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In het derde jaar na de opening van de Chocolade-
fabriek kunnen we rustig stellen dat de bibliotheek 
zich blijvend verankerd heeft als een van dé hot-
spots in Gouda, omarmd door alle Gouwenaren. 

Maar liefst 479.045 mensen bezochten het pand, 
om er boeken te lenen, kranten en tijdschriften te 
lezen, te studeren, ideeën op te doen, koffie te 
drinken en te eten, cursussen te volgen of een 
andere activiteit bij te wonen. 

Tel daar de bezoekers van de kinderbibliotheken en 
de uitleenpunten in de verschillende wijken bij op 
en maar liefst meer dan een half miljoen mensen 
kwam in 2016 in aanraking met een of meerdere 
facetten van het zeer gevarieerde aanbod dat de 
bibliotheek te bieden heeft. 

Betrokken mensen en inspirerende middelen – me-
dewerkers, bezoekers, collectie, programmering  – 
stimuleren en vergroten de kennisontwikkeling in 
de lokale gemeenschap. 

Wat zeker bijdraagt aan het succes van de biblio-
theek is dat wij op vele gebieden verbindingen 
hebben in de stad en daarbuiten: we delen in de 
netwerken van onze partners in de Chocoladefa-
briek, we werken samen met lokale ondernemers, 
culturele en onderwijsinstellingen in de stad, en 
we hebben goede contacten met regionale en 
(inter)nationale bibliotheekvoorzieningen. 

Betrokken mensen en 
inspirerende middelen 

INLEIDING

Door de vele bezoekers en al die samen-
werkingen die aandacht en activiteiten 
genereren, was het weer een dynamisch 
jaar voor onze medewerkers en vrijwil-
ligers. Ze zijn onverminderd enthousiast 
en voor hun tomeloze inzet zijn we hen 
veel dank verschuldigd. 



Het aantal leden per 1 januari 2017 is ongeveer ge-
lijk gebleven en bedraagt 17.529. Hiervan zijn 10.626 
jeugdleden. Het aantal jeugdleden is gedaald ten 
opzichte van 2016 vanwege een opschoonactie in de 
administratie van niet-actieve leden.
 
Het aantal uitleningen in 2016 bedroeg 541.572 (in-
clusief 184.941 verlengingen). Er werden 38.385 boe-
ken uitgeleend in de uitleenpunten in Bloemendaal 
en Goverwelle. In de kinderbibliotheken werden  
82.860 boeken uitgeleend. In de Stadsbibliotheek 
in de Chocoladefabriek werden 420.329 boeken 
uitgeleend waarvan 223.271 jeugdboeken en 197.058 
boeken voor volwassenen. 

Het aantal bezoekers in 2016 in de Chocoladefabriek 
bedroeg 479.045. Dat zijn 44.517 bezoekers meer 
dan in 2015: een stijging van 10 %. 
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Stabiel ledenaantal
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KLANTEN EN GEBRUIK

Uit een benchmark van het Ministerie van 
OCW is gebleken dat de Bibliotheek Gouda 
nummer 1 is op effectieve aankoop van de 
collectie: ieder ingekocht boek wordt hier 
het vaakst uitgeleend, namelijk 6,6 keer. 
Het landelijk gemiddelde is 3,1 keer. 
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Een toenemend aantal inwoners van Gouda maakt 
gebruik van de landelijke digitale bibliotheek. 
De toegang tot deze digitale bibliotheek is bij de 
Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen 
geregeld en wordt bekostigd uit het 
gemeentefonds. 

Het aantal gebruikers in Gouda in 2016 is 1.681 en 
samen leenden zij 15.924 boeken. Dat is een stijging 
van respectievelijk 40% en 83%. De bibliotheekapp 
voor de eigen collectie werd door 1.744 klanten 
gebruikt.

De website van de Bibliotheek Gouda had in 
2016 62.069 unieke bezoekers, dat is ten opzichte 
van 2015 een groei van 12,5%. Ook via de sociale 
media weten bezoekers ons te vinden en delen 
we informatie over activiteiten en evenementen. 
Op Twitter kregen 1.744 volgers het nieuws in 107 
tweets en 1570 Facebook-volgers werden op de 
hoogte gehouden via 130 posts.

Met onze digitale nieuwsbrief bereiken we 
8.200 abonnees. In 2016 zijn er 11 nieuwsbrieven 
verzonden met informatie over cursussen, 
activiteiten, workshops, maar ook over het in 
september gestarte donateursprogramma.

Online groei

KLANTEN EN GEBRUIK
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De komende jaren staat het culturele ondernemer-
schap hoog op onze agenda. Kijkend naar de missie 
en doelstellingen kunnen we vaststellen dat onze 
aanpak werkt. De gastvrije houding van de mede-
werkers, de alertheid op nieuwe ontwikkelingen 
en daaruit voortvloeiende kansen, de toekomst-
gerichte visie: het is karakteristiek voor de open en 
dynamische plaats die de bibliotheek inneemt in 
de Goudse samenleving. 

Een van de belangrijke pijlers onder het succes van 
de bibliotheek is onze programmering en de dyna-
miek van de bijbehorende collectie. We verbinden 
op een natuurlijke wijze taal en verhaal aan de 
belevingswereld van de Gouwenaars. De allianties 
met de stad blijven zich uitbreiden en daarmee de 
groepen mensen die we bereiken. Door onze the-
ma’s bieden we vanuit meerdere perspectieven een 
venster op de wereld en dagen we het publiek uit 
altijd één stap verder te denken.

De interactie met de Gouwenaars zorgt ervoor dat 
wij onszelf óók voortdurend kunnen blijven ontwik-
kelen. 
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Bruisende onderneming 
in de stad 
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KOM KENNIS MAKEN

Onze missie:
Wij dagen mensen uit het beste uit zichzelf 
te halen door te lezen en te blijven leren, 
gedurende het hele leven. Dat doen we 
door het stimuleren van kennisdeling en 
kenniscreatie. Samen met onze partners en 
met inzet van onze mensen, ons enthousi-
asme en onze collectie. En altijd in dialoog 
met de stad. 



We hebben in het voorjaar samen met de stad het 
thema Niemandsland uitgediept. Hierbij zijn we 
ingegaan op de vraag: ‘Waar liggen onze grenzen?’ 
Grenzen tussen de rollen die we in het dagelijks le-
ven spelen en onze persoonlijkheid. Grenzen tussen 
gastvrijheid en behoud van eigen cultuur, tussen 
politiek en privé, tussen authenticiteit en vervreem-
ding, en tussen geschiedenis en heden. 

Er zijn succesvolle crossovers geweest met part-
ners buiten de Chocoladefabriek, zoals een samen-
werking met theatergroep De Twee Hondjes, die 
resulteerde in de goed bezochte voorstelling  Mary 
Stuart en een samenwerking met het Jeugdthea-
terhuis Zuid-Holland voor de voorstellingen Ego. 
Boekhandel Verkaaik verzorgt bij (literaire) pu-
blieksavonden de boekenverkoop.  

Samen met de partners in de Chocoladefabriek 
kreeg het thema gestalte in een overkoepelend pro-
gramma met onder meer: 
• Een film over de Belgische vluchtelingen tijdens 
WOI met de vraag welke parallellen er zijn te vin-
den tussen de situatie toen en nu. 
• Een avond met Pieter Hilhorst over de grenzen 
tussen politiek en persoonlijk leven.
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Waar liggen onze 
grenzen?
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WAT EN WIE HEBBEN WE BEREIKT
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In het najaar is op grootse wijze – een 
maand lang in plaats van een week – het 
Kinderboekenweekthema Forever Young in heel 
Gouda gevierd. Samen met de Brede School, 
Boekhandel Verkaaik en de Goudse Schouwburg  
heeft de bibliotheek in het teken gestaan van 
‘Opa’s en oma’s en de vraag wat eeuwige jeugd 
inhoudt’. Met meer dan 70 activiteiten zijn alle 
Goudse kinderen tussen de vier en twaalf jaar 
meerdere keren op een interactieve wijze bij onze 
programmering betrokken geweest. 

In 2016 is het cursusaanbod van de bibliotheek 
verder uitgebreid, waardoor we met taallessen, 
computercursussen voor senioren, typecursussen 
voor kinderen, hoorcolleges filosofie en 
kunstgeschiedenis weer meer cursisten hebben 
mogen ontvangen dan in 2015: in totaal 441  
deelnemers. 

Ook zijn de mogelijkheden van onze werkplaatsen 
(Mediawerkplaats, Drukkerswerkplaats en 

Jeugdwerkplaats) steeds beter benut, onder meer 
met workshops documentaire maken door drie 
docenten van het Coornhert Gymnasium.

Forever young

WAT EN WIE HEBBEN WE BEREIKT



Na de eerste, voorzichtige stappen in het (sociale) 
domein van (laag)geletterdheid in 2015, heeft de 
bibliotheek haar rol in 2016 verder uitgebreid. De 
focus verplaatste zich van regionale naar lokale 
aanbieders en dat bood ons de mogelijkheid dé cen-
trale partner in de stad te worden voor alle partijen 
in Gouda die zich bezighouden met de bestrijding 
van laaggeletterdheid. 

Ons doel is om met deze partners te zorgen voor 
een optimaal bereik van Gouwenaars die moeite 
hebben met lezen en schrijven.  Zo verhuurt de 
bibliotheek ruimtes in de Chocoladefabriek  tegen 
gereduceerd tarief  aan taalaanbieder Prago voor 
de taallessen. Ook bieden we de Taalmaatjes van 
Humanitas samen met hun cursisten een goede 
plek in onze bibliotheek. 

Daarnaast biedt de bibliotheek leeskringen aan, 
waarin cursisten elkaar onder begeleiding stimu-
leren om hun eigen leesvaardigheid te vergroten. 
Tot slot bieden we als bibliotheek cursussen aan die 

de digitale geletterdheid vergroten voor Gouwen-
aars die moeite hebben met lezen en schrijven.  In 
totaal namen 78 cursisten deel aan onze cursussen 
rondom verbetering van geletterdheid, zijnde de 
leeskringen en cursussen rondom het verbeteren 
van digitale vaardigheden. 

Aangemoedigd door de vraag die er ligt in de sa-
menleving, heeft de bibliotheek samen met de 
Gemeente Gouda en de Stichting Lezen en Schrijven 
de aanzet gegeven voor een taalnetwerk. Dat moet 
uitmonden in het Gouds Taalhuis in de zomer van 
2017. Twee conferenties met alle samenwerkende 
partners werden georganiseerd, op 8 september 
(Dag van de Geletterdheid) en op 1 december 2016. 
Deze conferenties gingen over de vragen hoe de 
samenwerking verbeterd kan worden, waar en hoe 
de verschillende partners elkaar kunnen vinden en 
verder kunnen helpen. De uitkomsten monden uit 
in het Gouds Taalakkoord van alle betrokken part-
ners, dat voor de zomer van 2017 zal worden onder-
tekend.
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Bevordering van 
geletterdheid

Jaarverslag de Bibliotheek Gouda | 2016

GELETTERDHEID



10Jaarverslag de Bibliotheek Gouda | 2016



Als beste Bibliotheek van Nederland hebben we in 
het verslagjaar meer dan veertig groepen mogen 
ontvangen uit binnen- en buitenland. Wij hebben 
collega’s, politici en andere geïnteresseerden kennis 
laten maken met de Chocoladefabriek en de dyna-
mische samenwerking met onze partners. Op deze 
manier hebben we de bibliotheek én de stad Gouda 
onder de aandacht weten te brengen als koploper 
in het vormgeven van de relatie tussen cultuur en 
de stad in de 21e eeuw. Een en ander resulteert in 
2017 e.v. in een internationaal programma ‘Librarian 
in Residence’.

Samen met onder meer Stichting Kwadraad (maat-
schappelijk werk), Federatie de Brede School (na-
schoolse activiteiten), het Centrum voor Jeugd en 
Gezin en Quandrant (kinderopvang & speelothe-
ken) zijn we het gesprek aangegaan over de vraag 
hoe we de functie van de bibliotheek kunnen ver-
sterken als brug tussen het sociale en het culturele 
domein: het betreft projecten in (door de Gemeente 
nieuw op te richten) gebiedsservicecentra, 

projecten rond laaggeletterdheid en een uitgebreid 
programma leesbevordering voor de jeugd van 0-4 
jaar.

Ook krijgt de bibliotheek een rol in het Techniek-
punt Gouda. Dit techniekpunt, met de Federatie 
Brede School Gouda als voortrekker, houdt zich 
bezig met een goede techniekeducatie voor alle 
basisschoolleerlingen in Gouda. In de Chocolade-
fabriek is een start gemaakt met de opzet van een 
Legoleerlijn waarbij de talen van de toekomst, pro-
grammeren en coderen, worden gecombineerd met 
robotica. Dit sluit aan bij onze focus als werkplaats 
voor taal en verhaal, maar ook bij de wens vanuit de 
stad om technische (en digitale) vaardigheden van 
de Goudse jeugd te vergroten.
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Werkplaats voor taal 
en verhaal
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NIEUWE ALLIANTIES & BESTAANDE PARTNERS



Gouda kan bogen op een rijk cultureel klimaat voor 
een stad van haar omvang, en het ligt dan ook voor 
de hand dat de vier grote culturele instellingen (de 
C4: Bibliotheek, Garenspinnerij, Museum Gouda en 
Schouwburg) samenwerken op het vlak van pro-
grammering en dat die ook gezamenlijk een voor-
trekkersrol vervullen in de stad bij culturele evene-
menten. Na een directeurswissel bij drie van de vier 
organisaties is de voortzetting van de gesprekken 
tot inspiratie van alle vier in 2017 snel opgepakt. De 
C4 verheugt zich in een groeiende samenwerking 
richting het jaar dat Gouda 750 jaar bestaat, in 
2022. 

In de tweede helft van 2016 zijn de eerste stappen 
gezet om het aantal partners van de Chocolade-
fabriek uit te breiden van 4 naar 6, op de leeg-
staande, tweede verdieping. Er zijn verkennende 
gesprekken gevoerd met het Filmhuis en het Ver-
zetsmuseum over een toekomst als partner in de 
Chocoladefabriek. Dit heeft aan het einde van het 
jaar geleid tot een intentieovereenkomst. In januari 

2017 is het haalbaarheidsonderzoek gestart.

De uitbreiding van het concept is mede mogelijk 
doordat de samenwerking met de huidige partners 
een steviger bedding heeft gekregen.  We vinden 
elkaar steeds beter in bijvoorbeeld de thematische 
programmering, maar belangrijker nog: we delen 
een toekomstgerichte visie, de stip op de horizon, 
waardoor de Chocoladefabriek over vijf jaar nog 
steeds dé hotspot van Gouda zal zijn.
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Stip op de horizon
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NIEUWE ALLIANTIES & BESTAANDE PARTNERS
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Er is met verschillende partners uit het 
bedrijfsleven gesproken om te kijken naar 
een betere verbinding tussen bibliotheek en 
ondernemers. Zzp’ers zijn in steeds ruimere mate 
aanwezig in de bibliotheek, die dient als werk- en 
ontmoetingsplek, maar welke meerwaarde kunnen 
we creëren voor het bedrijfsleven? Onder andere 
met Siemens Nederland en het ID-college zijn de 
eerste stappen gezet naar een partnership rondom 
techniekworkshops voor de jeugd. Een en ander 
wordt verder uitgewerkt in 2017. 

Daarnaast neemt de bibliotheek actief deel aan 
het Doeplatform waarin samen met ondernemers 
en andere culturele instellingen het gezicht van de 
Goudse binnenstad voor het komende jaar wordt 
bepaald. 

Last but not least zijn we op 3 september, bij 
de start van het nieuwe culturele seizoen, 
vol overtuiging gestart met de actie voor het 
Donateurslidmaatschap. Geoormerkte donaties 

worden omgezet in cadeaulidmaatschappen voor 
Gouwenaars die het zich niet kunnen veroorloven. 
De Voedselbank en de Sociale Wijkteams verzorgen 
de distributie van deze lidmaatschappen. De actie 
vond een warm onthaal (op de avond van Gouda bij 
Kaarslicht konden de eerste tien lidmaatschappen 
al worden uitgereikt) en zal in 2017 worden 
geïntensiveerd.

Netwerk in Gouda

NIEUWE ALLIANTIES & BESTAANDE PARTNERS
Cadeau-

lidmaatschap
t.w.v.  € 52,50
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Gemeente, onderwijs en bibliotheken hebben 
een gemeenschappelijk doel: 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. 

In 2016 hebben we de kinderbibliotheken binnen 
de Plaswijckschool en het Nelson Mandela Centrum 
verhuisd. Met name in het Nelson Mandela 
Centrum, waar we nu op de begane grond zitten, is 
onze zichtbaarheid vergroot en is het gebruik van 
de bibliotheek toegenomen.

De 4 kinderbibliotheken zijn gezamenlijk 34 uur 
per week geopend (Bloemendaal-Plaswijck en 
Goverwelle 5 dagen per week, Oosterwei en Brede 
School De Bieb 3 dagen per week). 

De kinderbibliotheken volgen actief de thema’s 
van de Chocoladefabriek en sluiten tevens aan bij 
landelijke programma’s zoals de Kinderboekenweek 

en de Nationale Voorleesdagen. 

Onze specialist kinderliteratuur heeft intensief 
contact met de basisscholen om een programma 
voor klassikaal lenen (waar steeds meer gebruik 
van wordt gemaakt) met alle scholen op te zetten. 
We willen de samenwerking intensiveren door het 
aanbieden van programma’s op maat. 

Programma’s 
op maat

JEUGDBIBLIOTHEEKWERK



Een van de uitkomsten van het onderzoek van Ellen 
Kleijnen, waarop ze op 15 december promoveerde 
aan de Universiteit van Amsterdam, is het belang 
dat kinderen boeken mee naar huis mogen nemen. 
Verder is uit dit onderzoek gebleken dat de leesat-
titude van de leerlingen die gebruik konden maken 
van de Bibliotheek op school inderdaad is veran-
derd: ze zijn lezen belangrijker gaan vinden. Ook 
bleek uit de citoscores dat de woordenschat van de 
leerlingen groeide door de aanwezigheid van de 
bibliotheek. 

Samen met Basisschool Wereldwijs zijn we gestart 
met een pilot waarbij kinderen uit de onderbouw 
niet alleen boeken voor in de klas lenen, maar ook 
boeken mee naar huis nemen. Ook de ouders van 
deze klassen zijn hierbij actief betrokken.

Om de collectie nóg beter af te stemmen op de 
vraag en de wensen van kinderen, hebben wij een 
stagiair van de Haagse Hogeschool aangenomen 
die onderzoekt hoe de Bibliotheek Gouda de collec-

ties van de vier kinderbibliotheken kan optimalise-
ren.

In 2016 hebben we de samenwerking met de Fede-
ratie de Brede School rondom het Onderwijsachter-
standenbeleid verder doorgezet. Met programma’s 
die zijn toegesneden op de doelgroep, weten we 
kinderen van 0 tot 12 jaar in hun eigen belevings-
wereld te prikkelen en uit te dagen om te lezen, 
te leren en te fantaseren. Op deze manier worden 
kinderen maximaal gemotiveerd het beste uit hun 
leesvaardigheid te halen.

 We bereiken samen met de Federatie de Brede 
School álle scholen in Gouda. Met aansprekende 
programma’s als: Duik in je boek, Elk muisje heeft 
een staartje en Reis door prentenboekenland wordt 
lezen voor ieder kind een genot.
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Collecties 
optimaliseren
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JEUGDBIBLIOTHEEKWERK
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Personeel
De omvang van de formatie per 31 december 2016 
bedraagt 18,6 fte (35 medewerkers), daarin is 
meegeteld 2,6 fte voor de kinderbibliotheken. Voor 
fondsenwerving was van april tot december een 
projectmedewerker aangesteld.  

Vrijwilligers 
Naast medewerkers zijn ook vrijwilligers van 
belang om de hoeveelheid activiteiten van de 
bibliotheek te kunnen uitvoeren. Een groot aantal 
mensen uit Gouda en omstreken zet zich vrijwillig 
voor ons in:
VoorleesExpress  59
Kinderbibliotheken  10
Boek aan Huis  15
Themaprogrammering  7
Seniorenweb   11

Financiële positie
Onze subsidierelatie met de gemeente is van 
blijvend belang, we zijn dienstbaar aan de publieke 
belangen die de overheid behartigt. Om hierop een 
inspirerend en groeiend bedrijfsplan te kunnen 
laten aansluiten, moeten we additionele middelen 
blijven werven – hetzij uit fondsen, hetzij uit 
partnerships met private sponsoren.  

Wat is er gebeurd?
Het lopende jaar werd door de gemeente de 
laatste bezuiniging van € 50.000,- op de totale 
exploitatiesubsidie doorgevoerd. Dit was de laatste 
doelstelling die bekend is gemaakt door middel van 
het bezuinigingsbesluit van 1 december 2011. 
Eind 2016 ontving de bibliotheek een wijziging op 
deze subsidiebeschikking. 

ORGANISATIE EN FINANCIËN



De financiële positie van de bibliotheek is in 
gesprekken met de gemeente altijd onderwerp 
van gesprek. In onze rapportages en bestuurlijk 
overleg met ambtenaren en lokale politici is 
steeds aandacht gevraagd voor de consequenties 
van het uitblijven van inflatiecorrectie. Het 
ondernemerschap van de bibliotheek, de 
bedrijfsvoering en de financiële situatie is 
toegelicht in een overleg met de gemeenteraad. 

Vooruitlopend op de besluitvorming in het voor-
jaar van 2017 over de nieuwe cultuurnota en het 
structurele financiële kader voor cultuur, heeft de 
gemeenteraad besloten om voor de grote culturele 
organisaties in 2016 een eenmalig extra bedrag van 
€ 300.000,- ter beschikking te stellen. Tevens is  be-
sloten in een latere raadsvergadering om voor 2016 
ruimte te bieden via de indexering en alsnog een 

inflatiecorrectie van 0,8 % uit te keren. Dit resul-
teerde in een extra bedrag voor 2016 van € 54.681,- 
bekend gemaakt per brief op 3 december. 

Tot genoegen van de bibliotheek bleek hieruit te 
kunnen worden betaald: de aanschaf van extra 
boeken voor zowel de stadsbibliotheek als de kin-
derbibliotheken; de aanschaf van modules voor 
het digitaliseren van de (financiële) administratie, 
hetgeen de efficiency van de organisatie ten goede 
zal komen; het vormen van (iets meer) weerstands-
vermogen.

De inkomsten uit de bijdragen van (betalende) 
leners, verhuur van ruimten, het geven van rond-
leidingen en het geven van cursussen zijn in 2016 
licht gestegen. 
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ORGANISATIE EN FINANCIËN



Als leidraad voor het goed functioneren, gebrui-
ken wij het model van Cultural Governance. Deze 
organisatorische filosofie gaat uit van goed, ver-
antwoord en transparant bestuur en toezicht in de 
culturele sector. 

In 2016 heeft de Raad van Toezicht 6 reguliere ver-
gaderingen gehad en een vergadering belegd om 
het eigen functioneren, ook in relatie tot de direc-
teur, te bespreken. Door de Raad van Toezicht is een 
accountant aangewezen en de managementassis-
tent staat de Raad van Toezicht bij daar waar nodig.

Op 31 december 2016 bestond de Raad van Toezicht 
uit de volgende personen:
De heer P. Terlouw, voorzitter
De  heer S. Vermeulen, penningmeester 
Mevrouw M.L. Engelsman
De heer M.A. Huizer
Mevrouw E.W. Kaal-Hartog
De heer J. de Vreede

Per 1 augustus 2016 heeft directeur-bestuurder 
mevrouw A.M.C. van Schendel, na ruim 15 jaar werk-
zaam te zijn geweest bij de Bibliotheek Gouda, een 
betrekking aanvaard bij Bibliotheek Den Bosch. Per 1 
december 2016 is mevrouw D.W. Staal benoemd tot 
directeur-bestuurder van de Bibliotheek Gouda. Van 
1 augustus 2016 tot 1 december 2016 werden de ta-
ken van de directeur waargenomen door mevrouw 
L.J. Middeldorp, manager Frontoffice.

Bij ontstentenis van een ondernemingsraad zijn er 
2 informatieve medewerkersbijeenkomsten gehou-
den waar een van de leden van de Raad van Toezicht 
bij aanwezig is geweest. Er werd gesproken over 
zaken die medewerkers bezig houden en er werd 
informatie gedeeld over de financiële positie van de 
bibliotheek en het bedrijfsplan. 

De jaarlijkse studiedag van de Raad van Toezicht is 
vanwege de directeurswissel doorgeschoven naar 
het voorjaar van 2017. 
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