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Dit jaarverslag 2021 is gebaseerd op de afspraken die ZB Bibliotheek van Zeeland (ZB) met de gemeente 
Vlissingen heeft geformuleerd in de Dienstverleningsovereenkomst (Dvo) in 2017. Hierin is de samenwer-
king tussen ZB en de gemeente vastgelegd en deze geeft invulling aan alle wettelijke verplichtingen in 
het kader van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen. ZB brengt jaarlijks middels dit verslag 
een verantwoording uit met een omschrijving van de afspraken die zijn uitgevoerd. 

Voor de gemeente Vlissingen is ZB Vlissingen een belangrijke voorziening die bijdraagt aan de aantrek-
kelijkheid, vitaliteit en gastvrijheid van de stad en ruimte biedt voor ontmoeting en creativiteit. ZB draagt 
met deze bibliotheekvestiging bij aan de persoonlijke ontwikkeling en sociale interactie tussen inwoners 
en bezoekers van Vlissingen omdat haar deuren openstaan voor iedereen. ZB zet zich op deze manier 
ook in voor de bestrijding van laaggeletterdheid, leesbevordering en het vergroten van mediawijsheid 
onder de Vlissingse burgers.
 

Inleiding 
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Voor de periode 2019-2021 hanteert ZB Bibliotheek van Zeeland in haar Strategisch Plan de volgende 
missie en visie:

Missie
ZB draagt bij aan een vaardiger, creatiever en leefbaarder Zeeland.

Visie
Als publiek gefinancierde organisatie staat de bijdrage aan de Zeeuwse samenleving bij ZB centraal. ZB 
biedt gastvrij en laagdrempelig kennis en inspiratie voor alle Zeeuwen. ZB doet dat in samenwerking met 
haar partners en vervult een centrale rol in het netwerk van de Zeeuwse Bibliotheken.

Koers ZB Vlissingen 
ZB Vlissingen is de meest gastvrije ontmoetingsplaats in de stad waar iedereen welkom is om te leren, 
lezen, studeren, werken en samen te komen.
Inwoners van Vlissingen bezoeken door ZB georganiseerde activiteiten en gebruiken de Bibliotheek ook 
als werk- en ont-moetingsplaats. Scholieren en studenten komen naar de Bibliotheek om zich voor te 
bereiden op examens en om samen te werken aan projecten. (Groot)ouders lezen hun (klein)kinderen 
voor in de jeugdhoek. Taalmaatjes en inburgeraars oefenen de Nederlandse taal in de ZB. 

ZB Vlissingen is een laagdrempelige, culturele voorziening die bijdraagt aan de aantrekkelijkheid en gast-
vrijheid van de stad. De inspirerende inrichting, de centrale ligging, de ruime openingstijden en de vrije 
toegang tot de Bibliotheek zorgen ervoor dat alle inwoners en bezoekers van de stad de mogelijkheid 
hebben om kennis te nemen en te delen. De Bibliotheek staat overeind, als hart van de stad.

ZB Vlissingen draagt bij aan een sterke culturele, maatschappelijk betrokken stad, waarbij burgers en 
bezoekers van Vlissingen ondersteund worden om volwaardig mee te kunnen doen in de maatschappij.

Uitvoering bibliotheekfuncties
ZB is verantwoordelijk voor de uitvoering van de openbare bibliotheekfunctie in de gemeente Vlissingen. 
ZB draagt zorgt voor de organisatie en uitvoering van de lokale Bibliotheek die moet voldoen aan de vijf 
bibliotheekfuncties (volgens Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen):
a. ter beschikking stellen van kennis en informatie; 
b. bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie; 
c. bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur; 
d. organiseren van ontmoeting en debat; 
e. laten kennismaken met kunst en cultuur. 

Strategie 
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a) ter beschikking stellen van kennis en informatie;
Lezen, leren en informeren gebeurt in de Bibliotheek in allerlei vormen. Van voorlezen aan de aller-
kleinsten tot het stimuleren van lezen onder volwassenen. Maar ook door te wijzen op het gebruik van 
betrouwbare informatie voor werkstukken bij jongeren en het leren omgaan met digitale zaken voor 
volwassenen die daar moeite mee hebben. 

b) bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie;
De Bibliotheek is een lokaal kenniscentrum voor leesbevordering, bestrijding van laaggeletterdheid en 
mediawijsheid. ZB Vlissingen heeft een ondersteunende rol in het basisonderwijs op het gebied van 
taalontwikkeling. Dit draagt zij uit door zich binnen de scholen met haar activiteiten te richten op leesbe-
vordering en het stimuleren van mediawijsheid. Taalzwakke scholen hebben hierbij prioriteit. Daarnaast 
voorziet de Bibliotheek de scholen van een actuele boekencollectie.
Verder is er in de Bibliotheek een loket gevestigd van Taalhuis Walcheren en worden er diverse taalon-
dersteunende activiteiten voor volwassenen georganiseerd. ZB  Vlissingen draagt bij aan de persoonlijke 
ontwikkeling van inwoners door hen te helpen bij het (digi)taalvaardiger worden. Zo biedt de Bibliotheek 
ondersteuning aan de minder digitaal vaardigen in Vlissingen middels de DigiDesk, digivaardigheidscur-
sussen en het Informatiepunt Digitale Overheid.

c) bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur;
De Bibliotheek heeft een fysieke collectie in huis van ruim 22.000 materialen voor zowel volwassenen als 
jeugd. Daarnaast kunnen de Vlissingse leden putten uit de volledige Zeeuwse collectie van ruim 1 miljoen 
titels en uit de digitale collectie van 20.000 e-books.
Vlissingers kunnen ook gebruik maken van de bijzondere Zeeuwse collecties die ZB biedt: Beeldbank 
Zeeland, Krantenbank Zeeland, Tijdschriftenbank Zeeland.

d) organiseren van ontmoeting en debat; 
In de Bibliotheek vinden dankzij het laagdrempelige karakter continu ontmoetingen plaats tussen inwo-
ners. Een actuele collectie, relevante cursussen en aantrekkelijke activiteiten nodigen hen daartoe uit.

e) laten kennis maken met kunst en cultuur;
ZB Vlissingen werkt actief samen met Vlissingse organisaties die zich bezighouden met cultuur. Zij is 
hiermee de belangrijkste culturele voorziening in Vlissingen die vrij toegankelijk is voor iedereen.

ZB Vlissingen voldoet aan de eisen van Wsob en is daarmee een volwaardige openbare bibliotheek.
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Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste activiteiten die in het kader van de Dvo zijn georga-
niseerd het afgelopen jaar. 
Ook het jaar 2021 stond voor een groot deel in het teken van COVID-19. De openingstijden en de acti-
viteiten zijn sterk beïnvloed door de maatregelen die binnen de ZB getroffen werden.

a. Openingstijden en personeel
De Vlissingse vestiging van ZB opereert met zelfservice-appa-
ratuur waardoor lenen, inleveren en reserveren volledig zelf-
standig kan gebeuren, ook als er geen personeel aanwezig is. 
Hiermee is deze Bibliotheek zeven dagen per week bereikbaar 
tussen 10.00 en 22.00 uur.
Tijdens service-uren (zie afbeelding) is er personeel aanwezig 
voor informatie, advies en ondersteuning. Deze service-uren 
zijn in 2017 vastgesteld op basis van klantbewegingen. 

In 2021 konden de ruime openingstijden vanwege COVID-19 
echter niet gehandhaafd worden. 

Vanaf 15 december 2020 moesten de Bibliotheken hun deuren 
weer volledig sluiten vanwege een strenge lockdown om het 
coronavirus te bestrijden. ZB Vlissingen bood een afhaalservice 
waarbij het ophalen van gereserveerde boeken mogelijk bleef. 
Deze lockdown duurde voort tot mei 2021.
 
Vanaf 20 mei 2021 kon de Bibliotheek haar dienstverlening op het gebied van de informatie- en ont-
moetingsfunctie weer uitbreiden. Zo konden bezoekers weer kranten en tijdschriften lezen, kopiëren en 
printen, studeren en ze konden terecht voor allerlei informatievragen. Het protocol ‘Openstelling biblio-
theken stap 2 Openingsplan 2021’ opgesteld door branchevereniging Vereniging Openbare Bibliotheken 
(VOB), was hierbij leidend.

In verband met het handhaven van het protocol kon de Bibliotheek niet geopend zijn zonder professio-
neel toezicht. Daarom zijn de openingstijden vastgesteld van 10.00 - 17.30 uur (maandag t/m zaterdag). 
Tijdens deze uren kon bibliotheekpersoneel toezicht houden op het handhaven van de basisregels en het 
toepassen van de gezondheidscheck.

De Bibliotheek kon deze openingstijden verder het hele jaar handhaven, ook na de aanvullende coro-
namaatregelen van eind november 2021. Als essentiële voorziening gold voor Bibliotheken dat ze open 
mochten blijven.

Verantwoording 2021 
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Personeel
In 2021 bestaat de formatie van team Vlissingen uit 7,12 fte. Daarvan bestaat 2,56 fte uit medewerkers 
informatie en advies (informatiebalie).
Het grootste deel van de medewerkers (2,8 fte) houdt zich actief bezig met de preventie van laaggelet-
terdheid in het kader van vve en op het basisonderwijs. Dat zijn de onderwijsspecialist, de voorleescon-
sulent, leesconsulent en de projectleider VoorleesExpress.
Daarnaast werkt de domeinspecialist (0,78 fte) aan de curatie van laaggeletterdheid en het bestrijden 
van lage digitale vaardigheden van volwassenen. Het team wordt aangestuurd door een coördinator (0,8 
fte). De ZB in Vlissingen werkt met diverse stagiair(e)s, vrijwilligers en medewerkers van Gors.

In het kader van deskundigheidsbevordering hebben de medewerkers in 2021 diverse online trainingen/
cursussen gevolgd, gericht op de educatieve maatschappelijke Bibliotheek. De nadruk ligt op het aanbod 
voor onvoldoende zelfredzame volwassenen.
Er zijn verder diverse (online) studiedagen en congressen bezocht door de specialisten zoals Lezen 
Centraal, het Nationale Bibliotheekcongres en de Landelijke Dag  Basisvaardigheden.

b. Huisvesting en inrichting
In de Dvo garandeert ZB een uitnodigende, representatieve, voldoende zichtbare en goed toegankelijke 
huisvesting van de Bibliotheek in Vlissingen. Deze is gehuisvest in het bioscoopcomplex CineCity en is 
fysiek toegankelijk voor iedere inwoner van de gemeente. 

In 2021 zijn er wegens COVID-19 geen bijzondere aanpassingen gedaan binnen de inrichting. Het aantal 
werk- en studieplekken is tijdelijk gehalveerd, zodat bezoekers toch gebruik konden maken van de faci-
liteiten met in achtneming van de 1,5 m afstand-regel.

Het open karakter van de Bibliotheek en de normaliter ruime 
openingstijden zorgen ervoor dat veiligheid een blijvend aan-
dachtspunt is. In 2021 zijn er geen meldingen gedaan van 
overlast. Dit is vooral te wijten aan de beperkte service en ope-
ningstijden.

Er worden in 2021 afspraken gemaakt met leverancier Bibliotheca 
voor de ingebruikname van het Open+ systeem in 2022 waar-
mee de Bibliotheek ruime openingstijden kan blijven bieden, 
ook zonder de inzet van personeel.

Sinds januari 2021 stopt de Biblioservicebus in Oost-Souburg 
wekelijks op zaterdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur in de 
Verlengde Kanaalstraat achter de Aldi. De bus biedt een ruime 
collectie die wekelijks aangevuld wordt met nieuwe titels en 
die ook aangevraagde materialen mee kan nemen uit de col-
lectie van de Zeeuwse Bibliotheken. De Biblioservicebus is een 
bestaand concept dat in alle dorpen in de gemeente Veere, 
Noord-Beveland en de meeste op Schouwen-Duiveland wordt 
ingezet. Met de inzet van de bus is er nu ook in Oost-Souburg 
weer een volledige bibliotheekvoorziening gerealiseerd. 

In de Biblioservicebus is informatie aan boord over zorg en welzijn, Taalhuis Walcheren, de taal- en com-
putercursussen die de ZB organiseert in Vlissingen en Middelburg, het Informatiepunt Digitale Overheid 
en de Online Bibliotheek. Daarnaast is er een geldautomaat en postkantoor aan boord, en is het mogelijk 
om ov-chipkaarten te kopen en op te laden.
Ook vervult de bus een belangrijke taak op het gebied van leesbevordering. Medewerkers kunnen kinde-
ren en jongeren adviseren bij het kiezen van het juiste boek.
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c. Collectie
In de Bibliotheek is een actuele boekencollectie aanwezig met exemplaren 
uit 2014 of later. De aanwezige categorieën zijn; 
- volwassen romans
- volwassen studieboeken
- jeugd leesboeken
- jeugd studieboeken
- dvd’s voor volwassenen en jeugd

Ongeveer 10% van de collectie wordt jaarlijks vervangen. De Bibliotheek 
biedt daarnaast een ruime collectie van kranten en tijdschriften die in de 
Bibliotheek gelezen kunnen worden.

Het aantal materialen (boeken, dvd’s en tijdschriften) aanwezig in de 
collectie van de vestiging in Vlissingen is in 2021 gegroeid met ruim 650 
stuks naar een collectie van 23.523. Dat is ver boven de gestelde norm 
van 10.000 materialen, vastgelegd in de Dvo (2017).

Het aantal uitleningen in de vestiging in Vlissingen betreft in 2020 48.135 en in 2021 43.093. Daarmee 
verminderde het aantal uitleningen in 2021 ten opzichte van het jaar ervoor met 10%. Dit is waarschijn-
lijk te verklaren door de lockdown tot mei 2021.
Het grootste deel van de uitleningen betreft romans voor volwassenen met 46%. Zo’n 30% van de uit-
leningen bestaat uit leesboeken voor de jeugd. Bijna 14% van de uitleningen bestaan uit studieboeken 
voor volwassenen.

d. Taalhuis
De ZB werkt actief mee aan het bestrijden van laaggeletterdheid en het bevorderen van de taalvaardig-
heid van burgers in Vlissingen door de inzet van Taalhuis Walcheren. 
De Bibliotheek verzorgt in nauwe samenwerking met diverse partners een loketfunctie van het Taalhuis 
voor laaggeletterden. Dit loket biedt toegang tot het taalaanbod op Walcheren. Mensen krijgen er advies 
over een passende cursus, training of activiteit en kunnen er zich aanmelden als taalvrijwilliger. 

Het Taalhuisloket in de ZB in Vlissingen is op twee dagdelen in de week geopend van 14.00-16.00 uur en 
wordt bemenst door getrainde taalvrijwilligers. Daarnaast is er op een van deze dagdelen een taalinhou-
delijk deskundige aanwezig. De ZB ontvangt voor Taalhuis Walcheren een aanvullende subsidie. 

Er is een apart activiteitenaanbod opgesteld dat valt onder de hoede van de bovenlokale coördinator van 
Taalhuis Walcheren. De domeinspecialist basisvaardigheden van de ZB in Vlissingen coördineert de acti-
viteiten die worden uitgevoerd in Vlissingen.

Aan de taalactiviteiten, zowel fysiek als digitaal, 
hebben ruim 700 mensen deelgenomen.
De activiteit Taalcafé is tussen de lockdowns door 
wekelijks uitgevoerd in het CineCafé.
De leesclub ‘Makkelijk Lezen’ is buitenom de lock-
downs twee keer per week samengekomen. Tijdens 
de lockdowns is een wekelijkse online leesclub 
gestart.
In de zomervakantie zijn er diverse taalwandelingen 
door Vlissingen georganiseerd.  

Taalwandeling over de Boulevard
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In 2021 is tevens wekelijks hulp bij oefenen met taal en rekenen aangeboden. Onder begeleiding van 
een taalinhoudelijk deskundige kunnen deelnemers op maandagmiddag, fysiek of online, aan de slag met 
hun persoonlijke leervraag.

In 2021 werd de bezetting van het Vlissingse Taalloket uitgebreid met twee vrijwilligers. Hierdoor konden 
de openingstijden gewaarborgd worden.

Er zijn tijdens de spreekuren 116 fysieke en digitale bezoekers ontvangen. Om de toestroom van bezoe-
kers zo goed mogelijk te kunnen leiden, is er tijdens de fysieke opening van de loketten het grootste deel 
van het jaar op afspraak gewerkt. 

e. Digitale vaardigheden
De ZB verzorgt cursussen en workshops in de Bibliotheek in Vlissingen waardoor volwassenen hun digi-
tale basisvaardigheden vergroten ter bevordering van hun zelfredzaamheid. Daarnaast is er een helpdesk 
voor digitale vragen ‘Digidesk’, bemenst door ICT-stagiair(e)s van Scalda. Deze desk is iedere werkdag 
geopend tussen 10.00 en 17.00 uur. Iedereen kan hier kosteloos terecht voor hulp en advies over digitale 
media, ook mensen die niet lid zijn van de Bibliotheek.

In totaal zijn er in 2021 ruim 1.400 fysieke en online vragen van Vlissingers beantwoord die betrekking 
hebben op digitale media.  

Naast de DigiDesk biedt de ZB in Vlissingen algemene cursussen en workshops aan ter verbetering van 
digitale vaardigheden: 

De gratis toegankelijke cursussen Klik&Tik en ‘DigiD, wat doe je ermee?’ en Digivitaler hebben deels 
doorgang kunnen vinden en zijn goed bezocht.

De cursus Klik&Tik vindt drie keer per week plaats in de Bibliotheek onder begeleiding van stagiair(e)s 
van de ICT-opleiding van Scalda. Tijdens de lockdowns hebben zij, in samenwerking met de stagiair(e)s
van de ZB in Middelburg, een telefonisch spreekuur bemenst waar deelnemers aan Klik&Tik terecht kon-
den voor hulp.

Tijdens de aangifteperiode heeft de Bibliotheek in maart en april 2021 in samenwerking met Scalda online 
belastingspreekuren georganiseerd. Daarnaast waren de benodigde faciliteiten (computers, printer) bui-
tenom lockdowns gratis toegankelijk zodat bezoekers zelfstandig de belastingaangifte konden doen. 

2021 stond voor het grootste deel in het teken van hulp rondom corona. Via een landelijke campagne is 
opgeroepen om naar de Bibliotheek te komen voor hulp bij het aanvragen van een DigiD, het installeren 
van de corona-app, het aanmaken en aanvragen van QR-codes en het maken van vaccinatieafspraken. 

Er hebben ruim 200 bezoekers in Vlissingen gebruik gemaakt van ondersteuning van de Bibliotheek (in 
fysieke en online vorm) in relatie tot corona. Deze bezoekers zijn vooral geholpen via het Informatiepunt 
Digitale Overheid (IDO). Iedereen die vragen heeft over de overheid, kan hier gratis terecht. Zonder 
afspraak. Het informatiepunt is iedere week twee uur fysiek geopend in een mobiele spreekkamer en 
wordt bemenst door getrainde bibliotheekprofessionals. Zij luisteren naar de vraag en geven informatie 
waar de burger mee verder kan. Of ze verwijzen door naar de juiste instantie.

 

Het IDO in de mobiele spreekkamer in Vlissingen
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f. Taalontwikkeling voor- en vroegschoolse educatie
ZB Vlissingen draagt zorg voor BoekStart in de Bibliotheek, op het consul-
tatiebureau en in de kinderopvang. BoekStart is een leesbevorderingspro-
gramma om kinderen van 0-4 jaar, hun ouders en pedagogisch medewerkers 
intensief met boeken en lezen in aanraking te laten komen. De Bibliotheek 
ondersteunt met een aantrekkelijke (voor)leesplek, een collectie geschikte 
boekjes, deskundigheidsbevordering van pedagogisch medewerkers, het 
betrekken van ouders, een voorleesplan en samenwerking in een leesnet-
werk. Jaarlijks wordt de Monitor BoekStart ingezet met als voornaamste 
doel de voorleesomgeving en het gedrag van de pedagogisch medewerker 
rondom leesbevordering in beeld te brengen. 

BoekStart in de Bibliotheek
Voor De Nationale Voorleesdagen (januari/februari 2021) werd een podcast 
gemaakt van het prentenboek van het jaar boek Coco kan het! Ouders kon-
den op deze manier samen met hun kind genieten van het boek. 
De maandelijkse activiteit BoekStart Babybieb voor ouders met baby’s werd ook dit jaar voortgezet. Doel 
is om extra aandacht te vragen voor de BoekStartcollectie en om laagtaalvaardige ouders meer bewust 
te maken van het belang van voorlezen en hen te binden aan de Bibliotheek.

BoekStart op het consultatiebureau
Het project BoekStartcoach kreeg in 2021 een vervolg. Dit 
project is een intensivering op de algemene doelstelling van 
BoekStart. De BoekStartcoach biedt gerichte voorleeson-
dersteuning aan ouders in het consultatiebureau in de open 
wijkschool De Combinatie voor gemiddeld drie uur per week.
Vanwege coronamaatregelen kon de Boekstartcoach niet fysiek 
op het Consultatiebureau aanwezig zijn. Er zijn via het consul-
tatiebureau wel verschillende acties op touw gezet om ouders 
te attenderen op Boekstart en het belang van voorlezen. Zo 
worden ouders door de jeugdverpleegkundigen geattendeerd 

op het Boekstartkoffertje en krijgen ouders de waardebon mee om het Boekstartkoffertje op te halen in 
de Bibliotheek. Ouders met kinderen die op het 11 maanden consult bij het Consultatiebureaukwamen, 
kregen het boekje ’Kijk de Bus!’ met daarbij informatie over het belang van voorlezen. 

BoekStart in de Kinderopvang
In 2021 is de Monitor BoekStart in de Kinderopvang afgenomen met drie (online) vragenlijsten: voor de 
BoekStartcoördinator van de Bibliotheek, de voorleescoördinatoren van de kinderopvanglocaties en de 
pedagogisch medewerkers.
De jaarlijkse monitor heeft als voornaamste doel de voorleesomgeving en het gedrag van de pedagogisch 
medewerker rondom leesbevordering in beeld te brengen. De monitor voedt de dialoog tussen de kin-
deropvangorganisatie en de Bibliotheek met het oog op versterking van de samenwerking. De monitor-
resultaten dienen als basis voor het vaststellen van nieuwe leesbevorderingsdoelen.
In 2021 hebben 53 voorleescoördinatoren en pedagogisch medewerkers de Monitor ingevuld. 
In september en april 2021 zijn er voor Vlissingse pedagogisch medewerkers netwerkbijeenkomsten 
BoekStart in de kinderopvang georganiseerd, met aansluitend een inhoudelijk programma.

g. VoorleesExpress Vlissingen 
Het landelijk ontwikkelde concept VoorleesExpress wordt in Vlissingen ingezet dankzij een structurele bij-
drage vanuit OAB-gelden. Hierbij gaan vrijwillige voorlezers twintig weken lang één keer per week langs 
bij een gezin met één of meer kinderen die (een risico op) een taalachterstand hebben. De vrijwilligers 
lezen voor en ondernemen taalactiviteiten met ouder en kind. Daarnaast praten ze met ouders over de 
rol die zij kunnen spelen in de taalontwikkeling van hun kind. In deze periode wordt ook een bezoek aan 
de bibliotheek gestimuleerd door de vrijwilliger. Om het project te coördineren heeft de ZB in Vlissingen 
een projectleider aangesteld.

https://soundcloud.com/digideskvlissingen/coco-kan-het-loes-riphagen-voorgelezen-door-tijl-damen


13

Jaarverslag 2021 / prestatieplan 2022 ZB Vlissingen

Ook in 2021 waren er beperkende maatregelen rondom 
de scholen. De VoorleesExpress is afhankelijk van ver-
wijzingen via toeleiders, zoals scholen (onderbouw, 
groep 1 t/m 4) en de peutergroepen. Externe bezoekers 
waren in 2021 nog niet welkom op scholen. Intakes 
plannen ging daarom moeizaam. Een externe interven-
tie zoals de VoorleesExpress, stond niet op het netvlies 
bij de leerkrachten. Dat is terug te zien in het aantal 
verwijzingen en de uiteindelijk gekoppelde gezinnen. 
Er zijn echter wel gezinnen bereikt én verdiepende 
activiteiten georganiseerd die de VoorleesExpress ten 
goede komen.

Vrijwilligers 
2021 stond verder in het teken van ondersteuning van de vrijwilligers bij een migratie van het systeem. 
In de oude situatie werkten projectleiders en vrijwilligers allemaal in een online omgeving, waarbij ieder-
een moest inloggen via de portal op de website. In 2021 werd een app gelanceerd voor vrijwilligers. Deze 
app biedt hen allerlei praktische voordelen.  
Er zijn in 2021 tien nieuwe vrijwilligers aangenomen, die werkzaam zijn voor de VoorleesExpress. In 
oktober volgden 15 vrijwilligers de jaarlijkse basistraining in de ZB in Vlissingen.

Gezinnen
In 2021 werd bij 15 gezinnen thuis voorgelezen. Zij 
konden meedoen aan de meertalige voorleesactiviteit 
tijdens het online voorleesuurtje met ‘Coco kan het!’ 
naar het prentenboek van het jaar (2021), 
dat vertaald is in het Turks, Arabisch en Pools. Daarnaast 
is er aanschaf gedaan van meertalige boeken en pren-
tenboeken zonder tekst voor deze doelgroep. Ook is de 
Spellenkast in Vlissingen uitgebreid

Overige activiteiten
De VoorleesExpress neemt deel aan de productie van 
een filmpje namens Vrijwilligerspunt Vlissingen. Zie: 
https://www.youtube.com/watch?v=Eoc0YbgMIhk

h. Dienstverlening basisonderwijs
Samen met de scholen werkt ZB Vlissingen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van 
leerlingen. Een belangrijk doel is het leesplezier vergroten en kinderen te stimuleren om meer te lezen, 
op school én thuis.

Op alle basisscholen in Vlissingen is daarom een Bibliotheek ingericht. De leesconsulent en de onderwijs-
specialist van de ZB organiseren aan de hand van de jaarlijkse Monitor activiteiten op de scholen ten 
behoeve van taalontwikkeling en leesbevordering van de leerlingen. 
Er is twee uur per week ondersteuning van een leesconsulent voor taalsterke scholen en vijf uur per 
week voor taalzwakke scholen. Activiteiten worden in afstemming met de school vastgelegd in een 
Leesmediaplan. 
Wegens de coronamaatregelen waren leesconsulenten maar zeer beperkt welkom op de basisscholen in 
2021. Als alternatieve dienstverlening organiseerden zij online trainingen voor leerkrachten en voorzagen 
ze de basisscholen van leestips die ze online konden inzetten tijdens de lessen op afstand.
In 2021 zijn er ook diverse digitale nieuwsbrieven verzonden naar professionals die werken voor de 
doelgroep 0 tot 4 jaar en voor de professionals die werken met kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. 
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In het kader van het Onderwijsachterstandenbeleid bracht de ColumBus, de Onderwijsbus van ZB 
elke maandagmiddag een bezoek elke vier weken afwisselend aan De Combinatie, De Omnibus, Het 
Kroonjuweel en De Wissel. Tijdens het uur dat de bus bij school geparkeerd stond, konden ouders en 
kinderen in de bus onder andere leesactiviteiten bezoeken, boeken lenen en advies krijgen. 

Jeugdactiviteiten
Naast de structurele activiteiten op de scholen vinden er ook lees-
bevorderingsactiviteiten in de Bibliotheek zelf plaats. Zo organiseert 
de Bibliotheek iedere maand voorleesochtenden (Peutertje Luister 
en Voorleeskoffer) en activiteiten rondom de Kinderboekenweek, 
Nationale Voorleesdagen, Kinderkunstweek, Vakantielezen e.d.

Tijdens de Kinderboekenweek in 2021 met als thema ‘worden wat je 
wil’ organiseerde de ZB verschillende activiteiten rondom dit thema. 
De Talenttester in de Bibliotheek bezochten 25 groepen van verschil-
lende basisscholen en was een groot succes.

Vakantielezen groep 3 en 4
Dankzij een aanvullende subsidie van Stichting Kinderpostzegels 
Nederland en Stichting Lezen werden 500 kinderen in de groepen 3 
en 4 in Vlissingen voorzien van een speciale Vakantieleestas. Tijdens 
de periode in de zomervakantie stond er iedere week een artikel in de 
Vlissingse Bode met als titel: Wat lees jij deze zomer voor?

Zomerschool 2021
In de zomerschool werd gedurende ruim drie weken in de zomervakantie extra onderwijstijd gegeven. 
De zomerschool is specifiek gericht op leerlingen die ontwikkelingsachterstanden hebben of onderpres-
teren op het gebied van taal, lezen en rekenen. De ZB in Vlissingen biedt al jaren ondersteuning op de 
zomerschool. In de 12e editie van de zomerschool organiseerde de Bibliotheek diverse activiteiten om 
ook het leesplezier in de zomer te vergroten. Dit jaar was er behalve voor het primair onderwijs ook een 
zomerschool voor de peuters. Ook hierbij was de Bibliotheek betrokken.

Er is een leesconsulent van de Bibliotheek 30 uur ingezet om verschillende activiteiten op het gebied 
van leesbevordering te organiseren. Zo is er een inspiratiesessie voor leerkrachten georganiseerd en 
een workshop over (voor)lezen aan ouders in het kader van ouderbetrokkenheid. Daarnaast hebben de 
zomerschoolleerlingen kennisgemaakt met schrijver Josien de Graaf. Daarnaast konden alle leerlingen 
ook boeken lenen in de mediatheek van De Combinatie. Op de zomerschool voor de peuters kwam iedere 
week de Boekfiets op bezoek en werden de pedagogisch medewerkers ondersteund met themaboeken 
en informatie.

Boekfiets
Sinds 2020 rijdt de Boekfiets naar kinderen en ouders in 
Vlissingen. De Boekfiets is een herkenbare bakfiets die is 
uitgerust met een complete inventaris van boeken, knuf-
fels, spelletjes, tekenspullen en een geluidsinstallatie. 
Hiermee wordt voorlezen en lezen bij ouders en kinderen 
gepromoot.
 
i. Culturele en literaire activiteiten
De ZB organiseert in samenwerking met andere lokale 
partijen culturele en literaire activiteiten in het gebouw van 
CineCity. Het gaat om activiteiten die liefde voor cinema, 
boeken en andere culturele uitingen stimuleren. Daarnaast 
is de Bibliotheek een podium voor ontmoeting en debat door het organiseren van lezingen en discussies. 
Hieronder volgt een korte opsomming van de activiteiten die de Bibliotheek organiseerde in 2021.

https://www.internetbode.nl/reader/34328/172098/wat-lees-jij-deze-zomer-voor-boekstart-bij-de-zb
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De ZB organiseert tijdens de Nationale Voorleesdagen van 20 januari tot en met 30 januari 2021 verschil-
lende online activiteiten rondom het prentenboek van het jaar, Coco kan het van Loes Riphagen.

Op zaterdag 19 juni 2021 organiseerde de ZB voor het eerst een landelijke BoekStartdag. Dé gelegen-
heid om in de Bibliotheek de allerjongste bezoekers en hun (groot)ouders extra hartelijk welkom te 
heten en een aantrekkelijk online programma of activiteit te bieden. Ouders van een baby’tje konden het 
BoekStartkoffertje ophalen bij een speciaal ingerichte BoekStartkraam. Kinderen van 0 tot 6 jaar konden 
hun knuffel lid maken van de Bibliotheek. Natuurlijk werd er vooral veel voorgelezen. De Boekfiets werd 
‘s middags ingezet voor ouders en baby’s die het koffertje niet in de Bibliotheek konden ophalen.

Op uitnodiging van de ZB en Boekhandel ’t Spui, kwam Simone van der Vlugt op vrijdag 25 juni 2021 naar 
Vlissingen voor een interview en een signeersessie. Het interview werd verzorgd door de ZB en mede 
mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Coronasteunfonds van het landelijke Letterfonds.

Twaalf Vlissingse scholen deden mee met het project Vakantielezen van de ZB in Vlissingen. Dit project is 
bedoeld voor kinderen in groep drie en vier om een zomerleesdip te voorkomen. In dat tasje zitten o.a. 
leesboeken en een taalspel. Ook ruim 300 peuters van de peutergroepen van Kinderopvang Walcheren 
kregen dit tasje. In juni werden de tasjes met de Boekfiets op de scholen bezorgd.

In de zomervakantie organiseerde Taalhuis Walcheren om de week taalwandelingen vanaf de ZB in 
Vlissingen. Tijdens de taalwandelingen gingen vrijwilligers en taalvragers samen op pad om de stad te 
verkennen. Tegelijkertijd spraken zij over allerlei onderwerpen, zodat er geoefend kon worden met het 
spreken van het Nederlands.

In het najaar werd er in Vlissingen een Studiekring 50-plus opgezet. Studiekringen zijn bedoeld voor 
50-plussers, mensen die er plezier in hebben om elkaar te ontmoeten en geestelijk actief bezig te blij-
ven. De studiekring kenmerkt zich door eigen inbreng, respect voor elkaars inzichten en interessante 
gedachtewisselingen.

In het kader van de Black Achievement Month schreef Dalilla Hermans de novelle Zero. De schrijfster ging 
daarover in gesprek met leerlingen van het voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs. Op 6 oktober 
verzorgde ze in het kader van de Kinderboekenweek een speciale voorleesactiviteit in ZB Vlissingen.

Begin oktober was er een speciale bijeenkomst van de ColumBus bij De Combinatie in Vlissingen. De 
officiële openingshandeling werd verricht door wethouder Els Verhage en aansluitend konden kinderen 
luisteren naar een voorleesverhaal van de Boekfiets.

In 2021 waren er diverse exposities te bezichtigen in de Bibliotheek; doel is om lokale kunstenaars een 
podium te bieden en bezoekers kennis te laten maken met lokale kunst op een laagdrempelige manier.
• Kleurrijke schilderijen en objecten van papier maché door 

Wolfgang Krug;
• Glaswerk van Cor Hemmens;
• Schilderijen expositie van Hein Naerebout met herkenbare 

maritieme Vlissingse plekken;
• Grafische werken van grafisch vormgever Joke Apner;
• Sieraden van edelsteen expositie Anne de Kam;
• Schilderijenexpositie Muzikanten in lockdown

Toeristisch Punt
In 2021 werd het Toeristisch informatiepunt voortgezet in de ZB in 
Vlissingen. De Bibliotheek ontving aanvullende subsidie voor het 
lokale, fysieke gastheerschap van de gemeente Vlissingen voor een 
pilotperiode tot oktober 2020. Uit het evaluatieverslag bleek dat 
ruim 350 toeristen fysiek hun weg naar de Bibliotheek vonden voor 
een inhoudelijke vraag in 2021 en voor o.a. folders, een plattegrond 
van het stadscentrum en fietsknooppuntenroutes in de omgeving. 
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Verder boden de bibliotheekmedewerkers inspiratie en inhoudelijke informatie over uitjes en beziens-
waardigheden in Vlissingen. Zij volgden hiervoor een talencursus Duits en gingen op inspiratiebezoek bij 
diverse attracties in Vlissingen.

In oktober besloot de gemeente de pilot te beëindigen en niet voort te zetten. De gemeenteraad besloot 
om de toerist vooral digitaal te verleiden en de toeristische gastvrijheid neer te leggen bij de lokale onder-
nemers. Daarmee verviel in 2021 het toeristisch informatiepunt in Vlissingen.
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Openingstijden
De Bibliotheek is ieder geval geopend van maandag tot en met vrijdag van 10.00-17.30 uur en op zater-
dagen van 10.00-17.00 uur. Dit zijn tevens service-uren; binnen deze openingstijden is er dus altijd hulp 
en ondersteuning van bibliotheekpersoneel. 
In 2022 worden het project Open+ geïmplementeerd om vanaf het najaar ook weer onbemenst te openen 
in de avonduren en op zondagen. Hiermee kunnen de openingstijden weer uitbreiden naar iedere dag 
van 10.00-22.00 uur. 

Personeel
Het totaal aantal fte in 2022 groeit vanwege een subsidie vanuit het ministerie van BZK gericht op het 
vergroten van digitale inclusie. De ZB ontvangt in 2022 83 cent per inwoner per werkgebied, en hierdoor 
kan de ZB een uitbreiding doen van professionele uren gericht op het vergroten van digitale vaardigheden 
van Vlissingers.

Vanuit de tot 2023 toegekende OAB-subsidie worden twee medewerkers ingezet in het kader van de 
Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) ter stimulering van de taalontwikkeling van jonge kinderen en ter 
voorkoming van achterstanden.

De DigiDesk blijft structureel bemenst door 2 ict-stagiair(e)s van Scalda van september tot en met juni. 
In de zomerperiode wordt hen een tijdelijk contract aangeboden.

Trainingen en opleidingen
De medewerkers van de informatiebalie ontvangen in 2022 op het gebied van inhoudelijke kennis van de 
dienstverlening (kennis) zijn de volgende trainingen: 
- Cursus De publieksservice en de educatieve maatschappelijke Bibliotheek;
- Cursus omgaan met lastige klanten.

Huisvesting en inrichting
Iedere bezoeker moet zich veilig en prettig blijven voelen in de Bibliotheek. De huisregels worden 
gehandhaafd en er worden gepaste veiligheidsmaatregelen getroffen in het kader van COVID-19. Verder 
is er camerabeveiliging aanwezig in de Bibliotheek. 
In 2022 wordt het Open+ systeem van Bibliotheca geïnstalleerd waardoor ruimere openingstijden 
gewaarborgd worden onder bepaalde veiligheidsvoorwaarden. Open+ is ontwikkeld als aanvulling op de 
bemande bibliotheekuren. Met de Bibliotheekpas krijgt men toegang als er geen medewerkers aanwezig 
zijn. De Bibliotheek kan zelfstandig gebruikt worden, bijvoorbeeld om een boek te lenen, aan activiteiten 
deel te nemen of deze zelf te organiseren. Men scant de pas, toetst de pincode in en de deur gaat open.

In de ZB in Vlissingen wordt in 2022 een Infopunt geopend waar o.a. het Informatiepunt Digitale Overheid 
spreekuur houdt. Deze afgesloten ruimte biedt voldoende privacy waardoor ook andere maatschappelijke 
organisaties de gelegenheid krijgen om kosteloos een spreekuur te organiseren in de Bibliotheek.
De gemeente heeft ermee ingestemd de beperkte Bibliotheekvoorziening in een verzorgingstehuis in 

Vooruitblik 2022 
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Oost-Souburg te sluiten en daarvoor in de plaats de Biblioservicebus een standplaats te laten invullen. 
Vanaf juni bezoekt de Biblioservicebus elke zaterdag het centrum van Oost-Souburg. In de zomervakantie 
zijn de inwoners via een flyer uitgenodigd de Biblioservicebus te bezoeken. 
Inmiddels wordt de bus erg goed bezocht.  Hiermee heeft Oost-Souburg een volwaardige bibliotheekvoor-
ziening met een ruime actuele collectie die wekelijks wordt aangevuld.

Collectie
De collectie van 24.000 materialen wordt in 2022 gesaneerd en teruggebracht naar 20.000 materialen. 
De kwaliteit en actualiteit van de collectie wordt hierdoor vergroot. Uiteraard blijft er een vervangings-
percentage van 10%.

Taalhuis en digitale basisvaardigheden
Doel is om in 2022 minstens 150 bezoekers (organisaties, taalvragers en taalvrijwilligers) te trekken 
naar het Taalhuisloket in de Bibliotheek of de online/telefonische spreekuren en 1.000 naar de specifieke 
taalactiviteiten in Vlissingen.

Taalhuis Walcheren zal in 2022 de certificering door het CBCT doorlopen. In 2021 is deze certificering 
voorbereid door het doorlopen van de normen, beoordelingsaspecten en indicatoren die aan het certifi-
ceringskader verbonden zijn.

Het Taalhuisloket heeft momenteel voldoende vrijwilligers. Wel zullen er nieuwe vrijwilligers voor activi-
teiten geworven worden. 

In het voorjaar van 2022 zal er een Taalnetwerkdag georganiseerd worden, bedoelt voor taalaanbieders 
en de netwerkpartners in het sociaal domein. 

In 2022 vinden er, zodra de coronamaatregelen dit weer toelaten, cursussen en workshops op het gebied 
van digitale vaardigheden plaats in de ZB in Vlissingen en woonzorgcentrum Ter Reede. Daarnaast wordt 
er wekelijks ondersteuning geboden in ontmoetingscentrum De Herberg. 

Er worden twee halfjaarlijkse programma’s gemaakt met workshops en cursussen ter verbetering van 
digitale vaardigheden. De cursussen en workshops worden uitgevoerd door getrainde vrijwilligers en 
professionals.  

WVO zorg heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in het gezamenlijk aanbieden van het lesprogramma 
DigiVitaler, met onder andere lessen over Thuisarts.nl, Apotheek.nl, gezondheidsapps, het patiëntenpor-
talen van de huisarts en het ziekenhuis en over het videoconsult. 

In 2022 worden er vrijwilligers en professionals geschoold in het begeleiden van dit programma. Vanaf 
september 2022 zal er maandelijks een workshop uit dit programma georganiseerd worden in Ter Reede.

Ook in 2022 biedt de ZB belastingactiviteiten aan in de vorm van (online) workshops en belastingspreek-
uren met behulp van vrijwilligers en studenten van Scalda. Daarnaast zijn er de benodigde faciliteiten 
(computers, printer) om zelfstandig de belastingaangifte te verzorgen. Medewerkers ondersteunen indien 
nodig.

In 2022 zullen er voor de Bibliotheken extra middelen beschikbaar komen vanuit de rijkssubsidie digi-
tale inclusie. Deze middelen zullen onder andere ingezet worden voor het frequenter openen van het 
Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). Hiermee wordt het spreekuur uitgebreid van wekelijks naar drie 
keer per week. Het Informatiepunt Digitale Overheid is een eerste aanspreekpunt voor algemene vragen 
over de digitale overheid. De informatiespecialisten van de ZB helpen burgers die moeite hebben met het 
vinden van informatie of iets regelen via de computer. 

Taalontwikkeling voor- en vroegschoolse educatie
De aanvullende financiering vanuit de OAB-gelden van de Gemeente Vlissingen wordt verlengd voor 
het jaar 2022 en ingezet voor een verdere intensivering van het programma BoekStart op drie locaties; 
Consultatiebureau, Bibliotheek en kinderopvang. We bereiden een nieuwe OAB aanvraag voor 2023-2026 



19

Jaarverslag 2021 / prestatieplan 2022 ZB Vlissingen

voor zodat we de ingezette koers kunnen voortzetten.
Kinderopvang Walcheren en de ZB verlengen de samenwerkingsovereenkomst met de intentie om dit 
voort te zetten tot ten minste 2023. 

De voorleesconsulent van de ZB stimuleert de pedagogisch medewerkers om het voorlezen aan kinderen 
van nul tot vier jaar een belangrijke rol te laten spelen. Daarnaast worden de pedagogisch medewerkers 
getraind in interactief voorlezen en ondersteund bij het opzetten van voorleesactiviteiten.
De Monitor BoekStart wordt door de voorleesconsulent ingezet in de kinderopvang. De rapportages 
worden besproken met de voorleescoördinatoren van de kinderopvang en hieruit volgt een gezamenlijk 
leesplan voor de periode 2022/2023. 
De maandelijkse bibliotheekactiviteit BoekStart Babybieb voor ouders met baby’s wordt thematisch voort-
gezet. Doel is om extra aandacht te vragen voor de Boekstartcollectie en om laagtaalvaardige ouders 
meer bewust te maken van het belang van voorlezen en hen te binden aan de Bibliotheek. Vanaf septem-
ber zullen speciaal ontwikkelde pakketten met boeken voor baby’s worden ingezet bij deze activiteiten.

In 2022 zal de BoekStartcoach ook weer fysiek op het consultatiebureau te vinden zijn. De Gezinsaanpak 
is een belangrijke pijler binnen het bibliotheekwerk. Hierin wordt de koppeling gemaakt tussen preventie 
en curatie met als ultiem doel om de cyclus van laaggeletterdheid te doorbreken. De ZB zal dit jaar het 
programma Boekstart op het consultatiebureau de VoorleesExpress (preventie) en het Taalhuis (curatie) 
intensiever koppelen door actief door te verwijzen. In november 2022 zullen we evalueren of Boekstart 
op het CB het gewenste effect heeft of dat we laagtaalvaardige ouders op een andere manier beter kun-
nen bereiken. 

VoorleesExpress 
In 2022 zal de ZB zich vooral richten op het behoud van de vrijwilligers en het stimuleren van verwij-
zingen. Het doel is om in 2022 nog beter op het netvlies van de toeleiders te komen. Dat kan door veel 
te netwerken en gesprekken met leerkrachten en IB’ers te voeren. Daarbij richt de ZB zich in eerste 
instantie op de taalzwakke scholen en peutergroepen. Ook gaat de aandacht in 2022 naar het opzet-
ten van een nazorgtraject en het aantrekken van coördinatoren. Om vrijwilligers beter te ondersteunen 
worden er twee themabijeenkomsten en meerdere workshops georganiseerd. Ook wordt er een jaarlijks 
voorleesfeest georganiseerd voor de gezinnen en de vrijwilligers. 
Doel is om in 2022 30 gezinnen in Vlissingen te binden aan de Voorleesexpress.

Dienstverlening basisonderwijs
Ook in 2022 is er twee uur per week ondersteuning beschikbaar voor taalsterke scholen en vijf uur per 
week voor taalzwakke scholen. Activiteiten worden vastgelegd in een activiteitenplan in afstemming met 
de school. Twee keer per jaar organiseert de ZB een vrijwilligerstraining voor de vrijwilligers die assiste-
ren bij Bibliotheken op de scholen.

Culturele en literaire activiteiten
Het maandelijkse Buurtcafé wordt opnieuw opgestart en de input van lokale deelnemers wordt gevraagd. 
Dit in samenwerking met de Buurtteams van de gemeente.

De Studiekring voor 50-plussers wordt uitgebouwd. Een studiekring is voor mensen, ook met een fysieke 
beperking, die samen nieuwe dingen willen ontdekken, en die bereid zijn zich daarin te verdiepen en met 
elkaar kennis willen uitwisselen. Het doel is, naast op de hoogte blijven van maatschappelijke ontwik-
kelingen, ook eigen kennis, ideeën en meningen met anderen delen.

Verder wordt er aandacht besteed aan de landelijke leesbevorderingscampagnes De Boekenweek, de 
Maand van het Spannende Boek en Nederland Leest. Ook is er aandacht voor uitgaveliteratuur door lokale 
auteurs en zal de ZB op verzoek deze bijeenkomsten faciliteren.

Ten slotte zullen er weer diverse kunstenaars ruimte krijgen in de Bibliotheek om hun werk te exposeren. 
Het streven is om rond de twee maanden te wisselen van collectie.
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Resultaat 
2016

Resultaat 
2017

Resultaat 
2018

Resultaat 
2019

Resultaat 
2020

Resultaat 
2021

Algemeen

Aantal leden 12.669 11.223 9.779 9.905 9.765 9.819

Vragen informatiebalie 14.846 14.456 8.178 12.272

Collectie & Informatie

Aantal uitleningen Vlissingen 
zonder verlengingen

86.600 71.407 74.451 71.648 48.135 43093

Aantal uitleningen Souburg 
zonder verlengingen

40.407 22.345 2.295 2.261 502 Zie bijlage: 
jaarverslag 

Bibliobussen

Bezit collectie Vlissingen 52.213 20.159 21.144 21.786 22.844 23.523

Bezit collectie Souburg 23.419 1740 1800 1.966 1.941 Vervallen

Activiteiten (digi)taal

Taalhuis: (bezoekers) 114 147 156 158 116

Taalcafé (bezoeken) 276 502 371 132

Taalhuis: bezoekers leesclubs 355

Zomeractiviteiten Taalhuis 15

Digi- cursussen en workshops 
(incl. Klik&Tik)

358 489 475 433

DigiCafé 76 464 12

Belastingspreekuur 40 36 20 20

DigiDesk; aantal bezoekers 1222 1560 4 1.222

Activiteiten voor werkzoekenden 5 20 1718 x

Informatiepunt Digitale Overheid 205

Gezinnen VoorleesExpress 20 20 25 7 15

Activiteiten jeugd (aantal deelnemende kinderen)

Maandelijkse voorleesactiviteiten; 
Peutertje Luister, Verhalenkoffer 

50 100 120 130 200 12 
activiteiten

Voorleesontbijt 385 580 500 X (wel 200 
voorleestassen 

uitgedeeld)

Kinderboekenweek - 
programma voor scholen

25 695 1000 625 x

Kinder FilmboekenBal 300 250 vervallen x

Voorronde Voorleeswedstrijd 60 x 10 voor-
lezers/ 250 
supporters
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Kinderkunstweek- programma 
voor scholen

332 250 875 online 
bezoekers

Voorleesfeest VoorleesExpress 32 24 x x

Boekfietsactiviteiten 50 ritten 16 activiteiten

Activiteiten volwassenen (aantal deelnemers totaal) 

Buurtcafé 114 50 x

Leesclub Senia 30 x x

Resultaten in cijfers 2021 


