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Inleiding
Vanwege de Covid19-pandemie zal 2020 de boeken ingaan als een jaar met vele
bijvoeglijke naamwoorden: raar, naar, bizar, angstig, ontwrichtend en saai, maar
in de bibliotheek Gouda vooral: uitdagend. Als er één jaar is geweest waaruit
bleek dat bibliotheekmedewerkers niet voor één gat te vangen zijn, dan is het
wel dit jaar. Twee weken na afkondiging van de eerste lockdown waren de
afhaal- en bezorgbibliotheek al vol in bedrijf. Het hele jaar door pasten we onze
dienstverlening en programmering aan aan de maatregelen van het RIVM en de
veiligheidsregio, steeds in goed overleg met burgemeester en wethouder(s).
Tijdens de zomerse versoepeling van de
lockdown tussen juni en oktober was de
Chocoladefabriek open voor studieplekken op
reservering en organiseerden we weer beperkt
activiteiten – met name (digi)taalcursussen.
Gedurende de strengere lockdowns gingen we
over op online aanbod en basisdienstverlening
van boeken reserveren en afhalen of bezorgen.
Het was het laatste jaar van het bedrijfsplan
Venster op de wereld, dat gelukkig nog
genoeg uitgangspunten bood voor de
jaardoelstellingen in 2020/2021. Het schrijven
van een nieuw meerjarenplan werd in overleg
met de gemeente uitgesteld naar 2021.
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Graag benadruk ik hier de buitengewoon
stimulerende houding van onze Goudse
burgemeester, wethouders en ambtenaren.
Zowel met de andere organisaties binnen
de C4 (Schouwburg, Museum Gouda en
Garenspinnerij) als rondom de werkzaamheden
in de bibliotheek en het Taalhuis hadden we
veelvuldig contact. De betrokkenheid was
tegelijkertijd geruststellend – tijdens de eerste
lockdown kregen we te horen dat er aan de
subsidie voor 2020 niet getornd zou worden –
en stimulerend. Gezamenlijk keken we vooral
naar wat er wél mogelijk was, niet naar wat er
allemaal niet mocht.
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Tussen de lockdowns door mochten
we bezoekers ontvangen in de
Chocoladefabriek. In de periode tussen
juni en oktober konden studieplekken
weer gereserveerd worden en
organiseerden we weer een aantal
activiteiten, al was het
aanbod nog beperkt.

Samenvattend kunnen we 2020 ondanks alles
een buitengewoon leerzaam jaar noemen.
De coronacrisis heeft ons ook echt iets gebracht.
De brede aandacht voor #ikleesthuis en de
online bibliotheek resulteerde in een groei in
gebruikers (+21%) en in een verdubbeling van
de digitale uitleencijfers (+55%). We hadden
meer contact dan ooit met onze leden, hun
aantal bleef stabiel en we zijn verheugd over
hun loyaliteit. Natuurlijk kwamen er veel minder
mensen fysiek naar de bibliotheek (-50%) en
werden er ook minder fysieke boeken geleend
(-25%) maar het belang dat Gouwenaars
hechten aan hun ‘open’ Chocoladefabriek – hoe
beperkt ook met alle maatregelen – stemde tot
grote, gedeelde vreugde.
Bovenal was 2020 een jaar met non-stop mediaaandacht voor lezen, boeken, boekhandels en
bibliotheken. Het belang van een dynamische
en dienstbare bibliotheek voor de lokale
gemeenschap bleek niet te overschatten en dat
belang zal in de komende jaren eerder toe- dan
afnemen.
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Mede dankzij onze creatieve ICT-dienst
zijn we dit jaar met spoed klaargestoomd
voor een toekomst waarin offline en online
activiteiten elkaar met gemak zullen blijven
afwisselen met de juiste media en middelen.
Het Goudse Verhalenproject bijvoorbeeld (een
samenwerking van bibliotheek, Streekarchief
Midden-Holland en Kruim) in de aanloop naar
Gouda750jaar werd niet zoals gepland feestelijk
afgetrapt voor een bomvolle traptribune
op 20 maart, Wereldverteldag, maar werd
gepresenteerd op 23 september voor een
klein gezelschap in de Jeugdwerkplaats. Via
streaming konden mensen de presentatie op
het beeldscherm thuis volgen.
Achter de schermen leerden we vergaderen via
Teams of ZOOM en merkten we dat thuiswerken
soms efficiënter kan zijn dan op kantoor. Al heb
je voor creatieve sessies toch echt de fysieke
dynamiek nodig van collega’s. De website kreeg
een make-over en de interne communicatie
werd tegen het licht gehouden en kreeg onder
meer nieuwe intranetmogelijkheden.
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Het nieuwe HRM-beleid werd in samenwerking
met alle medewerkers definitief uitgedacht en
ingevoerd. De certificering in oktober gingen we
met het grootste vertrouwen tegemoet.
Dat bleek terecht.
De plannen voor de uitbreiding en
verduurzaming van de Chocoladefabriek
werden helaas weer vertraagd en pas eind
2020 aanbesteed. Daar hopen we in de lente
van 2021 definitief bericht over te krijgen.
Het trage proces vraagt veel veerkracht van
de Chocoladefabrieksbewoners en van alle
andere betrokkenen. Het gebouw schreeuwt
erom aangepakt te worden vanwege de slechte
staat van het dak op de tweede verdieping
en het later geplaatste ‘gebouwtje op het
gebouw’, de derde verdieping. De lekkage in het
najaar bezorgde ons slapeloze nachten, maar
gelukkig ontstond er geen schade op de eerste
verdieping en de begane grond.

Midden in de aangescherpte maatregelen
ter bestrijding van het coronavirus werd een
prachtige nieuwe locatie van de bibliotheek
geopend in de Goudse wijk Bloemendaal:
ontmoetingscentrum Van Noord. Hier zijn naast
de sociaal makelaars en het Centrum voor Jeugd
en Gezin een uitleenpunt voor volwassenen
en een kinderbibliotheek gerealiseerd.
De plek biedt veel mogelijkheden voor
verschillende doelgroepen, van peuters in de
kinderbibliotheek tot senioren die hun digitale
vaardigheden willen ontwikkelen of bijspijkeren.
Ondanks alle beperkingen bleef ons
omvangrijke en hechte netwerk stevig overeind.
Steeds wisten we elkaar op cruciale momenten
te vinden: lokale ondernemers, culturele en
onderwijsinstellingen, regionale en (inter-)
nationale bibliotheekvoorzieningen.
Heel veel dank aan iedereen! En natuurlijk dank
aan de medewerkers en de vrijwilligers voor hun
niet aflatende inzet voor de bibliotheek.

Erna Staal, directeur-bestuurder
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Onze missie
Wij dagen mensen uit het beste uit zichzelf te halen door te lezen en te blijven leren gedurende
het hele leven. Maar ook door te dromen over nieuwe werelden en de blik te verruimen.
Wij delen onze mensen en collecties, onze kennis en connecties en bieden daarmee iedereen
van 0 tot 100 jaar een Venster op de wereld.

Onze waarden
Gedeelde waarden die leidend zijn bij alles wat we doen:
Leren en delen, dromen en spelen.
Een lerende houding en de bereidheid te innoveren staan hoog in ons vaandel. Wij schuwen het
experiment niet, kijken kritisch naar de resultaten en naar onze eigen rol daarin. Alles wat we doen
staat in het teken van delen, uitwisselen en samenwerken. En alles moet een meerwaarde hebben
voor de stad waarin we verankerd zijn.
Wij zijn ambassadeurs van onze bibliotheek en brengen die in al haar facetten onder de aandacht.
Waar we maar kunnen: binnen en buiten de branche en in binnen- en buitenland.
In dit netwerk zoeken we ook de verbinding tussen de publieke en de private sector.
Creativiteit krijgt pas echt een kans als we de wereld voor ons zien. Niet zoals deze nu is, maar zoals
we deze zouden willen maken. Om de samenleving en ons eigen leven steeds nieuwe impulsen te
kunnen geven, moeten we durven dromen en spelen. Niet alleen als kind, maar ook als volwassene.
Bij alles wat we doen staan onze bezoekers en onze leden centraal. Ze kunnen rekenen op een
gastvrije dienstverlening, die in de komende jaren steeds meer op maat gesneden zal zijn.
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Leden, bezoekers en gebruik
Het aantal bezoekers in 2020 in de Chocoladefabriek bedroeg 249.133. Dat is een kleine 50% van het
bezoekersaantal in 2019. Gezien de pandemie en de daarmee gepaarde lockdowns niet verrassend
natuurlijk.
Het aantal leden per 31 december 2020 is nagenoeg gelijk gebleven en bedraagt 17.029. Hiervan zijn
10.735 jeugdleden; er was sprake van een lichte stijging ten opzichte van 2019. Tot en met oktober
hadden we ook een kleine stijging in de volwassen leden, maar door de uitstroom van 18-jarigen in
november/december en de nieuwe lockdown kon de eindejaarsactie geen doorgang vinden.
Toch is dit stabiele ledenbestand in een lastig jaar als 2020 al heel mooi.
Vanwege de pandemie heeft een toenemend aantal inwoners van Gouda gebruikgemaakt van de
landelijke online bibliotheek: 4.046 personen, die samen 35.845 boeken leenden. Dit is een stijging
van respectievelijk 21,3% en 55,9%. De bibliotheekapp voor de eigen collectie werd door 2.033 leden
gebruikt.
Het totaal aantal uitleningen in 2020 bedroeg 349.800. Dit is inclusief 120.455 internetverlengingen.
Een daling van iets meer dan 25% ten opzichte van 2019. In de uitleenpunten Bloemendaal en
Goverwelle werden 31.657 boeken uitgeleend en in de kinderbibliotheken 35.120 boeken. De
stadsbibliotheek had 283.023 uitleningen waarvan 98.713 jeugdboeken en 184.310 boeken voor
volwassenen.
De website www.bibliotheekgouda.nl had in 2020 61.961 unieke gebruikers (1,5% minder dan 2019)
en de gebruikers hebben de website 128.690 keer bezocht (2% minder dan 2019). De pagina Mijn
Menu, waar leden hun boeken kunnen reserveren en verlengen, is logischerwijs het meest bezocht
in 2020. Ongeveer de helft van de bezoekers gebruikt een desktop om de website te openen en de
andere helft gebruikt een smartphone.
Ook via de sociale media delen we informatie over activiteiten en evenementen.
Platform
Facebook
Facebook Taalhuis
Twitter
Instagram
Instagram Kinderbibliotheken
LinkedIn

Volgers
2064
93 (nieuw in 2020)
1966
1004 (+244 sinds 2019)
106 (nieuw in 2020)
182

Likes
2042
82

De tweewekelijkse nieuwsbrief werd gestuurd aan 8.000 geïnteresseerden. Dit jaar hadden we vaker
dan ooit contact met de leden via onze nieuwsbrief. Bijna elke persconferentie van de ministerpresident zorgde voor nieuwe informatie om rechtstreeks te delen.
Vrienden/donateurs kregen twee keer een eigen nieuwsbrief. De speciale nieuwsbrief voor het
onderwijs/de jeugd is dit jaar elf keer verzonden.
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Venster op de wereld
Programmering voor de jeugd
"Bibliotheek, onderwijs en gemeente houden het gemeenschappelijke doel hoog op de agenda:
kinderen helpen zich te ontplooien en zich voor te bereiden op een participerende rol in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Het bevorderen van taalontwikkeling is daarbij een essentieel
onderdeel, want taal ligt aan de basis van ALLES." Dit citaat uit het jaarverslag 2019 bleek ook in het
virusjaar van het grootste belang te zijn.
Samen met de Brede School heeft de bibliotheek zo goed en zo kwaad als het ging veel contact
onderhouden met de scholen, ook tijdens de lockdowns. We schreven een tweewekelijkse nieuwsbrief speciaal voor het onderwijs en vroegen de scholen of ze behoefte hadden aan boeken(tips) en
programmering of activiteiten. Op basis daarvan leverden we maatwerk. De jeugd was welkom in de
Chocoladefabriek en in de kinderbibliotheken zodra het kon en zo lang als mogelijk was.
En ook voor hen, hun ouders en leerkrachten gold natuurlijk dat het het hele jaar mogelijk was
boeken te reserveren en af te halen.
Laverend tussen lockdowns en versoepelde maatregelen heeft de bibliotheek voor de doelgroep
peuters t/m 12-jarigen, zowel onder schooltijd als naschools, in totaal 1297 activiteiten (inclusief
klassikaal lenen) verzorgd waarbij er 14.426 kinderen in groepsverband zijn bereikt. Als we dat
vergelijken met 2019 hebben we zo’n 30% meer activiteiten uitgevoerd, vooral te wijten aan
de verplicht kleinere groepen per keer vanwege de 1,5 meter afstand die nodig was. Er werden
ongeveer 40% minder kinderen bereikt.
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Nationale Voorleesdagen
De start van de Nationale Voorleesdagen, een jaarlijks evenement
waarbij bibliotheek en Brede School een gezamenlijk programma
presenteren, vond als gebruikelijk plaats in de Chocoladefabriek met
een voorleesontbijt. Er werd voorgelezen door wethouder Thierry
van Vugt en de directeur van musicalschool Mirakel, Marike Folles.
Er werd vijf weken lang voorgelezen in de Chocoladefabriek, in de
kinderbibliotheken in Oosterwei en Bloemendaal en op scholen en
bij de kinderopvang. Inclusief de voorstelling naar aanleiding van
het Prentenboek van het Jaar, Moppereend, bereikten we in totaal
1092 kinderen (en hun ouders) met 57 voorleesbijeenkomsten.
0-4 ochtenden
Voor de doelgroep 0 tot 4 jaar heeft de bibliotheek sinds het najaar
van 2017 een speciale programmalijn met voorleesochtenden en
programmering als prentenboekyoga of liedjes zingen.
Het stimuleren van taalvaardigheid in de voorschoolse
periode kan niet genoeg benadrukt worden. Helaas zorgde
de anderhalvemetermaatregel voor ultrakleine groepjes in de
kinderbibliotheken. In totaal bereikten we in dit coronajaar slechts
684 kinderen (en hun ouders), zo’n 60% minder dan in 2019.
Oorlog dichterbij
Ter gelegenheid van 75 jaar Vrijheid in Nederland ontwikkelden
bibliotheek en Streekarchief Midden-Holland een programma
rondom de herdenking van de Tweede Wereldoorlog door (lees-)
koffers met inhoud samen te stellen voor scholen en collegabibliotheken in Midden-Holland. Helaas kon van de programma’s
geen gebruik worden gemaakt vanwege de lockdown. De verhalen
kunnen echter bij een volgende herdenking van de plank gehaald
worden.
Mediawijsheid / programmering 21ste eeuwse vaardigheden
Samen met scholieren van het Wellantcollege en NBD Biblion
ontwikkelde onze mediacoach een ‘serious game’ over (het gebruik
van) de bibliotheek en een kennismaking met de Chocoladefabriek.
In het magazine dat NBD Biblion uitgang ter gelegenheid van het
vijftigjarig jubileum staat hier een mooi artikel over.
Met Techniekpunt Gouda werd verder gewerkt aan de inhoudelijke
programmering van de toekomstige Techniekwerkplaats
(Uitvinderswerkplaats) en aan de doorontwikkeling van de leerlijn
computational thinking waarbinnen Taal van de Toekomst past.
Bij Taal van de Toekomst gaat het om programmeertalen, waarmee
de bibliotheek Gouda kinderen en jongeren op een speelse manier
laat kennismaken, bijvoorbeeld door gebruik te maken van robotica.
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Samen met uitgeverij De Fontein
vierde we de 100ste druk van
'Sjakie en de Chocoladefabriek'.
Er waren verschillende activiteiten
georganiseerd, waaronder de
'Grote Glazen Lift Experience'.

In het kader van het Weekend van de Wetenschap organiseerden we op 3 oktober een druk bezochte
workshopdag waar 180 kinderen en hun ouders op afkwamen (uiteraard niet allemaal tegelijk en met
inachtneming van de coronamaatregelen).
De robotwerkplaatsen werden voortgezet en de samenwerking met VRSPACE werd uitgebreid,
onder meer met activiteiten met virtual reality in de Jeugdwerkplaats. Zo programmeerden we de
Grote Glazen Lift Experience tijdens de feestelijke middag die we samen met uitgeverij Fontein
organiseerden rondom de honderdste druk van Roald Dahls Sjakie en de Chocoladefabriek
(10 oktober).
Kinderboekenweek en Nederland leest
Het najaar stond in het teken van het Kinderboekenweekthema ‘Er was eens’. Dat sloot mooi aan bij
het Goudse Verhalen-project van de Chocoladefabriek. Jeugdboekenauteur Simon van der Geest gaf
het startsein op 23 september. Onder de noemer ‘Weet u nog’ gingen kinderen ouderen interviewen
over hun speciale herinneringen aan (een locatie in) Gouda.
Klassikaal lenen
Door de sluiting van de bibliotheken en de scholen tijdens de lockdowns en de
anderhalvemeterregel hebben we dit jaar minder groepen kunnen ontvangen en zijn er daardoor
minder boeken uitgeleend.
In samenspraak met de scholen hebben we zoveel mogelijk voorzien in alternatieven, zoals het
brengen van collecties naar de scholen toe en het stimuleren van digitale mogelijkheden.
238 groepen hebben we in de bibliotheek kunnen ontvangen. 82 groepen hebben gebruikgemaakt
van de ‘aan-school’-service. De kinderen leenden in totaal 13441 boeken.
Locatie
Chocoladefabriek
KB Brede School De Biep
KB Goverwelle
KB Bloemendaal / Van Noord
KB Oosterwei

JAARVERSLAG 2020 | De Bibliotheek Gouda

Uitleningen (01-01-2020 t/m 31-12-2020)
5679
2566
1546
1970
1680
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Leesconsulent
Met inzet van een leesconsulent van de bibliotheek bleef ook het lezen voor 0 tot 12 jaar in
Westergouwe gewaarborgd. Met ‘De Ontdekkingsreizigers’ (peuterspeelzaal, kinderdagverblijf,
basisschool en BSO) is een goede inhoudelijke en organisatorische samenwerking ontstaan, die
zich in de komende periode uit moet breiden met een eigen bibliotheeklocatie in de nieuwe wijk.
Plannen daartoe liggen ter bespreking bij de gemeente.
Junior Stadsdichter
Vanwege de pandemie werd besloten nieuwe verkiezingen voor de Junior Stadsdichter uit te stellen
naar de tijd dat we weer ‘gewoon’ de trap als tribune kunnen gebruiken. Een belangrijk deel van het
stadsdichterswerk zijn natuurlijk de publieke optredens tijdens festivals en andere feestelijke, lokale
bijeenkomsten en daarvoor is nu geen ruimte.
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Venster op de wereld
Programmering voor volwassenen
Achter de schermen valt het soms niet mee om het inspiratievuur voor de toekomstige
programmering op de tweede verdieping van de Chocoladefabriek brandend te houden.
We staan al een paar jaar in de startblokken zonder te vertrekken en dat is soms frustrerend.
Toch heeft dit coronajaar met name voor de programmering voor volwassenen nieuwe inzichten
gebracht die waardevol zijn voor de toekomst.
Een aantal formats hebben we in 2020 moeten parkeren: we hadden in 2020 geen fysiek Fabriekscafé
met paneldiscussies en ook geen Denkfabriek in de Drukkerswerkplaats. Wel werkten we mee aan
Ontmoet Schrijvers Online, dat we samen met een aantal collega-bibliotheken in Zuid-Holland en
Probiblio ontwikkelden en uitvoerden. Bibliotheek Gouda had de eer het online interview met
Splinter Chabot te organiseren op 4 juni. Maar liefst 104 mensen volgden het gesprek ‘live’ via
ZOOM en nog eens 129 bekeken het interview op een later moment.
SeniorWeb
SeniorWeb hoort structureel bij het non-formele aanbod van de bibliotheek. Met de opening van
de locatie Van Noord ontstaan nieuwe mogelijkheden voor nieuwe doelgroepen. Het cursusaanbod
wordt herijkt en meer aangepast aan de behoeften van Gouwenaars. Tussen de lockdowns door
volgden 10 deelnemers een cursus bij SeniorWeb.
De Schrijffabriek
De Schrijffabriek bestaat uit lessen voor aspirant-schrijvers. Deze werden in 2020 online gegeven
door Christine Otten, Karin Sitalsing, Jan van Mersbergen, Manon Uphoff en Iris van Vliet. Hoewel
schrijven natuurlijk bij uitstek iets is wat aan je eigen tafel gebeurt, werd het ontbrekende fysieke
contact toch als een gemis ervaren. We zien voor de toekomst een mengvorm van off- en online
bijeenkomsten. De groep (13 personen) heeft zich na de lessen blijvend gevormd tot een hechte
community.

Tijdens Ontmoet Schrijvers Online konden deelnemers in gesprek met Splinter Chabot over zijn boek Confettiregen
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Human Library
Niet lang voor de eerste lockdown, eind
februari, organiseerden we een Human Library
in de Chocoladefabriek. Tijdens meer dan 50
gesprekken vertelden 12 levende boeken hun
verhaal.
Leners vertelden ons: "Het gesprek opende mijn
ogen. Ik werd me bewust van stigmatisering."
en: "Met kippenvel geluisterd naar het verhaal
van een vluchteling. Ik hoorde waarom je soms
gedwongen wordt om te vluchten en wat dit
betekent in je leven." De Human Library kreeg
een beoordeling van 8,7 door de bezoekers.
De middag smaakte naar meer, maar de
volgende editie moest online worden gevoerd.
En ook een editie vanuit de nieuwe locatie
Van Noord – in samenwerking met Gouda Bruist
en Kernkracht – moest op 24 oktober worden
omgezet naar een online versie.
In totaal namen 55 ‘leners’ deel aan de Human
Library.
Samen met anderen
We werken veel samen met anderen.
Bijvoorbeeld met gemeenteraadsleden
Mieke Kars en Mariek Mul die het initiatief
namen tot het project Meidendromen (en/
of Jongensdromen). Helaas kon dit project in
2020 niet doorgaan, net als de ‘Meets & greets’
met auteurs die we samen met uitgeverijen
organiseren en het Zomerfestival samen met de
andere bewoners van de Chocoladefabriek.
Wel ging Lily’s Literaire Leeslounge in online
vorm door, een leesclub onder leiding van de
Goudse Anita Ootjers, met 24 deelnemers.

GESLOTEN
Vanwege het Coronavirus is deze vestiging
uit voorzorg tijdelijk gesloten

Voor de groep ‘Young Adults’ organiseerde de
bibliotheek een leesclub over HEX van Thomas
Olde Heuvelt. Elke vrijdagmiddag (vier weken
lang) met een bereik van 338 views per keer.
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Nederland Leest
Tijdens de nationale bibliotheekmaand
'Nederland Leest' stond dit jaar 'Het zwijgen van
Maria Zachea' van Judith Koelemeijer centraal.
1750 exemplaren vonden hun weg naar de
leden.
Onder de jeugdleden verspreidden we 500
juniorgeschenken, 'Dwars door de storm' van
Martine Letterie en Karlijn Stoffels.
Helaas vond het grootste gedeelte van
‘Nederland Leest’ ook tijdens een hernieuwde
lockdown plaats. Vanwege de aangescherpte
maatregelen konden leden van de bibliotheek
het boek thuis afgeleverd krijgen bij een
bezorgmaaltijd van horecapartner Kruim.
Marijke Wempe van Bibliotheek Gouda en
Taffy van Doorn van Streekarchief MiddenHolland kwamen elke vrijdag om 16.00 uur
samen op Instalive om hoofdstukken uit
'Het zwijgen van Maria Zachea' met elkaar te
bespreken. Deze live sessies zijn gemiddeld
zo’n 240 keer bekeken en waren voor de
bibliotheek een nieuwe manier om 'samen
lezen' onder de aandacht te brengen.
Christel Stolk van het Streekarchief
verzorgde een korte cursus op Instagram
over hoe stamboomonderzoek tot een
familiegeschiedenis kan leiden. De
samenwerking rondom ‘Nederland Leest’
is een goed voorbeeld van 1 + 1 = 3 in de
Chocoladefabriek.
Totale aanbod
Het aanbod van activiteiten bereikte in 2020
913 deelnemers.
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Taalhuis
Het Taalhuis is een samenwerking van verschillende organisaties, waarvan de bibliotheek Gouda de
spin in het web is. De organisaties tekenden in 2017 het eerste Taalakkoord. Gezamenlijk hebben we
als doel om de laaggeletterdheid in Gouda te verminderen.
De doelgroep van het Taalhuis werd waarschijnlijk het zwaarst getroffen door de crisis. Het is
onmogelijk om online optimaal te functioneren als je laaggeletterd bent. De fysieke spreekuren
vonden tussen de lockdowns door zoveel als mogelijk plaats in de Chocoladefabriek, 49 in totaal
over het jaar verspreid. Helaas waren vooral de buurthuizen langdurig gesloten omdat op veel
plaatsen de anderhalvemetermaatregel niet te realiseren was.
Wel was er contact via de telefoon en via Facebook. Met name de professionals weten het Taalhuis
na drie jaar steeds beter te vinden. Ook vinden doorverwijzingen via de gemeente, de Papierwinkel
en de sociale teams regelmatiger plaats.
De thema-avonden, waarvan er een aantal in de steigers stond om vanaf maart plaats te vinden,
gingen het hele jaar niet door om bovengenoemde redenen. De plannen liggen op de plank om elk
gewenst moment op te pakken. Door de versoepeling van de maatregelen in de maanden juni tot
en met september kon de Taalzomer (met allerlei activiteiten, zoals leeskringen en Taart & Tablet
waarbij mensen in een informele setting konden kennismaken met computers en internet) gelukkig
wel doorgaan – ook al waren de groepjes vanwege alle maatregelen kleiner dan in 2019.
In totaal namen 62 mensen deel aan de activiteiten.
Het in de zomer gestarte Taalcafé vindt wekelijks plaats op de maandagochtend en vond zowel
fysiek als online plaats tijdens de lockdownmaanden. Gemiddeld wordt het café door 12 personen
bezocht.
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Netwerk
De Taalhuiscoördinator heeft met grote regelmaat overleg met verschillende taalaanbieders
en andere netwerkpartners. Vanwege het nieuw op te stellen Taalakkoord hebben we de
overlegstructuur met de taalaanbieders in 2020 aangepast, die het verschil tussen de aanpak
voor Nederlands als eerste taal (NT1) en Nederlands als tweede taal (NT2) recht doet. In het kader
van de nieuwe wet inburgering (zou ingaan op 1 juni 2021, maar wordt nu 1 januari 2022) gaan
de bibliotheek en de gemeente ook samenwerken in het aanbod voor inburgeraars, een nieuwe
doelgroep met nieuwe aandachtsgebieden. Het Taalhuis krijgt per 1 maart 2021 ook een fysieke
locatie, de studio Cacao op de begane grond van de Chocoladefabriek, waar mensen kunnen
oefenen, spreekuren worden gehouden en informatie kan worden verkregen.
WEB-cursussen
Via de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) ontvangen gemeenten budget voor
volwasseneducatie en de aanpak van laaggeletterdheid. Vanuit deze WEB-gelden biedt de
bibliotheek cursussen aan voor Gouwenaren die moeite hebben met lezen en schrijven.
Van Klik&Tik en Digisterker om de digitale geletterdheid te vergroten tot leeskringen voor
laaggeletterden, waar cursisten onder begeleiding gestimuleerd worden om hun lees- en
taalvaardigheid te vergroten. Een aantal van deze cursussen vindt plaats op locatie, onder meer
bij Promen. Daarnaast organiseert de bibliotheek in de stadsvestiging de Netwerkfabriek om de
doelgroep te ondersteunen bij hun (online) sollicitatievaardigheden.
In totaal namen 163 mensen deel aan de verschillende cursussen.
VoorleesExpress
De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen die moeite hebben met taal extra aandacht krijgen.
De vrijwilligers hebben in het verslagjaar 36 trajecten afgemaakt en er zijn 30 nieuwe gezinnen
aangemeld. In totaal dus 66 gezinnen die een voorleestraject hebben gehad van gemiddeld 10 keer,
in plaats van de gebruikelijk 20. Ook hier had het virus een enorme impact. De anderhalvemeterregel
was een obstakel achter veel voordeuren. Vandaar dat in de bibliotheek voorleesplekken
gerealiseerd zijn waar de afstand wel goed te handhaven was. Ook vonden ‘voordeurbezoekjes’
plaats, met een nieuwe voorraad voorleesboeken.
In de eerste helft van het najaar, tijdens de relatieve versoepeling van de maatregelen, hebben
10 gezinnen gebruikgemaakt van het ‘bibliotheekwijs’-traject. Dat is een initiatief van ons om
ouders en kinderen gezamenlijk wegwijs te maken op de fysieke locaties van de bibliotheek.
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Communicatie
2020 gaat de geschiedenisboeken in vanwege de pandemie, maar wat ons betreft ook vanwege de
communicatie. Wat hebben we veel en vaak (en fijn) contact gehad met onze leden. Zo stuurden we
elke veertien dagen een digitale nieuwsbrief over het wel en wee in de bibliotheek en de (online)
programmering. Na elke persconferentie stuurden we alle leden de actuele stand van zaken,
met openingstijden en dienstverlening. Om één van de leden te citeren: "Het is erg leuk om
de Goudse bieb zich zo te zien presenteren en aandacht te zien geven aan veel aspecten en
onderwerpen. Brede invulling aan maatschappelijke functie. Ik volg jullie graag."
Bonbon & Wikkel
Deze zijn in het verslagjaar niet verschenen, aangezien de programmering waarover normaal
gesproken gecommuniceerd zou worden via deze uitingen vaak niet doorging.
Vrienden & sponsors
Met ons Vriendenprogramma zorgen we ervoor dat ook de meest kwetsbare mensen in onze
gemeenschap gebruik kunnen maken van de bibliotheek, de collectie of het cursusaanbod.
Dit jaar hadden we geen fysieke Vriendenavond, maar contact via de nieuwsbrief en een extra
Vriendenactie voor de Voedselbank. We zijn geroerd door de loyaliteit van onze Vrienden. Met hun
gulle giften kon de bibliotheek dit jaar maar liefst 55 cadeaulidmaatschappen aan de Voedselbank
Gouda verstrekken. Ook waren er bijdragen ten behoeve van de VoorleesExpress en het Taalhuis.

Communicatie over de online mogelijkheden van de bibliotheek Gouda
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Nieuwe allianties en bestaande
partners
In het verslagjaar ontvingen we geen groepen belangstellenden uit binnen- en buitenland. Er was
wel contact met collega’s in Duitsland en België, maar plannen voor bezoeken zijn doorgeschoven
naar betere tijden.
Ook in dit bizarre jaar bleek ons hechte netwerk van samenwerkingspartners van groot belang.
In het kader van Gouda750 sloegen Bibliotheek, Streekarchief en Kruim de handen ineen. In het
najaar startten gesprekken met een nieuwe aanwinst voor de Chocoladefabriek (vanaf voorjaar
2021): E-Chopper Gouda gaat elektrische fietsen en scooters verhuren vanuit de fietsenstalling
aan Klein Amerika. Dit biedt mogelijkheden voor literaire of historische routes, aangevuld met een
picknickpakket.
Samenwerkingen met tal van verschillende partners uit de gemeente(politiek), het sociale domein,
de culturele sector, het toerisme en het bedrijfsleven zijn het fundament onder het uitgebreide
netwerk van de bibliotheek. De activiteiten van het Taalhuis, de voor-, tijdens- en naschoolse
activiteiten, het toekomstige aanbod in de Techniekwerkplaats: alles is gebaat bij een actieve aanpak
vanuit meerdere sectoren. Ook blijft de bibliotheek betrokken bij het Doe Platform (een werkgroep
van de Samenwerkende Ondernemersverenigingen Gouda) en Gouda Onderneemt, waarin samen
met ondernemers en andere culturele instellingen activiteiten in de Goudse binnenstad worden
georganiseerd.
De directeuren van de C4 (Bibliotheek, Cultuurhuis Garenspinnerij, Museum Gouda en de
Schouwburg) hadden vanaf de eerste dag van de crisis veelvuldig contact, al dan niet samen
met wethouder(s) en burgemeester. Laat het hier nogmaals gezegd zijn dat wij ons allemaal zeer
gesteund hebben gevoeld door de opstelling van de gemeente Gouda: burgmeester, wethouders,
gemeenteraadsleden en ambtenaren.
Dit jaar vanzelfsprekend geen culturele business borrels, maar wel hebben we gezamenlijk een
‘urban curator’ aangenomen. Na een vacatureprocedure met online én offline gesprekken viel de
keuze op de Goudse Esther van Pomeren. Zij gaat namens en met de C4 projecten opzetten in de
wijken.
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Interne organisatie
Op 15 oktober vond de auditdag voor de certificering van de bibliotheek plaats. De bibliotheek
Gouda is voor de komende vier jaar weer gecertificeerd.
"Uit interviews met de vertegenwoordigers van de gemeente, de directeur van de Brede School
en met de samenwerkingspartners binnen het pand is gebleken dat de bibliotheek Gouda een
zeer gewaardeerde en initiatiefrijke partner is. In de samenwerking ontstane knelpunten zijn
bespreekbaar en worden snel opgelost in de open sfeer die is gecreëerd."
( -- auditrapportage, 30 november 2020)

Personeel
De omvang van de formatie per 31 december 2020 behelst 28 medewerkers in vaste dienst (18,43
fte), 6 middelbare scholieren/opruimmedewerkers met een flexibel contract en een wisselend aantal
zzp’ers op projectbasis. Per 1 augustus verruilde Marjolein van Doorn haar baan als coördinator
programmering voor een aanstelling bij boekhandel Athenaeum in Amsterdam. De functie is
tijdelijk (vanwege de effecten van de pandemie) anders ingevuld. Op 31 december trad medewerker
communicatie Olaf Slootweg uit dienst en ging medewerker frontoffice Joke Boot met pensioen.
Vrijwilligers
Naast medewerkers zijn vrijwilligers van groot belang om de activiteiten van de bibliotheek te
kunnen uitvoeren. Een groot aantal mensen uit Gouda en omstreken zet zich vrijwillig voor ons in.
Vanzelfsprekend zagen we elkaar veel minder dan in 'normale' jaren, maar de binding bleef bestaan.
VoorleesExpress
Kinderbibliotheken
Boek aan Huis
Programmering
Seniorweb
Taalhuis

60
11
15
4
10
11

Financiën
Onze subsidierelatie met de gemeente is van blijvend belang; de bibliotheek is dienstbaar aan
de publieke belangen die de (lokale) overheid behartigt. Om hierop een inspirerend en groeiend
bedrijfsplan te kunnen laten aansluiten, moeten we jaarlijks ook additionele middelen blijven
werven – hetzij uit fondsen, hetzij uit samenwerkingsverbanden met private sponsoren.
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Balans per 31 december 2020
Balans per 31 december 2020

31 december 2020

31 december 2019

€

€

Vaste Activa
Materiële vaste activa
37.767

42.860

509.867

571.278

48.517

18.359

596.151

632.497

Handelsdebiteuren

61.177

16.164

Omzetbelasting

29.187

40.349

Overige Vorderingen

92.349

129.590

182.713

186.103

125

125

72

712

Rekening-couranten

100.986

129.625

Overige vorderingen

433.857

333.857

535.040

464.319

1.313.904

1.282.919

Verbouwingskosten
Herinrichting Chocoladefabriek
Automatisering

Vlottende Activa
Vorderingen

Liquide Middelen
Kas
Overlopende Kruisposten

ACTIVA
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Balans per 31 december 2020
Balans per 31 december 2020

31 december 2020

31 december 2019

€

€

PASSIVA
Stichtingsvermogen
Bestemmingsreserves
Doorontwikkeling Chocoladefabriek/Lekkenburg

117.000

70.000

Ziekteverzuim

43.000

50.000

Taalhuis

10.000

0

Totale bestemmingsreserve

170.000

120.000

Algemene reserve

217.187

197.390

387.187

317.390

60.625

54.325

367.500

420.000

52.500

52.500

142.097
70.788

102.028
91.028

233.207

245.648

498.592

491.204

1.313.904

1.282.919

Voorzieningen
Voorzieningen groot onderhoud gebouwen
Langlopende schulden
Schulden aan banken
Kortlopende schulden
Schulden aan banken
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Schulden ter zake van belastingen en premies
sociale verzekeringen
Overige schulden en overlopende passiva

PASSIVA
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Staat van baten en lasten over 2020
Rekening 2020
€

Begroting 2020
€

Rekening 2019
€

3.764

-

15.252

2.151.453

2.146.529

2.092.946

-

5.000

7.664

Inkomsten gebruikers

261.981

277.780

290.302

Specifieke dienstverlening

175.997

263.504

255.424

3.968

7.500

5.618

2.597.163

2.700.043

2.667.206

1.314.884

1.399.300

1.300.125

600.915

717.200

720.961

Administratie

66.576

99.800

99.985

Transport

13.934

16.200

15.920

211.092

167.600

170.996

39.744

41.600

35.546

Collectie en media

183.916

194.400

188.009

Specifieke kosten

86.560

73.700

91.0612

8

20.000

3.385

2.517.629

2.729.800

2.625.939

79.534
-9.737
69.797

-29.757
-9.800
-39.557

41.267
-10.829
30.438

Baten
Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen en -subsidies
Sponsorbijdragen

Overige baten

Lasten
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen
Huisvestingskosten

Automatisering
Bestuur en organisatie

Overige kosten
Totaal van som der kosten
Totaal van bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
Totaal van netto resultaat
Resultaatbestemming
Bestemmingsreserve doorontwikkeling
Chocoladefabriek/Lekkenburg
Bestemmingsreserve ziekteverzuim

47.000
-7000

-12.154

Bestemmingsreserve Taalhuis

10.000

-

Algemene reserve

19.797

42.592

69.797

30.438
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN
RESULTAATBEPALING
INFORMATIE OVER DE RECHTSPERSOON
Vestigingsadres en inschrijfnummer
handelsregister
Stichting Openbare Bibliotheek Gouda is feitelijk
en statutair gevestigd op Klein Amerika 20,
2806CA te Gouda en is ingeschreven bij het
handelsregister onder nummer 24371198.
ALGEMENE TOELICHTING
De belangrijkste activiteiten van de
rechtspersoon
De activiteiten van Stichting
Openbare Bibliotheek Gouda bestaan
voornamelijk uit: het verzorgen van de
openbare bibliotheekvoorziening en
bibliotheekorganisatie in Gouda.
De locatie van de feitelijke activiteiten
Stichting Openbare Bibliotheek Gouda is feitelijk
gevestigd op Klein Amerika 20, 2806CA te
Gouda, en heeft de volgende nevenvestigingen:
- Reigerstraat 37, 2802EM Gouda
- Middenmolenplein 266, 2807GV Gouda
- Middenmolenlaan 68a, 2807EC Gouda
- Bernadottelaan 79, 2806JM Gouda
- Weerestein 37, 2804GG Gouda (t/m 10-20)
- Lekkenburg 2-101, 2804XC Gouda (t/m 8-20)
- Lekkenburg 1, 2804 XA Gouda (vanaf 1-5-20).
Informatieverschaffing over continuïteit
De in de onderhavige jaarrekening
gehanteerde grondslagen van waardering en
resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op
de veronderstelling van continuïteit van de
stichting.
Informatieverschaffing over schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels
voor het opstellen van de jaarrekening vormt
de leiding van Stichting Openbare Bibliotheek
Gouda zich verschillende oordelen en
schattingen die essentieel kunnen zijn voor de
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in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien
het voor het geven van het in artikel 2:362 lid
1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard
van deze oordelen en schattingen inclusief de
bijbehorende veronderstellingen opgenomen
bij de toelichting op de desbetreffende
jaarrekeningposten.
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR
VERSLAGGEVING
De standaarden op basis waarvan de
jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in
overeenstemming met de wettelijke bepalingen
van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken
van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving
C1 (kleine organisatie zonder winststreven),
die uitgegeven zijn door de Raad voor de
Jaarverslaggeving, alsmede de Algemene
Subsidieverordening gemeente Gouda 2003. De
jaarrekening is opgesteld in euro.
Activa en passiva worden in het algemeen
gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs of de actuele waarde.
Indien geen specifieke waarderingsgrondslag
is vermeld vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs.
Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden
zowel primaire financiële instrumenten, zoals
handels- en overige vorderingen, geldmiddelen,
leningen en overige financieringsverplichtingen,
handelsschulden en overige te betalen posten
als in contracten besloten afgeleide financiële
instrumenten (derivaten) verstaan.
De primaire financiële instrumenten zijn
gewaardeerd tegen de (geamortiseerde)
kostprijs.
Effecten die onderdeel zijn van de financiële
vaste activa en dienen als belegging worden
gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of lagere
actuele (reële) waarde.
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De reële waarde van beursgenoteerde effecten
is gelijk aan de beurswaarde. Transactiekosten
die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving
van de effecten worden direct in de
winst-en-verliesrekening verwerkt
Waardeverminderingen van op actuele waarde
gewaardeerde effecten worden eveneens
onmiddellijk in de winst-en-verliesrekening
verwerkt.
Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen
aan de verwerving van de effecten worden
direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt
GRONDSLAGEN
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden
gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus
bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder
aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende
de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op
terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt
rekening gehouden met de bijzondere
waardeverminderingen die op balansdatum
worden verwacht.
Overige materiële vaste activa worden
gewaardeerd tegen verkrijgings- of
vervaardigingsprijs inclusief direct
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire
afschrijvingen gedurende de verwachte
toekomstige gebruiksduur en bijzondere
waardeverminderingen.
Subsidies op investeringen worden in
mindering gebracht op de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs van de activa waarop de
subsidies betrekking hebben.
Voor verplichtingen tot herstel na afloop van het
gebruik van het actief wordt een voorziening
getroffen voor het verwachte bedrag op het
moment van activering. Dit bedrag wordt
verwerkt als onderdeel van de boekwaarde
van het actief waartegenover voor het gehele
bedrag een voorziening wordt gevormd.
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Voor de toekomstige kosten van groot
onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een
voorziening voor groot onderhoud gevormd. De
toevoeging aan de voorziening wordt bepaald
op basis van het geschatte bedrag van het
onderhoud en de periode die telkens tussen de
werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.
Kleine inventarisaankopen en die van grafische
en audiovisuele materialen worden volgens een
bestendige gedragslijn in het jaar van aanschaf
volledig ten laste van de exploitatierekening
gebracht.
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking
gewaardeerd tegen de reële waarde van
de tegenprestatie. Vorderingen worden na
eerste verwerking gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake
is van (dis)agio en transactiekosten is de
geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale
waarde van de vorderingen. Als de ontvangst
van de vordering is uitgesteld op grond van een
verlengde overeengekomen betalingstermijn
wordt de reële waarde bepaald aan de hand
van de contante waarde van de verwachte
ontvangsten en worden er op basis van de
effectieve rente rente-inkomsten ten gunste
van de staat van baten en lasten gebracht.
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in
mindering gebracht op de boekwaarde van de
vordering.
Bestemmingsreserves
Vorming van bestemmingsreserves vinden
plaats op basis van bestuursbesluit.
Bestemmingsreserves zijn middelen die
met een specifiek doel zijn gereserveerd.
De vorming van deze reserves geschiedt na
resultaatbestemming. Bestedingen waarvoor
zo'n reserve is gevormd, worden ten laste
van het resultaat gebracht. Onttrekkingen
aan deze reserve wordt geboekt via
de resultaatbestemming. Indien een
bestemmingsreserve door het bestuur wordt
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opgeheven, valt deze reserve, voor zover
mogelijk, vrij ten gunste van de algemene
reserve.
Voorziening voor groot onderhoud
Voor uitgaven voor groot onderhoud van
gebouwen wordt een voorziening gevormd
om deze lasten gelijkmatig te verdelen over
een aantal boekjaren. De toevoegingen
aan de voorziening wordt bepaald op basis
van het geschatte bedrag van het groot
onderhoud en de periode die telkens tussen
de werkzaamheden voor groot onderhoud
verloopt.
Langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste
verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen
aan de verwerving van de langlopende schulden
worden in de waardering bij eerste verwerking
opgenomen. Langlopende schulden worden
na eerste verwerking gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen
bedrag rekening houdend met agio of disagio
en onder aftrek van transactiekosten. Indien
geen sprake is van (dis)agio of transactiekosten
is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de
nominale waarde van de schuld.

Subsidiebaten
Onder subsidiebaten wordt verstaan de
aanspraak op financiële middelen, door een
bestuursorgaan verstrekt met het oog op
bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders
dan als betaling voor aan het bestuursorgaan
geleverde goederen en/of diensten.
Pensioenlasten
Stichting Openbare Bibliotheek Gouda heeft alle
pensioenregelingen verwerkt volgens de
verplichtingenbenadering. De over het
verslagjaar verschuldigde premie wordt
als last verantwoord. Mutaties in de
pensioenvoorziening worden ook in de
staat van baten en lasten verwerkt. Zie
ook de grondslagen voor waardering van
activa en passiva, bij Pensioenvoorziening.
Hiernaar wordt ook verwezen voor
wat betreft pensioenregelingen van
dochterondernemingen in het buitenland.
Som der kosten
De kosten worden bepaald op historische basis
en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.

Kortlopende schulden
Schulden die binnen een jaar vervallen worden
aangemerkt als kortlopend.
Grondslagen voor de bepaling van het
resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil
tussen de opbrengstwaarde van de geleverde
prestaties en de kosten en andere lasten
over het jaar. De opbrengsten op transacties
worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn
gerealiseerd.
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Bezoldiging topfunctionarissen

Naam

D.W. Staal

L.J. Middeldorp

M.
Schoenmaker

M.A. Huizer

J. van der
Hoeven

M.L.
Engelsman

M. Brouns

Beloning
€
87.182

57.649

1.350

675

675

675

675

Belastbare Voorziening
beloning op
kostentermijn
vergoeding
€
€
-

-

-

-

-

-

-

Motivatie
overschrijding
norm

Functie(s)

Duur en
omvang
dienstverband

8.691

n.v.t. individueel
Directeurmaximum
bestuurder
201.000

Gehele jaar
100%

5.126

n.v.t. individueel
Adjunctmaximum
directeur
167.500

Gehele jaar
83,33%

-

n.v.t. individueel Voorzitter
Raad van
maximum
Toezicht
30.150

Gehele jaar

-

n.v.t. individueel
Lid Raad van
Gehele jaar
maximum
Toezicht
20.100

-

n.v.t. individueel
Lid Raad van
Gehele jaar
maximum
Toezicht
20.100

-

n.v.t. individueel
Lid Raad van
Gehele jaar
maximum
Toezicht
20.100

-

n.v.t. individueel
Lid Raad van
Gehele jaar
maximum
Toezicht
20.100
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Raad van Toezicht
Als leidraad voor het goed functioneren, gebruikt
de bibliotheek het model van de Governance
Code Cultuur. Deze organisatorische filosofie gaat
uit van goed, verantwoord en transparant bestuur
en toezicht in de culturele sector.
Doorgaan in een ingewikkeld jaar
De leden van de Raad van Toezicht van de
Bibliotheek Gouda kijken terug op een bijzonder
en op sommige momenten ingewikkeld 2020.
De reden is duidelijk: de problematiek en de
maatregelen m.b.t. corona waren alom aanwezig.
De bibliotheek werd drie keer getroffen door
een gedwongen sluiting, zowel in het voorjaar
als in het najaar, en half december opnieuw. Dit
betekende veel improviseren voor directie en
de leden van het team. In het jaarverslag kunt u
lezen hoe hiermee is omgegaan. De RvT heeft
grote waardering voor de inzet die is gepleegd
om toch zoveel mogelijk mensen te voorzien van
boeken of andere materialen. Boeken zijn sowieso
onmisbaar, zeker in deze tijd is dat nog maar weer
eens onderstreept. Onze grote dank gaat uit naar
alle medewerkers!
De RvT staat sinds begin 2020 onder
voorzitterschap van Milo Schoenmaker. Hij startte
op 15 januari 2020 en is met de zittende leden
binnen alle beperkingen op de ingeslagen weg
doorgegaan. De RvT kwam in 2020 in totaal 7
keer bijeen, 3 keer in de Chocoladefabriek en 4
keer via het beeldscherm. Dit gebeurde steeds in
aanwezigheid van directeur Erna Staal, behalve
bij de bijeenkomst in oktober. Deze bijeenkomst
stond in het teken van de zelfevaluatie, waarbij
gestructureerd aandacht is besteed aan het
functioneren van de RvT. In de vergaderingen
is inhoudelijk gesproken over een groot aantal
onderwerpen met betrekking tot het reilen en
zeilen van de organisatie.
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Speciale aandacht was er steeds voor de
voortgang van de verbouwing van de tweede
verdieping van de Chocoladefabriek en de
samenwerking met de partners hierbij.
Ook de financiële stukken, zoals begroting,
tussentijdse rapportages, jaarrekening en
jaarverslag zijn besproken, na gedegen
voorbereiding door de leden van de
auditcommissie. Tevens is aandacht besteed
aan het opstellen van een risicoanalyse, een
protocol bij incidenten en het nieuw op te stellen
meerjarenbeleidsplan.
De leden van de RvT hopen dat in de loop van
het jaar 2021 de beperkingen met betrekking
tot corona steeds minder zullen worden en alle
gemaakte plannen en ingezette ontwikkelingen
tot volle bloei mogen komen. We zijn er klaar voor!
Op 31 december 2020 bestond de Raad van
Toezicht uit de volgende personen:
De heer M. Schoenmaker, voorzitter
Mevrouw M. Brouns, audit-commissie
De heer M.A. Huizer, audit-commissie
Mevrouw M.L. Engelsman, lid
Mevrouw J. van der Hoeven, lid
Nevenfuncties:
Mevrouw M. Brouns is lid van de Raad van
Commissarissen van de Woonstichting Charlotte
van Beuningen te Vught en lid van de Raad
van Toezicht van de Mytylschool Gabriël te
’s-Hertogenbosch.
De heer M. Schoenmaker is lid van de Raad van
Toezicht van de Stichting Jantje Beton.
Mevrouw D.W. Staal is bestuursvoorzitter van de
Stichting CPNB (2018-2021).
De jaarlijkse studiedag van directeur, adjunctdirecteur en Raad van Toezicht is vanwege de
pandemie doorgeschoven naar het voorjaar van
2021.
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We sloten een bijzonder jaar af met een bijzondere actie vanuit de
Chocoladefabriek in samenwerking met Gouda Bruist: we deelden
lichtpuntjes uit aan onze vrijwilligers, die ze weer door konden geven
aan Gouwenaars die wel wat licht konden gebruiken.
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Contact

Klein Amerika 20
2806CA Gouda
0182 - 590101
info@bibliotheekgouda.nl
www.bibliotheekgouda.nl

