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Inleiding

2019 was een feestelijk jaar. Op 1 maart vierden we het vijfjarig bestaan van
de Chocoladefabriek en op 20 mei gaf de gemeenteraad groen licht voor de
uitbreidingsplannen op de tweede verdieping. Het was het jaar van Europese
verkiezingen en het daarbij behorende politieke debat met drukbezette traptribune,
onder leiding van de Denker des Vaderlands Daan Roovers en het jaar van de feestelijke
viering van het 40-jarig schrijfjubileum van de ‘koningin van de streekroman’ Gerda
van Wageningen.
Het was het jaar van Marloes Morshuis, die
de junior editie schreef voor ‘Nederland Leest’
en die daarover voor tientallen kinderen in de
Chocoladefabriek kwam vertellen. Het was – als
altijd – een jaar van honderden activiteiten op
en met de scholen in Gouda.
Het was ook een jaar van afscheid van een deel
van ons programmeringsaanbod waardoor er
ruimte ontstond voor nieuwe formats als het
Fabriekscafé (lezing, interview en debat ineen)
en de Schrijffabriek.
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Het was het jaar van Govert Schilling, zowel
voor de jeugd als voor volwassenen en
het was het jaar van de allereerste Junior
Stadsdichtersverkiezing in Gouda. Achter
de schermen werd al volop inhoudelijk en
organisatorisch samengewerkt met de nieuwe
bewoners die staan te popelen om hun intrek
te nemen op de tweede verdieping van de
Chocoladefabriek.
Gezamenlijk met Libertum, VRSpace en Mirakel
Musicaltheater organiseerden alle bewoners het
Zomerfestival ‘De fabriek onder spanning’.

2

De hele dag kon jong en oud deelnemen aan
(zoek)opdrachten, lezingen, CSI-labachtige
proefjes, vingerafdrukanalyses en workshops.
Maar ook bij andere activiteiten, door het jaar
heen, weten de organisaties elkaar te vinden en
te versterken.
Het Taalhuis zag aanvankelijk de intakes
teruglopen naar het landelijk gemiddelde,
waardoor we halverwege het jaar de strategie
hebben aangepast en de aandacht deels hebben
verlegd naar de groep autochtone, laaggeletterde
Gouwenaars, de NT1-ers. We organiseerden
kennisavonden in de wijken en kwamen zo in
gesprek met de doelgroep. Punt van aandacht
voor de komende tijd binnen het gemeentelijke
taalnetwerk moet het aanbod zijn, dat
momenteel niet goed aansluit op de vraag. De
Taalzomer (met culturele en taalactiviteiten voor
de kwetsbare doelgroep) werd voor de tweede
keer georganiseerd en bleek opnieuw te voorzien
in een behoefte.

maar bij 40 graden Celsius zijn alleen gebouwen
met airconditioning aantrekkelijk, en helaas,
daarover beschikt de Chocoladefabriek niet. Het
totaal werd echter in het najaar goedgemaakt en
als we de bezoekcijfers van de kinderbibliotheken
erbij optellen, blijkt als altijd dat de bibliotheek
Gouda door jong en oud veelvuldig en veelzijdig
gebruikt en genoten wordt.
We kunnen nooit genoeg benadrukken dat ons
succes mede te danken is aan het omvangrijke
en hechte netwerk van samenwerkingspartners
in en om Gouda: lokale ondernemers, culturele
en onderwijsinstellingen, regionale en (inter)
nationale bibliotheekvoorzieningen.
En natuurlijk dank aan de medewerkers en de
vrijwilligers voor hun niet aflatende inzet voor de
bibliotheek.
Erna Staal,
directeur-bestuurder

De bezoekersaantallen in de Stadsbibliotheek en
de kinderbibliotheken in de wijken bleven net
als de vorige jaren stabiel. We zagen een enorme
duik in de cijfers van augustus, minus 5.000,
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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
mensen in de stad waarin we verankerd zijn.
Wij zijn ambassadeurs van onze bibliotheek en brengen die waar we maar kunnen – binnen en buiten
de branche en in binnen- en buitenland – in al haar facetten onder de aandacht. 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 2019 in de Chocoladefabriek bedroeg 506.595. Dat zijn 3.759 bezoekers
minder dan in 2018: deze lichte daling is te wijten aan de extreme hittegolf in de zomer waardoor
het pand te heet werd om prettig in te verblijven.

•

Het aantal leden per 31 december 2019 is nagenoeg gelijk gebleven en bedraagt 17.132. Hiervan zijn
10.671 jeugdleden.

•

Het totaal aantal uitleningen in 2019 bedroeg 468.969. Dit is inclusief 164.415 internetverlengingen.
Een daling van iets minder dan 4% ten opzichte van 2018. In de uitleenpunten Bloemendaal en
Goverwelle werden 32.407 boeken uitgeleend en in de kinderbibliotheken 68.135 boeken. De
stadsbibliotheek had 368.427 uitleningen waarvan 198.450 jeugdboeken en 169.977 boeken voor
volwassenen.

•

Een toenemend aantal inwoners van Gouda maakt gebruik van de landelijke digitale bibliotheek:
3.333 personen, die samen 22.981 boeken leenden. Dit is een stijging van respectievelijk 15,5% en
10,4%. De bibliotheekapp voor de eigen collectie werd door 2.076 leden gebruikt.

•

De website van de Bibliotheek Gouda had in 2019 62.878 unieke gebruikers (5% meer dan 2018) en de
gebruikers hebben de website 131.426 keer bezocht (0.5% meer dan 2018). Ook via de sociale media
delen we informatie over activiteiten en evenementen. Facebook: 2.184 volgers / 2.042 Likes, Twitter:
1.926 volgers, Instagram: 760 volgers (+ 210 sinds 2018).

•

De nieuwsbrief werd gestuurd aan 7.332 geïnteresseerden. Sinds november 2019 zijn we de
nieuwsbrief 1x in de 2 weken in plaats van maandelijks gaan verzenden. In totaal hebben we in het
verslagjaar 15 algemene nieuwsbrieven verzonden. Vrienden/Donateurs kregen 4 keer een eigen
nieuwsbrief.

ALGEMENE INFORMATIE

•

JIJ WIL
TOCH OOK
ALLES WETEN?
Meld je aan voor de nieuwsbrief!
www.bibliotheekgouda.nl
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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.
Daartoe heeft de voorleeshoek op de
begane grond een facelift ondergaan. De
voorleesochtenden worden af en toe doorbroken
met randprogrammering zoals prentenboekyoga
of liedjes zingen. In totaal bereikten we met 94
ochtenden 1.779 kinderen (en hun ouders).

0-4 ochtenden
Voor de doelgroep 0-4 jaar heeft de bibliotheek
sinds het najaar van 2017 een speciale
programmalijn in de kinderbibliotheken
Bloemendaal en Oosterwei. Wij kunnen
het stimuleren van taalvaardigheid in de
voorschoolse periode niet genoeg benadrukken.
In 2019 kreeg de bibliotheek 15.000 euro extra
projectgeld van de gemeente om deze lijn uit te
breiden naar de Chocoladefabriek.

Mediawijsheid
Met de inzet van de mediacoach werkt de
bibliotheek Gouda samen met NBD/Biblion aan
het programma ‘Serious Gaming’ dat in 2020
afgerond moet zijn. Met bibliotheek Eemland
in Amersfoort werden de robotwerkplaatsen
voortgezet en uitgebreid. En samen met
VRSpace ontwikkelden we de ‘Glazen Lift’ – een
virtual reality beleving voor jong en oud. Met

JEUGD & EDUCATIE

In samenwerking met de Brede School Gouda
zijn er in het verslagjaar voor de doelgroep
peuters t/m 12 jarigen, zowel onder schooltijd
als naschools ruim 987 activiteiten (inclusief
klassikaal lenen) uitgezet waarbij er 23.134
kinderen in groepsverband zijn bereikt.

HUIS VOOR
KINDERBOEKENMUIS
WEKEN
Ga je mee op reis?

HÉ
SLIMMERIK!
Waarom ben jij nog geen lid?!

Van 16 september tot 24 oktober
bibliotheekgouda.nl/kinderboekenweken
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JEUGD & EDUCATIE

Kinderboekenweek en Nederland leest
Het najaar stond in het teken van het
Kinderboekenweekthema ‘Op reis’.
Met zijn inspirerende optreden wist
wetenschapsjournalist Govert Schilling twee keer
op één dag een volle traptribune (overdag voor
kinderen, ’s avonds voor volwassenen) te boeien.
Nederland Leest had dit jaar duurzaamheid als
thema, en de landelijke aftrap door de CPNB,
met een optreden van de auteur van het junior
geschenk Marloes Morshuis, vond plaats in de
Chocoladefabriek.

VOORJAARSVAKANTIE
IN DE BIEB
Boekenbios, workshop Bloxels
en ons 5-jarig Jubileum Feest!
Zie bibliotheekgouda.nl/agenda
voor het volledige programma

Klassikaal lenen
De bibliotheek werkt in variërende intensiviteit
samen met alle basisscholen in Gouda. Een
groot aantal daarvan maakt gebruik van
de mogelijkheid klassikaal boeken te lenen.
Samen zijn scholen, kinderdagverblijven en
peuterspeelzalen goed voor 578 groepsbezoeken
aan de verschillende kinderbibliotheken. De
kinderen leenden tijdens de bezoeken in het
verslagjaar in totaal 26397 boeken.

Chocoladefabriek

9.510

De Biep

5.510

Goverwelle

2.561

Bloemendaal

6.117

Oosterwei

2.699

HEB JIJ
MISSCHIEN
OLIFANT
GEZIEN?
Olifant kan zich heel goed verstoppen. In de
bibliotheken zijn allemaal dieren verstopt.
Doe mee met het aankleden van de dieren!
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Uitleningen (01-012019 t/m 10-12-2019)

Locatie

JEUGD & EDUCATIE

Techniekpunt Gouda is een start gemaakt voor de
inhoudelijke programmering van de toekomstige
Techniekwerkplaats en werd tevens verder
gewerkt aan de doorontwikkeling van de leerlijn
computational thinking waarbinnen Talen van de
Toekomst past

TAAL VAN
DE TOEKOMST
•

Robotwerkplaatsen, vakantieprogrammering met
Lego We Do, Mindstorms, Bloxels, Minecraft en meer!

•

Virtual Reality in de mediawerkplaats

•

Educatieve programma’s i.s.m. Techniekpunt Gouda en
Brede School Gouda

Kijk voor informatie en kaartverkoop op www.bibliotheekgouda.nl
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Programmering voor volwassenen
In 2019 maakten we pas op de plaats voor een deel van de activiteiten. We wikten
en wogen de voors en tegens van vijf jaar programmering in de Chocoladefabriek,
het aanbod vreemde-taalcursussen (en hun teruglopende aantallen cursisten) en
succesformules van het eerste uur als ‘Parkbios’.
In voorbereiding op de verhuisplannen van de
kinderbibliotheek Bloemendaal-Plaswijck en het
onbemande uitleenpunt in Bloemendaal naar
het nieuw te betrekken multifunctionele pand
VAN NOORD aan het Lekkenburg werden plannen
ontwikkeld voor programmering in de wijk
aldaar.
En natuurlijk wordt er al veel inhoudelijk
nagedacht en opgezet met zicht op de uitbreiding
op de tweede verdieping van de Chocoladefabriek
en de verduurzaming van het gehele pand. Mede
door die nieuwe constellaties kregen we nieuwe
inspiratie voor activiteiten in de stadsbibliotheek.
Het Fabriekscafé
Sinds het najaar van 2019 organiseert de
bibliotheek samen met boekhandel Verkaaik

en Gouda FM het Fabriekscafé. Een format
met lezing, interview en paneldiscussie ineen,
waaraan meerdere auteurs per avond deelnemen.
Met vaste presentator Ronald Kerstma wordt
een thema van verschillende kanten door het
panel belicht. Onderwerpen zijn gerelateerd aan
actuele en maatschappelijk relevante non-fictie
literatuur.
De Schrijffabriek
22 ambitieuze amateur-schrijvers gingen onder
leiding van hoofddocent Marja Vuijsje in vier
lessen aan de slag met hun eigen werk. Van
familieverhalen tot kinderboeken, iedereen
kon bij de Schrijffabriek terecht. 4 professionele
schrijvers, Marja Vuijsje, Vonne van der Meer,
Thomas Verbogt en Carla Scheepe verzorgden de
lessen.
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De Denkfabriek
In de serie ‘Durf te denken!’ debatteren
Gouwenaren onder leiding van Bram van
Reeuwijk over maatschappelijke kwesties. Het
gaat er hierbij niet om dat mensen gelijk krijgen,
het gaat erom dat mensen gehoord worden.
Niet meer denken binnen de muren van je huis,
maar praten in alle openheid en zo kennis,
overtuigingen, smaak, voorkeuren, dromen en
frustraties te delen.

Met uitgeverij Zomer & Keuning en 100 fans en
genodigden vierden we het 40-jarig jubileum
van de koningin van de streek- en familieroman,
Gerda van Wageningen.
En natuurlijk bedacht stadsdichter Pieter Stroop
van Renen een nieuw festival om aandacht voor
de poëzie te vragen. Ruim 14 stadsdichters uit het
hele land gingen de strijd aan om de Grote Prijs
van Gouda. Ook hier was het bezoekersaantal
ruim boven de 100 en zat de trap vrolijk vol.

Samen met anderen
Het Zomerfestival
Iedere zomer, ergens in juni, en iedere winter,
vanzelfsprekend op de vrijdag van ‘Gouda bij
Kaarslicht’ organiseren de bewoners van de
Chocoladefabriek gezamenlijk activiteiten. Dit
jaar op 27 juni stond de Chocoladefabriek ‘Onder
Spanning’: met lezingen, knutselopdrachten,
scheikundeproefjes (CSI-lab), een speurtocht,
techniekproefjes en de analyse van je eigen
vingerafdruk konden jong en oud inspiratie
opdoen en de dag doorbrengen.

DENK
FABRIEK
Filosofie, debat en meer in de
Bibliotheek Gouda

VOLWASSENEN & CURSUSSEN

VOLWASSENEN & CURSUSSEN

Naast het ontwikkelen van eigen formats
werken we graag en veel samen met de stad.
Zo organiseerden we in samenwerking met
gemeenteraadsleden Mieke Kars en Annemiek
Mul de eerste editie van MEIDENDROMEN.
Ruim 30 meiden konden speeddaten met
Goudse carrièrevrouwen en hen het hemd van
het lijf vragen. De middag werd afgesloten
door het gezamenlijk instuderen van een lied
onder leiding van Marike Folles van Mirakel
Musicaltheater.

SCHRIJVERSJUBILEUM

GERDA VAN
WAGENINGEN
De koningin van de streekroman

viert haar veertigjarig schrijversjubileum in
de Chocoladefabriek op 27 september vanaf 15.00

www.bibliotheekgouda.nl/denkfabriek

uur
Meld je (gratis) aan via onze website:
www.bibliotheekgouda.nl/agenda
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Cursussen/workshops
De bibliotheek verzorgde als ieder jaar workshops
en cursussen; van lessen creatief schrijven
tot filosofie en van tips bij solliciteren tot
computercursussen. 2019 was het laatste jaar
van de (vreemde) taalcursussen. Na dit jaar
bieden we alleen nog zaalruimte aan bestaande
cursusgroepen maar organiseren we zelf geen
langlopende cursussen meer. In overleg met
de Volksuniversiteit bieden we – bij voldoende
animo – een aanvullend kortlopend, thematisch
aanbod aan. Plannen daarvoor worden in 2020
verder uitgewerkt.
Nederland Leest
De nationale bibliotheekcampagne ‘Nederland
leest’ stond dit jaar in het teken van de
duurzaamheid met een geschenk van Jan
Wolkers. Er werd samengewerkt met de
internetcommunity Hebban voor leeskringen.
1.750 geschenken werden uitgedeeld onder de
leden. Onder de jeugdleden werden 500 junior
geschenken verspreid.

SeniorWeb
Samen met Seniorweb organiseerden we aan
het begin van het jaar een ‘Thee, Taart en Tabletmiddag, waar ruim 80 senioren op af kwamen.
Ook het reguliere aanbod van Seniorweb is een
vaste waarde binnen het non-formele aanbod.
Naast het wekelijkse computervragenuur werden
er verschillende cursussen gegeven: Basiscursus
Windows 10, Fotobewerken en Fotoalbum maken
en een iPad training.
Totale aanbod
Het aanbod van cursussen en workshops
bereikte in 2019 300 cursisten. Aan de incidentele
programmering werd door ca. 650 Gouwenaren
deelgenomen.
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Nieuwe allianties
en bestaande partners
In het verslagjaar ontvingen we groepen belangstellenden uit binnen- en buitenland (België,
Duitsland, Noorwegen, Zwitserland en een internationaal IFLA-gezelschap). De Stadsbibliotheek in de
Chocoladefabriek kan zich blijvend verheugen in de aandacht van collega-bibliotheken. De bezoeken
helpen ons altijd om met een frisse blik naar verbeterpunten in ons werk te kijken.
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 Doeplatform 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)
organiseerden op 5 maart en op 15 oktober de Culturele Businessborrel, voor ondernemers, lokale politici
en directeuren/bestuurders uit het culturele veld. Op 15 oktober werd de borrel georganiseerd in de
Chocoladefabriek. Ook vond in het verslagjaar op 11 juli en op 11 november een ‘benen op tafel middag’
plaats met wethouder en ambtenaar om te brainstormen, onder meer over plannen voor Gouda 750
jaar. De bibliotheek en het Streekarchief Midden-Holland slaan voor de Gouda 750-viering in 2022 de
handen ineen met een groot verhalenproject. Het startschot daarvoor zal in het voorjaar van 2020
worden gegeven.
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Taalhuis
Met het Taalhuis heeft Gouda een sterke basisvoorziening in de bestrijding van
laaggeletterdheid. Van de opening in september 2017 tot en met december 2019 zijn
532 intakes geweest waarbij nieuwkomers werden doorverwezen naar een taalcursus
van hun niveau. Omdat we de intakes zagen teruglopen naar het landelijk gemiddelde,
hebben we de aanpak herzien en de aandacht verlegd naar spreekuren op locatie, in de
buurthuizen de Walvis en de Ring en op kantoor bij de sociale werkvoorziening Promen.
Er zijn 14 kennisavonden georganiseerd, die rouleerden in bovengenoemde
buurthuizen.
De Taalzomer groeit uit tot een vaste waarde, in
totaal waren er 12 activiteiten in de
Chocoladefabriek en op locatie in de Heemtuin en
de Siroopwafelbakkerij.

bij Promen en de Klik en Tik-cursus aldaar op
de vloer. Ook nam de bibliotheek deel aan de
‘Dialoog Aanpak Laaggeletterdheid 2020’ van het
Ministerie van OC&W.

De coördinator van het Taalhuis organiseerde
voor professionals 7 workshops ‘Herkenning
van en omgaan met Laaggeletterdheid’ bij
onder meer Mozaïek Wonen, Woonpartners,
Quadrant Kindercentra, Sociaal Team en
Goejanverwelleschool en we namen deel aan de
organisatie van de jaarlijkse inspiratiemiddag
voor de netwerkpartners op 20 november.
Met andere samenwerkingspartners werden
activiteiten gestart zoals het Taalmaatjesproject

De taalcoördinator breidde het netwerk
uit en zorgde voor regelmatige updates bij
de kwartaalbijeenkomsten. Verder blijft de
bibliotheek het als haar maatschappelijke
taak zien om alle taalaanbieders tegen een
gereduceerd tarief ruimte aan te bieden in de
Chocoladefabriek.

NETWERK
FABRIEK

Op zoek naar werk?
De bibliotheek helpt jou
succesvol solliciteren.

bibliotheekgouda.nl/agenda
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Tot slot biedt de bibliotheek ook zelf cursussen
aan die de digitale geletterdheid vergroten voor
Gouwenaren die moeite hebben met lezen en
schrijven. Vanuit de WEB-gelden worden onder
meer leeskringen voor laaggeletterden aangeboden, waar cursisten onder begeleiding gestimuleerd worden om hun lees- en taalvaardigheid
te vergroten. Ook vindt er een aantal cursussen
plaats om de (digitale) geletterdheid van deze
kwetsbare groep te vergroten. In totaal namen
164 mensen deel aan deze cursussen

VoorleesExpress

Beter leren lezen en schrijven

Wij helpen je (verder)

WERKEN
OP EEN
COMPUTER
Hoe moet dat, wat is een muis, is
internet veilig?

Wij helpen je (verder)
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TAALHUIS GOUDA

VERBETER JE
NEDERLANDS

TAALHUIS GOUDA

TAALHUIS GOUDA

De vrijwilligers van de VoorleesExpress hebben
in 60 gezinnen voor totaal 89 kinderen het
voorleestraject van 20 weken uitgevoerd.
Daarbovenop zijn nog eens 15 ‘bibliotheekwijs’trajecten gestart, een initiatief van de bibliotheek
Gouda om ouders en kinderen wegwijs te maken
in de fysieke locatie van de bibliotheek.

OP ZOEK
NAAR WERK?
Wij geven je tips en helpen je met
solliciteren

Wij helpen je (verder)
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Communicatie
Aan het begin van 2019 oogstten we de opbrengst van de ledenwerfactie uit het najaar
2018. Een gratis abonnement voor drie maanden werd door 248 mensen uitgeprobeerd.
Daarvan namen na de proefperiode 52 leden een betaald lidmaatschap.
BONBON & WIKKEL
In juni verscheen de derde editie van BONBON,
het tijdschrift van de Chocoladefabriek met
achtergronden bij onze activiteiten. Ook de
toekomstige bewoners (Libertum, Mirakel Musicaltheater en VRSpace) werkten hieraan mee. Het
tijdschrift werd gepresenteerd tijdens het Zomerfestival op 22 juni.
In de Chocoladefabriek wordt veel georganiseerd
door alle bewoners. Om bezoekers maandelijks
kort en bondig te informeren over de actuele
programmering verscheen vanaf september de
flyer WIKKEL.

E-BOOK- EN LUISTERBOEKCAMPAGNE
Om een antwoord te geven op de landelijke
campagnes van Kobo en andere aanbieders van
e-books en luisterboeken, is er vanuit Probiblio
een denktank opgericht. Ook Gouda is hiervoor
gevraagd. Deze denktank heeft zich bezig
gehouden met het bedenken van een landelijke
campagne die mensen informeert over luisterboeken en e-books die gratis te leen zijn met een
bibliotheekabonnement.
Voor deze campagne waren de
Chocoladefabriek en de stad Gouda de locaties
voor de fotoshoot. De campagne gaat in februari
2020 van start.

Beide uitingen zijn ook online beschikbaar.
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VRIENDEN & SPONSORS
Op 20 november vond de jaarlijkse
Vriendenavond plaats, met een inspirerend
betoog over vriendschap door schrijver-filosoof
Bas Haring.
De Vriendencampagne kwam in de plaats van
het donateursproject. Het doel / de doelen zijn
uiteindelijk dezelfde. We willen graag een groep
van betrokken vrienden creëren rondom de
bibliotheek om gezamenlijk een extra bijdrage
te kunnen besteden daar waar het echt nodig is.
In het boekjaar zijn 15 cadeaulidmaatschappen
verstrekt via de Voedselbank en de sociale
wijkteams. Verder werden donaties gedaan aan
de VoorleesExpress en het Taalhuis.

• Federatie de Brede School, Gouda
• Gemeente Gouda
• Koninklijke Bibliotheek, Den Haag
• Kunst van Lezen, Den Haag
• Stichting Lezen & Schrijven, Den Haag
• Ministerie van OC&W, Den Haag
• Ministerie van SZW, Den Haag
• ProBiblio, Hoofddorp
• Stichting Goudapot, Gouda

En een grote groep particuliere donateurs.
Aan allen heel veel dank.

DONATEURS

Voor 2020/21 wordt de techwerkplaats op de
tweede verdieping een van de goede doelen van
de bibliotheek.

De talloze activiteiten van de Bibliotheek Gouda
konden in 2019 worden uitgevoerd dankzij de
financiële steun van (in alfabetische volgorde):

BIEB ZOEKT
VRIEND
Draag bij aan een van onze
bijzondere projecten.
Samen maken we het verschil.
www.bibliotheekgouda.nl/biebzoektvriend
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Interne organisatie
In 2019 bereidden we ons voor op de certificering en in het kader daarvan vond een
medewerkerstevredenheidsonderzoek plaats en is het strategisch HRM-beleid hedendaags en
toekomstbestendig ingericht.
Twee onderwerpen kwamen uit het medewerkersonderzoek naar voren waar extra aandacht aan te
schenken: interne communicatie en projectmatig werken. Deze onderwerpen worden begin 2020 in
werkgroepjes verder uitgewerkt.
Personeel
De omvang van de formatie per 31 december 2019 is 28 medewerkers in vaste dienst (18,7 fte), 7
middelbare scholieren/opruimmedewerkers met een flexibel contract en een wisselend aantal zzp’ers
op projectbasis.
Voor het project ‘Hulp bij de Belastingaangifte’ is in de maanden februari tot en met april
samengewerkt met de Hogeschool Utrecht en de Papierwinkel Gouda. Projectmedewerker Simon Schilt
(0.4 fte) bemande de telefoon voor alle informatievragen.
Op 1 februari begon Marjolein van Doorn als medewerker programmering en op 8 juli begon Anneke de
Vries als directie-assistent.
De bibliotheek nam afscheid van Wende van der Heide (programmering), Herma van Boheemen
(programmering), Rik Winsemius (projectleider), Coby Dijker (ICT en Frontoffice) en Wilma Jenniskens
(directie-assistent).
Op 10 december vond, na een middag teambuilding, het jaarlijkse diner van medewerkers en Raad van
Toezicht plaats.
Vrijwilligers
Naast medewerkers zijn ook vrijwilligers van groot 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
Kinderbibliotheken
Boek aan Huis

50
13
14

Programmering
Seniorweb

7
9

Taalhuis

13
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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.
In 2019 heeft de Raad van Toezicht 6 reguliere vergaderingen gehad met de directeur-bestuurder,
één vergadering met een afvaardiging van het personeel, en één vergadering belegd om het eigen
functioneren te bespreken. Tijdens de vergaderingen kwamen onder meer de volgende onderwerpen
aan bod: de jaarrekening, werkbegrotingen en begroting; financiële (kwartaal)rapportages; de
businesscase voor de uitbreiding op de tweede verdieping van de Chocoladefabriek; fondsenwerving en
cultureel ondernemerschap; de effecten van de povere staat van het gebouw, die met name in de hete
zomer voor een moeizame klimaatbeheersing zorgt (minder zaalverhuur en minder bezoek tot gevolg);
en de certificering van de bibliotheek in het voorjaar 2020. De Raad van Toezicht heeft per 2019 een
nieuwe accountant aangewezen. De leden benutten, naast de informatiebronnen vanuit de organisatie,
actief het netwerk binnen de stad, bijvoorbeeld in contacten met lokale politici, gemeenteambtenaren
en bestuurders van andere culturele instellingen.
Op 31 december 2019 bestond de Raad van Toezicht uit de volgende personen:
De heer P. Terlouw, 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 Raad van Toezicht en directeur-bestuurder:
Er zijn geen nevenfuncties te melden voor de leden van de Raad.
Mevrouw D.W. Staal is bestuursvoorzitter van de Stichting CPNB (2018-2021)
De OR heeft zich halverwege het jaar, na overleg met de directeur-bestuurder, opgeheven. De formatie is
in wezen te klein voor een dergelijk orgaan. Wat beter past bij de bibliotheek Gouda, is een afvaardiging
in werkgroepen met wisselende samenstelling (al naar gelang de belangstelling). 1 x per maand vindt
er een medewerkersbijeenkomst plaats waarin actuele onderwerpen worden besproken. Zo stonden dit
jaar – onder meer – op de agenda: de financiële positie van de bibliotheek, de jaarlijkse doelstellingen
uit het bedrijfsplan, een medewerkerstevredenheidsonderzoek in aanloop naar de certificering in
2020, de duurzame inzetbaarheid van medewerkers (een project met ESF-subsidie), de werkdruk van de
bescheiden bibliotheekformatie, de plannen voor Gouda Noord/Lekkenburg en de uitbreiding op de 2e
verdieping van de Chocoladefabriek.
De jaarlijkse studiedag van directeur, adjunct-directeur en Raad van Toezicht werd gehouden op 8
februari 2019 te Rotterdam, Blue City.

JAARVERSLAG 2019 | De Bibliotheek Gouda

17

Balans per 31 december 2019
(na voorstel resultaatverdeling)

31 december 2019

31 december 2018

€

€

Vaste Activa
Materiële vaste activa
Verbouwingskosten

42.860

47.953

Herinrichting Chocoladefabriek

571.278

632.689

18.359

9.100

632.497

689.742

11.824
40.349
129.590
181.763

44.032
20.962
68.338
133.332

125

125

712
129.625

2.085
60.298

333.857

292.857

464.319

355.365

1.278.579

1.178.439

Automatisering

Vlottende Activa
Vorderingen
Vorderingen op handelsdebiteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige vorderingen

Liquide Middelen
Kas
Overlopende kruisposten
Rekening-couranten
Spaarrekeningen en deposito's

ACTIVA
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Balans per 31 december 2019
31 december 2019

31 december 2018

€

€

PASSIVA
Stichtingsvermogen
Bestemmingsreserves

120.000

132.154

Algemene reserve

197.390

154.798

317.390

286.952

54.325

48.233

420.000

472.500

52.500
102.028

52.500
37.054

90.800

52.687

241.536

228.513

486.864

370.754

1.278.579

1.178.439

Voorzieningen
Langlopende schulden
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 2019
Rekening 2019 Begroting 2019 Rekening 2018
€
€
€
Baten
15.252

-

13.500

2.092.946

2.078.600

2.011.998

7.664

10.000

6.501

Inkomsten gebruikers

290.302

291.500

305.043

Specifieke dienstverlening

255.424

233.400

267.141

5.618

-

18.211

2.667.206

2.613.500

2.622.394

1.300.125

1.276.000

1.328.975

Huisvestingskosten

720.961

686.525

644.319

Administratie

99.985

94.300

91.743

Transport

15.920

10.000

15.749

170.996

176.600

190.809

35.546

41.000

37.636

188.965

202.600

180.490

Specifieke kosten

91.012

87.300

106.878

Overige kosten
Totale som der kosten

2.429

20.000

735

2.625.939

2.594.325

2.597.334

41.267

19.175

25.060

-10.829

-13.800

10.385

30.438

5.375

35.445

Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen en -subsidies
Sponsorbijdragen

Overige baten

Lasten
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen

Automatisering
Bestuur en organisatie
Collectie en media

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

-12.154

30.000
-12.052

Algemene reserve

42.592

17.497

30.438

35.445
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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;
- Lekkenburg 2-101, 2804XC Gouda
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 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. 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.
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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.
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
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.
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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.

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.
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
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Bezoldiging topfunctionarissen

beloning

goeding

voorziening
beloning
op termijn

€

€

€

belastbare
kostenver-

naam

D.W. Staal

L.J. Middeldorp

85.294

54.297

-

173

8.618

5.462

P. Terlouw

1.350

-

-

M.A. Huizer

675

-

-

J. van der
Hoeven

675

-

-

M.L. Engelsman

675

-

-

M. Brouns

675

-

-
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motivatie
overschrijding norm
n.v.t.
individueel
maximum
194.000
n.v.t.
individueel
maximum
172.444
n.v.t.
individueel
maximum
29.100
n.v.t.
individueel
maximum
19.400
n.v.t.
individueel
maximum
19.400
n.v.t.
individueel
maximum
19.400
n.v.t.
individueel
maximum
19.400

functie(s)

Duur en omvang dienstverband

Directeurbestuurder

Gehele jaar
100%

Adjunctdirecteur

Gehele jaar
88.89%

Voorzitter
Raad van
Toezicht

Gehele jaar

Lid Raad van
Toezicht

Gehele jaar

Lid Raad van
Toezicht

Gehele jaar

Lid Raad van
Toezicht

Gehele jaar

Lid Raad van
Toezicht

Gehele jaar
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Contact

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

www.bibliotheekgouda.nl

