
De kleine vestigingen worden ieder half jaar voorzien
van een nieuwe tijdelijke collectie romans. Door deze
wisselcollectie zijn er regelmatig nieuwe titels te vinden
in de kleinere bibliotheken.
Tijdens de vertelmiddag in Sas van Gent tijdens wereldverteldag worden er streekverhalen verteld door
vertellers uit de regio.
Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen leent bestsellers nu uit
in bibliotheek Terneuzen, bibliotheek Hulst en bibliotheek Oostburg. De uitleentermijn is één week.
Daardoor rouleren ze snel.

Joke van Leeuwen

Tupperware party & expositie

de Bibliotheek
VOOR DE JEUGD
VAN 0-12 JAAR

Van kleine kinderen
grote lezers maken is voor
de Bibliotheek een belangrijk streven. Hiervan hebben kinderen hun hele leven proﬁjt.

Naast klassenbezoeken, de Nationale
Voorleeswedstrijd en diverse andere landelijke campagnes biedt Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen speciﬁeke educatieve ondersteuning voor de jeugd. Onze zes
lees- en mediaconsulenten zijn actief op de basisscholen. Zij ondersteunen leerkrachten binnen de basisschool bij de uitvoering van het lees-, taal- en mediabeleid door activiteiten te faciliteren, te organiseren en te
ondersteunen.

Dit begint al heel vroeg met voorlezen aan een baby's,
dreumesen en peuters. Door samen een boekje te lezen
wordt de band met het kind versterkt en wordt er
tegelijkertijd gewerkt aan de sociale en emotionele
ontwikkeling. De Bibliotheek zet daarvoor het programma BoekStart in.
Een uitgebreide woordenschat en kennis van taal is de
basis voor een succesvolle schoolcarrière. Een bonus
daarbij is de kennismaking met andere leefwerelden
en het aanwakkeren van de verbeelding.
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Aantal deelnemende
Zeeuws-Vlaamse basisscholen:

22

In totaal 560 leerlingen*:
*Het project Vakantielezen is bedoeld voor kinderen in groep 3 en 4
om de zomerleesdip te voorkomen.

Hierna een greep uit de
educatieve dienstverlening voor
kinderen, ouders en professionals en de
activiteiten voor de jeugd.

Om het lezen te blijven stimuleren, krijgen leerlingen
van basisscholen die meedoen met Vakantielezen en die
naar groep 4 of groep 5 gaan, een aantrekkelijk
Vakantieleestasje.

BoekStartcoach Elke Hamelink is wekelijks aanwezig op
het Consultatiebureau in Terneuzen. Daar gaat ze met
ouders in gesprek over het programma BoekStart en
over het belang van voorlezen aan piepjonge kinderen.
BoekStart is een leesbevorderingsprogramma voor
ouders en baby's (0 - 1 jaar) uitgevoerd door de openbare
bibliotheek, ondersteund door de gemeente en het
consultatiebureau.

Aan de Nationale Voorleeswedstrijd in ZeeuwsVlaanderen doen dit jaar schoolwinnaars van 41 basisscholen mee.
de BoekStartcoach

In april wordt op basisschool Prins Willem van Oranje in
Terneuzen de Bibliotheek op School geopend. Ook
basisschool de Heidepoort in Heikant en st Bernardus in
Clinge maken nu gebruik van een Bibliotheek op School.
De st Jozefschool in Nieuw namen en basisschool Ter
Doest in Graauw zijn in oktober gestart met een
Bibliotheek op School.
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De bibliotheken Terneuzen en Oostburg starten
de Kinderboekenweek met een feestmiddag
Reizen in de bieb, langs zeven verrassende
stations. Kinderboekenweek 2019 gaat over
voertuigen. En omdat het ook dierendag is,
is voorleeshond Indy aanwezig in
Bibliotheek Oostburg om te luisteren
naar kinderen die hun reisverhaal kwijt
willen. Schrijver Jaap Robben en
tekenaar Benjamin Leroy maken er in
bibliotheek Terneuzen een bruisende middag van. Zij presenteren in
het kader van Stoere Kids een
programma over het stoere
meisje Suzie Ruzie en de superheld Plasman.
Acht leerkrachten volgen de
cursus Open Boek, de opleiding tot leescoördinator in
het basisonderwijs.
In bibliotheek Hulst,
Oostburg, Philippine,
Terneuzen en Axel wordt er
samen, met gebarendocente
Tabitha Karman van Kentalis,
een BoekStartochtend
gehouden voor ouders én
kinderen in de leeftijd van 2
t/m 4 jaar.
Tijdens de start van de viering
75 jaar vrijheid op 31 augustus in
Terneuzen geeft Dieuwertje Blok
een speciaal vrijheidscollege voor
kinderen. Daarin geeft ze haar visie
op vrijheid aan de hand van haar eigen
levensverhaal en het verhaal van haar
Joodse familie.
Ook wordt de theatervoorstelling 'Oorlogsgeheimen' twee maal gespeeld, in het tot
Vrijheidshuis omgedoopte Cinecity. De
stichting OTO bewerkte het boek van
Jacques Vriens tot een succesvolle
theatervoorstelling.
Peuters kunnen iedere tweede
woensdag van de maand luisteren
naar een boeiend prentenboek in
Bibliotheek Terneuzen. Telkens staat
een ander boek centraal. Het
voorlezen wordt gecombineerd met
zingen, dansen en een knutselopdracht.

In het kader van de cultuurmenu's van Cultuureducatie
Zeeuws-Vlaanderen toert kinderboekenschrijfster
Janneke Schotveld twee weken door ZeeuwsVlaanderen om kinderen van groep 5/6 te vertellen over
schrijver en haar boeken.
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Vakantielezen
Janneke Schotveld

Voorleeshond
Indy
Ook kleuters kunnen naar een
mooi verhaal luisteren en heerlijk knutselen, mooie
dingen maken of tekenen, tijdens het voorlees- en
knutseluurtje in de bibliotheek.
Tijdens de media ukkiedagen wordt er
een mediaukkies infomarkt gehouden
in bibliotheek Oostburg. De consulent Boekstart en de mediaopvoedingcoach staan paraat om
(groot)ouders en kinderen van 0 - 6
jaar alles te vertellen over leuke en
geschikte digitale prentenboeken
en apps en het mediagebruik van
jonge kinderen.
Het voorleesfeest voor peuters en
kleuters tijdens de Nationale
Voorleesdagen in Hulst, Oostburg en
Terneuzen rondom het prentenboek van het
jaar Een huis voor Harry is een groot succes.

Bezoek in Terneuzen

Bezoek tentoonstelling

Voorleeswedstrijd

de Bibliotheek
BASISVAARDIGHEDEN

Als bibliotheek vinden wij het belangrijk om aandacht te besteden aan basisvaardigheden. Dit kan
opgesplitst worden in taalvaardigheden en digitale vaardigheden.

TAALVAARDIGHEDEN
elke dinsdagmiddag in het gemeenschapscentrum de
Binnendeur. Er is bewust voor Kloosterzande gekozen
omdat daar een aantal statushouders woont en nog
niet veel taalactiviteiten plaats vinden. Statushouders
uit Lamswaarde en Vogelwaarde kunnen ook naar hier
komen, omdat Hulst te ver is en moeilijk bereikbaar met
openbaar vervoer. Er is ook bewust voor de middag
gekozen omdat het taalcafé in Hulst in de ochtend
plaats vindt. In Kloosterzande komen elke week dezelfde
trouwe bezoekers.

In de bibliotheken in Hulst en Terneuzen houden we
elke week een taalcafé. Tijdens dit taalcafé wordt er in
kleine groepjes samen met een vrijwilliger gepraat over
allerlei onderwerpen. Er wordt geen lesprogramma
gevolgd, het spreken van de Nederlandse taal staat
centraal. Ook is de ontmoeting en het onderling
contacten leggen heel belangrijk. De deelnemers
ontmoeten weinig Nederlanders waarmee ze de
Nederlandse taal kunnen oefenen. Daarnaast ervaren
ze, dat ze niet alleen zijn in het leren spreken van het
Nederlands.

Gemeente Sluis
Tot eind 2018 was er een taalcafé in de Keure in Sluis. Er
kwamen helaas te weinig bezoekers, dus is er besloten
om te stoppen in Sluis. In oktober is er in samenwerking
met de gemeente Sluis een taalcafé gestart in de
Samenkamer in Aardenburg. Ook hier is bewust voor
deze plaats gekozen vanwege het aantal statushouders.

Gemeente Hulst
We kregen vanuit Scalda de vraag om ook het taalcafé
in de middag aan te bieden, omdat de inburgeringslessen zowel in de ochtend als middag gegeven worden.
Begin 2019 is de bibliotheek in samenwerking met
Hulst voor Elkaar een taalcafé gestart in Kloosterzande,
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Doel van deze rondleidingen is om de bibliotheek
laagdrempelig te maken voor deze groep. Daarnaast
wordt het materiaal wat er is voor deze doelgroep
uitgelegd en het taalcafé wordt nog eens onder de
aandacht gebracht bij de NT-2 leerlingen.

De Samenkamer is een prettige laagdrempelige
locatie. Enthousiaste nieuwe taalvrijwilligers zijn
hier van start gegaan, de opkomst is goed, veel
meer deelnemers dan in de Keure in Sluis.
Gemeente Terneuzen
In Terneuzen is er een tweede taalcafé gestart,
op dinsdagochtend. Vanuit Aan-Z kwam de
vraag om het in de ochtend te houden voor
jonge moeders met kinderen. Ook sluit het mooi
aan bij de lessen die in de Kameleon worden
gegeven op maandag- en donderdagmiddag.
Daar ligt de nadruk op lezen en schrijven en in
het taalcafé op praten. 3 nieuwe taalvrijwilligers
zijn gestart en het bezoekersaantal is goed.

DIGITALE VAARDIGHEDEN
Computer cursussen
Klik&Tik
Deze cursus helpt beter gebruik te maken van de
mogelijkheden van de computer en de tablet.
Deelnemers leren bijvoorbeeld websites te bekijken,
e-mails te schrijven en hoe bestanden te downloaden
In Terneuzen vindt deze cursus elke week plaats. De
cursisten kunnen op eigen tempo de cursus doorlopen.
Zo'n 32 deelnemers per jaar doorlopen deze cursus.

Aantallen bezoekers taalcafé in 2019:

Q 1

Q 2

Q 3

Q 4

65

105

193

209

Basistraining taalvrijwilliger
Voor de taalcafés is er behoefte aan taalvrijwilligers.
Naast de taalcafés hebben de welzijnsorganisaties,
Scalda, Piblw etc. taalvrijwilligers nodig om in te zetten
als taalmaatje. Het is een samenwerkingsverband
tussen Stichting Lezen& Schrijven, Scalda en de bibliotheek. Voor deze cursus wordt het lesmateriaal gebruikt
van Stichting Lezen&Schrijven. Een docent van Scalda
verzorgt deze trainingen. De bibliotheek organiseert en
faciliteert.

Digisterker, werken met de digitale overheid
In deze cursus leren deelnemers omgaan met de
websites van de overheid. De cursus is voor iedereen die
al een beetje ervaring heeft met internet.
In Terneuzen hebben er 3 cursussen Digisterker plaats
gevonden, in Hulst 1 cursus.

Er heeft een basistraining taal vrijwilliger plaats
gevonden in Terneuzen in het voorjaar en in Hulst in
het najaar.

Aantal deelnemers:

Aantal deelnemers:
TZN - 1:

TNZ 15 deelnemers, 12 gecertiﬁceerd, 1 docent Scalda
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TZN - 2: 6
HLT 12 deelnemers, 8 gecertiﬁceerd, 1 docent Scalda

Rondleidingen in de bibliotheek
In juni zijn leerlingen die werken bij Dethon en taalles
hebben, rondgeleid in de bibliotheek Hulst, Terneuzen
en Oostburg. Er hebben ook rondleidingen plaatsgevonden aan NT-2 leerlingen van het Scalda.
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TZN - 3:

7

HLT - 1:

8
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DIGITAAL

De e-books app is vernieuwd. Met

informatief. De jeugd geniet tijdens de zomermaanden

deze app heb je altijd en overal de

onder meer van e-books van Barbara Barend, Tonke

mooiste e-books in je broekzak. Er

Dragt, Harmen van Straaten en Paul van Loon.

is keuze uit meer dan 22.000

De VakantieBieb bevat jeugdboeken in alle

boeken. Van thrillers tot chicklit,

leeftijdscategorieën, zodat elk kind makkelijk een

van scienceﬁction tot ﬁlosoﬁe. Je

passend boek vindt. Met de app willen de bibliotheken

leest op je smartphone, tablet of

kinderen stimuleren om door te lezen tijdens de

e-reader en je kunt 10 e-books tegelijk lenen. Elk boek

schoolvakantie. Zo genieten ze niet alleen van leuke e-

blijft 3 weken in de app en verdwijnt daarna

books, maar houden ze ook hun leesvaardigheid (AVI-

automatisch. Kies je e-books uit op

niveau) op peil.

www.onlinebibliotheek.nl/e-books.

In Zeeuws-Vlaanderen zijn er 368 nieuwe gebruikers

De vernieuwde app heeft naast de bestaande

geregistreerd van 16 jaar en ouder.

functionaliteiten nu ook een dag-nachtstand en er
kunnen ePUB3-bestanden gelezen worden. Hierdoor

VakantieLuisteren zit in de lift.

kunnen er meer jeugdboeken met illustraties in de

In de piekmaand juli

collectie worden opgenomen.

activeerden landelijk 31.000
mensen hun LuisterBieb-

In de zomermaanden kan

account. In een normale

iedereen gebruik maken van de

maand ligt dit aantal tussen de

VakantieBieb- app. Deze is

10.000 en 15.000.

beschikbaar voor leden en niet-

De LuisterBieb bevat een veelzijdig aanbod voor de

leden. De VakantieBieb biedt voor

jeugd en volwassenen. Bibliotheekleden hebben

elk wat wils: van spanning tot

toegang tot extra titels. Met de gratis LuisterBieb kun je

chicklit en van literatuur tot

een groot aantal luisterboeken downloaden. Wie lid is
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van de Bibliotheek krijgt toegang tot nog veel meer

en je kunt ze rechtstreeks bellen of e-mailen.

titels. Met de LuisterBieb krijg je de beschikking over

Deze app is 5102 keer gedownload in 2019.

een grote selectie luisterboeken in alle genres: van
spanning tot literair en van hoorspelen tot

Digitale bronnen

hoorcolleges. Er zijn ook veel luisterboeken voor

Online betrouwbare informatie vinden is niet altijd

kinderen in diverse leeftijdscategorieën. De LuisterBieb

eenvoudig. De collectie van de bibliotheek bevat altijd

heeft een speciaal aanbod voor middelbare scholieren

een divers aanbod van geselecteerde digitale bronnen.

die moeten lezen/luisteren

De onderwerpen zijn heel divers en de meeste bronnen

voor hun lijst.

zijn vrij toegankelijk in alle Zeeuwse Bibliotheken en
thuis. Dit kan informatie uit kranten zijn, medische,

ZB

Met de Zeeuwse

wetenschappelijke, kunsthistorische of taalkundige

Bibliotheken-app kunnen

informatie. Ook muziekwetenschap, encyclopedische

klanten verlengen, zoeken

naslagwerken, natuurwetenschap, bibliograﬁsche en

en reserveren in de collectie

parlementaire bronnen, wetboeken, statistische

van de Zeeuwse Bibliotheken.

databanken en proefschriften behoren tot het aanbod.

Heb je een boek bij de hand, dan kun je door het

Digitaal voorlezen wordt steeds meer beschikbaar en

scannen van de ISBN-barcode kijken of de bibliotheek

leuker. De bibliotheek biedt digitale prentenboeken aan

het in bezit heeft. Je kunt materialen reserveren en je

via Bereslim en de Voorleeshoek bevat verhalen en

uitleningen verlengen. Verder geeft de app informatie

voorleesﬁlmpjes voor kleine en grotere kinderen.

over adressen en openingstijden van alle vestigingen
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Geanimeerde
gesprekken
tijdens de vrijwilligersborrel. Wij zijn
onze grote groep
vrijwilligers heel dankbaar

de Bibliotheek

voor hun inzet.

VRIJWILLIGERS
Ook in 2019 vormen vrijwilligers een vast onderdeel van ons personeelsbestand. Onze 105 vrijwilligers zijn van grote toegevoegde waarde voor de Bibliotheek, zij zijn enthousiast over de
doelstellingen en dragen dit ook uit.
Werken met vrijwilligers is essentieel voor de
Bibliotheek; zij vinden een voorziening als de
Bibliotheek belangrijk en hebben daar iets extra's voor
over. Aan dit gezamenlijk belang geven we vorm door
vrijwilligers te werven voor taken die van toegevoegde
waarde zijn. Eind 2019 waren er 35 vrijwilligers actief in
de vestigingen. Daarnaast waren er zo'n 70 andere
vrijwilligers actief voor de Bibliotheek, bij projecten als
taalcafés, computercursussen en de boek-aan-huisdienst.

Voorleesvrijwilligers
Deze vrijwilligers zijn wekelijks in bibliotheek Terneuzen
aanwezig. Op woensdagmiddag wordt er een leuk
verhaal voorgelezen door de vrijwilliger aan onze
jongste jeugd.
Vrijwilligers Boek-aan-huis-dienst
Klanten die aan huis gebonden zijn, worden van boeken
voorzien door vrijwilligers. Samen bepalen ze welke
boeken de klant graag wil lezen en hoe vaak er
gewisseld wordt.

Steeds meer Nederlanders doen vrijwilligerswerk. Ook
het aantal vrijwilligers in de bibliotheek is in de
afgelopen jaren sterk toegenomen. Er zijn verschillende
typen vrijwilligers werkzaam bij bibliotheek ZeeuwsVlaanderen.

Taalvrijwilligers
De taalvrijwilligers houden de Taalcafés draaiende. Het
Taalcafé is een plek waar de vrijwilligers met
anderstaligen in gesprek kunnen gaan. Het gaat om
ontmoeten en spreken in de Nederlandse taal. Wekelijks
zorgen taalvrijwilligers voor gespreksstof en een
ontspannen sfeer tijdens de bijeenkomsten.

Vrijwilligers in de kleine vestigingen
In bibliotheek Breskens, Biervliet, Philippine, Hoek,
Sluiskil, Zaamslag, Kloosterzande en Koewacht is er
tijdens de openingsuren een vrijwilliger aanwezig.
Deze persoon verwelkomt de klanten en zorgt dat de
bibliotheek er netjes uitziet. Ook beantwoorden zij
vragen, assisteren bij het zoeken in de (online) collectie
en registeren nieuwe klanten.

Vrijwilligers voor de computercursussen
Deze vrijwilligers helpen de deelnemers van de diverse
aangeboden cursussen digi vaardiger te maken. Dit
gaat uiteraard gepaard met in de pauze een kopje
kofﬁe, waardoor er ook een sociaal samen zijn wordt
gecreëerd.
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ORGANISATIE
Ondernemingsraad
De Raad van Toezicht vergaderde vier keer in 2019.
Conform de statuten geeft de Raad goedkeuring aan de
jaarrekening, accountantsverklaring en de begroting.

De Ondernemingsraad heeft 8x overleg gehad met de
directeur/bestuurder. Samen overlegden ze 9x. Ook is er
een dag training gevolgd. De Ondernemingsraad heeft
een vertegenwoordiger in de Raad van Toezicht: Theo
Reijns.

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.
De Governance Code Cultuur 2019 werkt volgens 8
principes:
1. Realiseren van de maatschappelijke doelstelling.
2. De organisatie past deze principes toe.
3. Bestuurders en toezichthouders zijn onafhankelijk
en handelen integer.
4. Bestuurders en toezichthouders zijn zich bewust
van hun eigen rol en handelen daarnaar.
5. Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene
en dagelijkse leiding, het functioneren en de
resultaten van de organisatie.
6. Het bestuur gaat zorgvuldig en verantwoord om
met de mensen en de middelen van de organisatie
7. De raad van toezicht voert zijn toezichthoudende
rol op een professionele uit.
8. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor zijn
samenstelling en waarborgt daarbij deskundigheid,
diversiteit en onafhankelijkheid.

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

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 Bibliotheek
OR

PR & Communicatie

ORGANISATIE

RvT

Directeur/bestuurder

Ofﬁce manager

ICT
Financiën
HRM
Hoofd Programmamanagement

Hoofd Educatieve dienstverlening jeugd

Hoofd Bibliotheekvestigingen

Programmamaker
Programmamaker
Procescooördinatoren

Bibliotheekmedewerkers

Boekverwerking
Collectioneren

Consulent BoekStart

Boeteadministratie

Achtergrondcollectie

Ledenadministratie
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Lees- & mediaconsulent

UITLENINGEN
aantal uitleningen van boeken

de Bibliotheek

482.559

CIJFERS 2019

aantal uitleningen dBoS
28.072

SCHOOL

BIBLIOTHEKEN EN BASISCIJFERS
BOEKEN IN DE COLLECTIE

UITLENINGEN PER KERN
Uitleningen in

Uitleningen in

Uitleningen in

gemeente Terneuzen

gemeente Sluis

ZEELAND
1.000.000

gemeente Hulst

per vestiging

per vestiging

per vestiging

ZEEUWS-VLAANDEREN
166.123
Breskens: 16.822

Axel 50.137 Sluiskil: 7.219
Biervliet 13.172 Sas van Gent: 22.975
Hoek: 9.647 Terneuzen: 159.594

Oostburg: 61.234

LEDEN
Aantal leden in 2019: 21.864

Hulst: 84.227
Kloosterzande: 17.072
Vogelwaarde: 12.265

Koewacht:: 8.705 Zaamslag: 11.819
Philippine: 7.671

INSTALLATIES ZEEUWSE BIBLIOTHEKEN APP

DIGITAAL

websitebezoek:

abonnees digitale nieuwsbrief:

93.255

13.348

BIBLIOTHEKEN EN E-BOOKS
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2019

iOs

Windows

Android

Totaal

1e kw

278

6

540

824

2e kw*

355

7

1469

1831

3e kw

359

4

836

1199

4e kw

322

2

924

1248

Totaal

1314

19

3769

5102

VOOR- EN VROEGSCHOOLSE
EDUCATIE IN DE BIBLIOTHEEK

BIBLIOTHEKEN EN DE SAMENWERKING
MET HET PRIMAIR ONDERWIJS
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COLOFON
Tekst & beeld Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen
Ontwerp Print and Press

