JAARVERSLAG

de bblthk
2020

1

Inhoudsopgave
Inleiding: een raar jaar..........................................................................................................................3
1. Het belang van de bblthk in coronatijd............................................................................................ 4
1.1 Afgelasting en digitalisering van activiteiten............................................................................ 4
2.1 De boekkoerier............................................................................................................................ 5
2.2 Inzet op digitaal lezen................................................................................................................. 5
2.3 Verblijfsfunctie moest wachten................................................................................................... 5
2. Ontwikkelingen in de bibliotheeksector.......................................................................................... 6
2.1 Landelijk....................................................................................................................................... 6
2.2 Provinciaal.................................................................................................................................... 8
2.3 Lokaal........................................................................................................................................... 9
3. Bestuur ............................................................................................................................................ 10
4. Organisatie...................................................................................................................................... 11
4.1 Marketing en Communicatie..................................................................................................... 11
4.3 Gebouw...................................................................................................................................... 11
4.5 Ziekteverzuim............................................................................................................................ 11
5. Dienstverlening bblthk.................................................................................................................... 12
5.1 Ter beschikking stellen van kennis en informatie.................................................................... 13
5.2 Bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie, leesbevordering.......................... 15
5.3 Podium voor ontmoeting, debat, kunst, cultuur en literatuur................................................ 22
6. Financiën.......................................................................................................................................... 25
Bijlage I - Samenstelling bestuur.................................................................................................... 28
Bijlage II - Samenstelling team........................................................................................................ 29
Bijlage III - Leden, uitleningen en bezoekers................................................................................. 30
Bijlage IV - Overzicht activiteiten.................................................................................................... 32
Bijlage V - Overzicht exposities....................................................................................................... 39

2

Inleiding: een raar jaar
Voor de hele wereld zal 2020 de boeken in gaan als het jaar van de COVID-19-pandemie. Het was
een jaar waarin alles anders verliep, ook in de bblthk. Tot en met half maart was het topdrukte.
In de week van 9 maart waren er allerlei activiteiten voor de Boekenweek en op 15 maart werd
duidelijk dat we de deuren moesten sluiten.
Hoewel de crisis veel negatieve gevolgen had, werden in deze periode ook veel stappen gezet. Zo
kwamen bibliotheken landelijk op een positieve manier in het nieuws als een organisatie die de
schouders eronder zette en haar best deed iedereen zo goed mogelijk te blijven bedienen.
Tijdens de verschillende fasen van de coronacrisis zocht de bblthk naar manieren om het publiek
van dienst te blijven. We zochten steeds antwoord op de vraag: Wat kan wel? We verplaatsten
onze activiteiten naar het wereldwijde web, tuigden een bezorgdienst van boeken op en zetten
in op digitaal lezen en luisteren. We hadden speciale aandacht voor de jeugd en de kwetsbare
groepen van het Digitaalhuis.
Het jaarverslag 2020 is anders en toch ook weer hetzelfde wat betreft opbouw. Het eerste
hoofdstuk doet verslag van de bblthk in het coronajaar 2020 en wat er in dit jaar anders verliep
en nieuw is ontwikkeld, waarna de daaropvolgende hoofdstukken de vertrouwde onderwerpen
behandelen.

Manja Mekking, directeur bblthk
Esther Kok, voorzitter bestuur bblthk
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1. Het belang van de bblthk
in coronatijd
Op zondagavond 15 maart werd in een
persconferentie duidelijk dat culturele
instellingen, net als horeca, scholen en
sportclubs, moesten sluiten. De bblthk sloot
de deuren op 16 maart. Op 11 mei mochten
bibliotheken hun deuren weer openen. Tot
4 november, toen culturele instellingen –
waaronder ook bibliotheken – vanwege een
tweede coronagolf voor twee weken gesloten
moesten blijven. Half december volgde een
nieuwe lockdown, die tot op het moment van
schrijven voortduurt. De bblthk is in 2020 als
verblijfplaats in totaal twee maanden gesloten
geweest, onze dienstverlening is het hele jaar
doorgegaan.
De sluitingen kwamen steeds opnieuw
hard aan, juist omdat de publieke plek die
de bblthk biedt, in coronatijd extra nodig
leek. Kwetsbare groepen werden door
de maatregelen extra geraakt en nieuwe
kwetsbare groepen ontstonden. Berichten
verschenen dat onder kinderen, jongeren,
ouderen en alleenstaanden de eenzaamheid
toenam en dat leerachterstanden als gevolg
van de overgang naar thuisonderwijs
toenamen. Ook ontstond er wantrouwen over
de berichtgeving en scepsis over het beleid

werd verspreid (Den Ridder et al., 2020;

van de overheid. Het belang van duiding

Mendonça Dias et al., 2021).

van informatie en de mogelijkheid van het
ontmoeten van andersgestemden werd door
afgelopen jaar benadrukt.

1.1 Afgelasting en digitalisering van
activiteiten

Met name digitaal minder vaardigen en

De maatregelen rondom het coronavirus

laaggeletterden kampten met een groeiende

zorgden ervoor dat de bblthk de

achterstand: de snelle digitale ontwikkelingen

dienstverlening drastisch moest herzien. Er

zorgden ervoor dat zij niet konden aanhaken

werden nieuwe diensten en activiteiten

in een tijd waarin informatie over het virus, de

opgezet, fysiek en ook online. Fysieke

maatregelen en beschikbare hulp vliegensvlug

spreekuren werden vervangen door een
telefonische variant.
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2.1 De boekkoerier
De sluiting van de bblthk maakte het uitlenen
van boeken en andere materialen een
uitdaging. De bblthk zette een bezorgdienst

de bblthk te blijven hangen. Zitgelegenheden
werden weggehaald, er waren geen kranten
op leestafels te vinden en computerschermen
stonden op zwart.

op, in eerste instantie in samenwerking met

Met de heropening die volgde na elke sluiting

New York Pizza, die haar elektrische fietsen

konden niet alle functies altijd direct weer

ter beschikking stelde voor de bezorging van

vervuld worden. De noodzaak anderhalve

boeken aan bibliotheekleden.

meter afstand van elkaar te houden, niet

2.2 Inzet op digitaal lezen

in grote groepen samen te komen en de
hygiëne-maatregelen goed te organiseren

In de perioden waarin de bblthk de fysieke

zorgden voor beperkingen. Een van de zorgen

programmering moest stopzetten, werd

was bijvoorbeeld dat het coronavirus via het

veel aandacht geschonken aan digitale

plastic van de boeken op lezers zou worden

mogelijkheden. Extra communicatie werd

overgedragen. Daartoe moesten boeken

ingezet om landelijke platforms zoals

aanvankelijk 72 uur in quarantaine. Later

de online Bibliotheek en de Luisterbieb

werd dit, naar aanleiding van onderzoek,

onder de aandacht te brengen. Deze extra

teruggebracht tot 24 uur.

communicatie werd ook ingezet voor de

Ook medewerkers namen leerpunten mee uit

speciaal voor de coronacrisis opgezette
Thuisbieb, een app waar leden en niet-leden
van de bibliotheek tijdelijk gratis digitale
boeken konden lezen en luisteren. Veel
aandacht ging uit naar informatievoorziening
via de bblthk-websites, sociale media en
de verschillende nieuwsbrieven van de
bibliotheek. Onze posterborden aan de
raamzijdes van het gebouw bleken een
goede plek voor informatie rondom lenen
en lezen, maar ook voor de presentatie

deze tijd: ze leerden zich aan te passen aan
een plotseling veranderde situatie, het contact
met collega’s opnieuw te waarderen en ook
scherpten zij hun digitale vaardigheden aan.
Na enkele maanden van beperkte heropening,
kwam begin november opnieuw een kort
sluitingsmoment van twee weken voor
openbare instellingen als de bblthk, gevolgd
door een langere periode van sluiting die
startte in december 2020.

van vereenvoudigde informatie over het
coronavirus.

2.3 Verblijfsfunctie moest wachten
De bibliotheken moesten tot 1 juni wachten
voordat zij weer groepen van maximaal
dertig mensen mochten toelaten (VOB, 2020).
Vanaf 1 juli was het aantal mensen dat de
bblthk mocht ontvangen aangepast aan het
vloeroppervlak. Tot die tijd moesten bezoekers
vooral worden ontmoedigd om al te lang in
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2. Ontwikkelingen in de
bibliotheeksector
2.1 Landelijk
Het stelsel van openbare bibliotheken

3. Lezen bevorderen en het laten
kennismaken met literatuur.
4. Ontmoeting en debat organiseren.
5. Kennis laten maken met kunst en cultuur.

in Nederland bestaat uit circa 150

De eerste functie is eigenlijk de klassieke

bibliotheekorganisaties, die samen ongeveer

uitleenfunctie, terwijl de andere functies

800 vestigingen verzorgen. Negen provinciale

gaan over het gebruiken van de collectie

ondersteuningsinstellingen (POI’s) verzorgen

en de in de bibliotheek aanwezige

de ondersteuning van de bibliotheken met

expertise voor maatschappelijke doelen

infrastructuur, producten, diensten, transport,

zoals leesbevordering, de aanpak van

logistiek en innovatie. 3,6 miljoen mensen

laaggeletterdheid en het informeren van

zijn lid van de openbare bibliotheek, waarvan

burgers. De Koninklijke Bibliotheek (KB)

de helft jonger is dan 18 jaar. Daarnaast

vervult in de bibliotheekwet een centrale

gebruiken veel mensen de bibliotheek

functie voor wat betreft de landelijke digitale

regelmatig zonder abonnement.

bibliotheek en de kennisontwikkeling.

De Wet stelsel openbare

Relevante ontwikkelingen in 2020

bibliotheekvoorzieningen (Wsob), kortweg
bibliotheekwet, is 1 januari 2015 ingegaan

Leesoffensief

en regelt de verantwoordelijkheden van

2,5 miljoen Nederlanders zijn onvoldoende

gemeenten, provincies en het Rijk voor

leesvaardig om succesvol deel te nemen aan

bibliotheken. De wet stelt vast wat het doel

onze samenleving. Achttien organisaties

is van de openbare bibliotheek, namelijk het

uit het veld van onderwijs, cultuur en

geven van publieke toegang tot informatie en

jeugdgezondheid maken zich hierover al

cultuur. Dit publieke karakter krijgt vorm in de

geruime tijd zorgen en luidden in 2020 voor

waarden die de openbare bibliotheek heeft

het eerst gezamenlijk de noodklok met de

en die dus ook in de wet zijn opgenomen:

vorming van een leescoalitie. Al jarenlang

betrouwbaarheid, onafhankelijkheid,

laten internationale onderzoeken zien dat het

authenticiteit, pluriformiteit en

niet goed gaat met het lezen in Nederland.

toegankelijkheid.

Een kwart van onze 15-jarigen bijvoorbeeld, is

In de wet wordt geformuleerd welke vijf
functies een openbare bibliotheekorganisatie
heeft:
1. Kennis en informatie ter beschikking
stellen.
2. Ontwikkeling en educatie bieden.

onvoldoende leesvaardig om zelfstandig mee
te doen aan de maatschappij. Geletterdheid
is een kernfunctie van ons stelsel en cruciaal
met oog op kansengelijkheid. Het leesniveau
verbeteren en leesplezier verhogen vraagt om
een gezamenlijke aanpak van onder andere
bibliotheken, onderwijs, ouders, kinderopvang
en kinderboekenschrijvers.
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Evaluatie van de bibliotheekwet

de bibliotheek niet meer voor iedereen in

In februari 2020 werd de evaluatie van de

voldoende mate bereikbaar. De minister vindt

bibliotheekwet afgerond. De Raad voor
Cultuur bracht een advies uit over de staat
van het Nederlandse bibliotheekstelsel.
De evaluatie laat zien dat de Nederlandse
openbare bibliotheken een belangrijke
en brede rol in de samenleving vervullen.
Zij stimuleren het lezen, bestrijden de
laaggeletterdheid, helpen met het aanleren
van digitale vaardigheden en met het gebruik
van digitale overheidsdiensten. De openbare
bibliotheek is de meest bezochte publieke
voorziening in Nederland. In 2019 waren er
3,6 miljoen mensen lid en telde meer dan 60
miljoen bezoekers. De openbare bibliotheek
is er voor iedereen: van jong tot oud, van elk
opleidingsniveau en elke achtergrond.
Ondanks deze positieve ontwikkelingen
zijn er ook zorgpunten. Het netwerk van
bibliotheekvestigingen kalft af. Daardoor is

dat iedereen gebruik moet kunnen maken van
de openbare bibliotheek, zonder drempels
voor de jeugd. De ontwikkelingen ten aanzien
van de teruglopende leesvaardigheid geven
daar alle aanleiding toe. Als voorziening
die voor, naast en na de school beschikbaar
is, kan de bibliotheek een belangrijke rol
spelen bij het stimuleren van het lezen, bij
digitale inclusie en bij het bestrijden van
laaggeletterdheid. Deze evaluatie leidde tot
het bibliotheekconvenant.
Het Bibliotheekconvenant 2020-2023
Het Bibliotheekconvenant 2020-2023 is begin
oktober 2020 ondertekend. Met dit convenant
leggen bibliotheken en de drie overheidslagen
vast dat zij zich gezamenlijk gaan inzetten
voor leesbevordering, digitale inclusie en een
leven lang ontwikkelen.
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In het Bibliotheekconvenant 2020-2023 ligt de
focus op drie maatschappelijke opgaven:
•

personeel.
•

Geletterde samenleving – Bevorderen
geletterdheid en leesplezier:
De bibliotheek speelt van oudsher een

Er komt een collectief landelijk
bibliotheeksysteem.

•

Samenwerking, certificering en
monitoring en innovatie zijn belangrijke

belangrijke rol bij leesbevordering. Er

randvoorwaarden.

komt een extra impuls om met name
bij jongens, vmbo’ers en leerlingen met

De partijen die het convenant ondertekenden

een meertalige achtergrond het lezen te

zijn het ministerie van Onderwijs, Cultuur en

stimuleren. Partijen zetten zich in om bij te

Wetenschap (OCW), Interprovinciaal Overleg

dragen aan het Leesoffensief, waarin ook

(IPO), Vereniging van Nederlandse Gemeenten

het onderwijs een essentiële rol heeft.

(VNG), KB nationale bibliotheek, Vereniging
van Openbare Bibliotheken (VOB) en Stichting

•

Participatie in informatiesamenleving – Digitale
inclusie en digitaal burgerschap:
Digitalisering en technologie hebben
een steeds grotere impact op ons leven.
Iedereen moet kunnen meedoen in de
digitale samenleving.

Samenwerkende POI’s Nederland (SPN).
Nieuwe cao openbare bibliotheken
In juli 2020 is een akkoord gesloten voor
een nieuwe gezamenlijke cao Openbare
Bibliotheken en Kunsteducatie. In de nieuwe
cao Openbare Bibliotheken/Kunsteducatie
is een salarisverhoging van 3% afgesproken

•

Leven lang ontwikkelen – Basisvaardigheden en

met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020,

blijvende inzetbaarheid:

gevolgt door een 2% verhoging in 2021.

Bibliotheken dragen als partner in lokale
en regionale leernetwerken bij aan de

2.2 Provinciaal

persoonlijke ontwikkeling van burgers,

In de bibliotheekwet zijn de provinciale

die is gericht op basisvaardigheden en

ondersteuningsinstellingen gezamenlijk

arbeidsparticipatie.

verantwoordelijk voor:

Toekomst van de bibliotheek

•

onderlinge leenverkeer, zowel tussen

Om deze rol goed te kunnen vervullen, is

bibliotheken in de provincie als die tussen

er een robuust bibliotheekstelsel nodig, In

bibliotheken in andere provincies;

het convenant staat daarom ook beschreven
wat er nodig is om de toekomst van
bibliotheekvoorzieningen te garanderen:
•

•

de distributie en logistiek van het

•

de ontwikkeling van innovaties ten
behoeve van de lokale bibliotheken.

Bibliotheken blijven goed bereikbaar en

De Rijnbrink (RB) is de provinciale

toegankelijk.

ondersteuningsinstelling in Gelderland.

Bibliotheken kunnen beschikken over
voldoende en goed gekwalificeerd

De ketensamenwerking binnen de
Bibliotheekbranche is gericht op de
ondersteuning van de lokale organisatie.
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Relevante ontwikkelingen

programma van de Wageningse Cultuurzomer

In het beleid van de provincie is voor vier jaar
jaarlijks € 600.000 vrijgemaakt voor innovatie,
waarvan € 300.000 voor laaggeletterden.
Gelderse bibliotheken kunnen projectsubsidies
aanvragen die beheerd en gemonitord worden
door de Vereniging Samenwerkende Gelderse
Bibliotheken (SGB). De Provincie heeft de
einddatum van de projecten verschoven naar

was gericht op alle leeftijden. Met
openluchtconcerten in zowel het Torckpark als
bij Theater Junushoff, workshops op gebied
van schrijven, tekenen en haken, dichters
en poëzieavonden in de bblthk. De bblthk was
betrokken bij de organisatie, verzorgde de
communicatie en programmeerde kinder- en
poëzie-activiteiten.

eind 2021, vanwege de coronacrisis.

De bblthk genomineerd voor Beste Bibliotheek

2.3 Lokaal

2020
De bblthk was één van de vijf genomineerden

Wageningse Cultuurzomer

voor de verkiezing tot Beste Bibliotheek 2020!

Vijftien verschillende partijen werkten in

Samen met de andere genomineerden - De

de zomer van 2020 zeer nauw samen om

Bibliotheek LocHal Tilburg, Forum Groningen,

het culturele leven in Wageningen na de

Forum Zoetermeer en het Huis van Eemnes

eerste lockdown een impuls te geven. Het

– dong de bblthk mee naar de eerste plek.
Behalve het oordeel van de vakjury bepaalde

Lokale ontwikkelingen

ook de stem van het publiek de uitslag van
de verkiezing. De bblthk ontving bijna 2500

Wageningse
Cultuur
Zomer

De Dodge
Dichters
Cult

Foto: Historische Vereniging Oud

Wageningen

plaats.

uur uit de laadbak
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publieksstemmen en eindigde op de vierde
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|
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3. Bestuur
Het bestuur vergaderde in 2020 zesmaal. Aan de vergaderingen werd deelgenomen door de
directeur. Het bestuursmodel is besturen op afstand: een bestuur dat nabij is en vanuit die
nabijheid op afstand bestuurt op hoofdlijnen.
De besluiten die werden genomen betroffen goedkeuring dan wel vaststelling van o.a.:
1. Begroting 2021
2. Jaarverslag en jaarrekening 2019
3. Uitvoeringsovereenkomst 2020 Gemeente Wageningen - de bblthk
4. Jaarplan 2019-2020
5. Indexering contributie

De belangrijkste onderwerpen die aan de orde werden gesteld zijn:
1. Het bibliotheekconvenant
2. Ontwikkeling strategisch plan bblthk 2021-2024
3. Analyse effect energiebesparende maatregelen (zonnepanelen en led-verlichting)
4. Nieuwe visie Samenwerkende Gelderse bibliotheken
5. Het landelijke bibliotheeksysteem
6. Subsidieaanvraag MeeMaakPodium
7. Convenant Digitaalhuis en certificering Digitaalhuis
8. De vijf pijlers van de bibliotheekwet in de programmering van de bblthk

De samenstelling van het bestuur per 31-12-2020 is vermeld in bijlage I.
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4. Organisatie
Vier programmalijnen geven vorm aan

aangebracht in het gebouw:
•

opnieuw ingesteld, met het oog op het

de dienstverlening van de bblthk: het

goed ventileren van ruimtes om de kans

educatief programma, het Digitaalhuis,

op coronabesmettingen te verkleinen.

lokale informatie digitaal en het podium/
forum. Ondersteuning is er op het gebied van
marketing en communicatie, financiën, ICT- en
gebouwbeheer en administratie.

•

Er is een nieuwe koffieautomaat geplaatst.

•

Er is een tweede leslokaal
gerealiseerd, vanwege de toename aan

Gemiddeld over 2020 waren er 18 mensen in

groepsactiviteiten, lessen en workshops

dienst, verdeeld over 11 fte.

en de behoefte aan vergaderruimtes voor

4.1 Marketing en Communicatie

zowel interne als externe aanvragen.
Dit lokaal is deels gefinancierd vanuit

In 2020 is de bblthk overgegaan op een

een subsidie vanuit het fonds voor

andere nieuwsbriefmodule voor de bblthk-

cultuurparticipatie.

nieuwsbrief. Verder is er gestart met een
nieuwsbrief gericht op basisonderwijs en
kinderopvang.
De website werd in dit coronajaar bijna
dagelijks voorzien van nieuwe informatie,
digitale ondersteuning en on- en offline
activiteiten. De bezoekerscijfers stegen enorm,
een stijging van 50%.
In 2020 zijn er twee mbo-stagiaires
communicatie begeleid door de
communicatiemedewerker van de bblthk.

De luchtverversingsinstallatie is volledig

•

Een nieuwe noodverlichtingsinstallatie
moest worden geïnstalleerd.

4.4 Vrijwilligersbeleid
De projecten VoorleesExpress en het
Digitaalhuis zouden niet uitgevoerd kunnen
worden zonder de inzet van vrijwilligers.
Zij leveren een onmisbare bijdrage aan
de dienstverlening van de bblthk op het
gebied van taalontwikkeling van kinderen
en volwassenen. Bovendien versterkt de

4.2 ICT

samenwerking met actieve inwoners de

Beleid werd ontwikkeld op het flexibel werken

zichtbaarheid en waarde van de bblthk in de

in een veranderende organisatie met aandacht

stad. In 2020 is het vrijwilligersbeleid van de

en keuzes voor onder andere hybride werken

bblthk herzien, uitgebreid en vastgelegd.

(thuis/op kantoor –online/offline). Het team
van de bblthk heeft zich ontwikkeld in het
online samenwerken (met Microsoft Teams)

4.5 Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim in 2020 was erg laag: 0,5 %.

en heeft leren omgaan met de bijbehorende
apparatuur.

Ziekteverzuim, 2020 t.o.v 2019

4.3 Gebouw

Ziekteverzuim

2019

2020

de bblthk

4,93%

0,5%

5,1%

4,6%

Naast de regulier onderhoudswerkzaamheden
is er op sommige punten extra onderhoud
uitgevoerd en is er aantal vernieuwingen

Gemiddelde
bibliotheekbranche

11

5. Dienstverlening bblthk

Het totaal aantal leden is redelijk stabiel

De bblthk streeft ernaar alle Wageningers te

gedaald, het aantal volwassen leden is gelijk

inspireren om zich te blijven ontwikkelen en

gebleven.

gebleven. Het aantal jeugdleden is licht

om kennis, verhalen en cultuur te ervaren,

Leden, 2020 t.o.v 2019

te brengen en te delen. We voegen een
laagdrempelige publieke plek, een prachtige
collectie en relevant programma toe aan de
stad. We richten ons op ontmoeting, delen,

Volwassenen
5.268
5.288

2019
2020

Jeugd

verrassing, duiding en verbinding. Iedereen

4.984
4.710

is welkom en we creëren bij voorkeur samen.
Daarmee dragen we bij aan een samenleving

Totaal
10.232
9.998

waarin mensen zich betrokken voelen bij
elkaar en hun omgeving.
Al een aantal jaar op rij steeg het aantal
bezoekers aan de bblthk. Afgelopen jaar was
daarop vanzelfsprekend een uitzondering.
Twee maanden een gesloten gebouw en in
de tussentijd open met allerlei beperkende
maatregelen heeft geleid tot een daling van
maar liefst 45% in bezoekersaantallen.

Bezoekers, 2020 t.o.v 2019
Bezoekers

2019

2020

de bblthk

245.000

131.000

www.bblthk.nl

101.437

148.159

De dienstverlening van de bblthk is het
hele jaar doorgegaan. Er is volop ingezet
op het online ontsluiten van activiteiten en
informatie. Bijna iedere dag werd er nieuwe
content aan de website toegevoegd. Dat is
niet onopgemerkt gebleven. Het website-

In het verslagjaar sloten 5 nieuwe sociaalculturele en kinderopvangorganisaties een
instellingsabonnement af bij de bblthk.
Met dit lidmaatschap kunnen de, totaal
38, organisaties op ruimere schaal gebruik
maken van de faciliteiten van de bblthk
dan individuele leden. Denk hierbij aan
klassenbezoeken, maatwerk advies voor een
thema-collectie, e.d.

Houders instellingabonnement,
2020 t.o.v 2019

2019
en sociaal-culturele –
33 enscholen
kinderopvang organisaties
en sociaal-culturele –
38 enscholen
kinderopvang organisaties

2020

bezoek is met bijna 50% gestegen ten opzichte
van 2019.
In de volgende paragrafen van dit hoofdstuk
wordt onze dienstverlening ingedeeld in de
vijf functies van de bibliotheekwet.
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5.1 Ter beschikking stellen van
kennis en informatie

Uitleningen, 2020 t.o.v. 2019
Jeugd

De totale collectie van de bibliotheek telde
aan het einde van het verslagjaar een omvang
van 50.751 media. In 2020 werden er 6.792

105.789
83.188

2020
2019

Volwassenen
69.277

CD

nieuwe media aan de collectie toegevoegd en

52.578

9.876 media afgeschreven of uit de collectie

Muziek (alle leeftijden)
1.216
946

gehaald. Een flink deel van de afgeschreven
media bestond uit cd’s. De uitleen van cd’s
liep afgelopen jaren sterk terug. In 2020 is

Films

Film (alle leeftijden)
4.613

besloten te stoppen met de cd-collectie en
in december is gestart met de verkoop aan

2.900

publiek.
Om de dienstverlening zo goed mogelijk

Totaal
180.845
139.612

Boe

ken

op de gebruikers af te stemmen bestaat de
mogelijkheid om verzoeken tot aankoop te
doen voor bepaalde media. In 2020 werden 57

Het uitlenen van ons materiaal is het hele

verzoeken ingediend, waarvan er 31 werden

jaar doorgegaan. In de eerste lockdown is er

gehonoreerd. De niet gehonoreerde titels

een bezorgservice opgezet, de boekkoerier,

waren grotendeels beschikbaar binnen de

in samenwerking met New York Pizza.

Gelderse Samenwerkende bibliotheken.

De bblthk kon gebruik maken van de

De bblthk heeft abonnementen op een aantal

elektrische bezorgfietsen. Er zijn 91 vrijwillige

digitale databanken, zoals de landelijke en

boekbezorgers actief geweest. In de tweede

internationale krantenbank en databanken

en derde lockdown heeft het personeel van de

over wereldliteratuur, boekbesprekingen,

bblthk de boeken zelf bezorgd. In totaal zijn

inburgeren, geschiedenis, rijbewijs en

er in 2020 op 1141 adressen boeken bezorgd,

consumenteninformatie.

bijna 3500 boeken.

De coronapandemie, en bijbehorende
beperkende maatregelen en lockdowns

Bezorgingen boekkoerier, 2020

hebben vanzelfsprekend een flink effect gehad
op onze bezoekersaantallen en ook op de
uitleningen. Op het totaal aantal uitleningen
is dat een effect van ruim 20%. Het grootste

3500 boeken

effect trad op bij dvd’s en speelleermateriaal:
bijna 50% minder van deze materialen werden
geleend. Wanneer we kijken naar boeken is er

1141 adressen

bij volwassenen een daling in uitleningen van
bijna 25% en bij kinderen zo’n 20%. Zie ook
bijlage III.
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Sinds 2014 kunnen leden van de openbare

bevat informatie van en over ruim 1000

bibliotheek e-books lenen. Elk jaar komen er

organisaties die in Wageningen actief zijn.

meer leden met een e-book-account bij en

Ook www.uitinwageningen.nl en www.

worden er meer e-books uitgeleend. In 2020

beeldenvanwageningen.nl zijn gekoppeld

16.600 e-books geleend, tegenover 12.000 in

aan G!ds. In 2019 is gestart met een algehele

2019. Zie bijlage III.

vernieuwing van Gidswageningen. Deze

Ouderen en minder mobielen maken
zoveel mogelijk op reguliere wijze gebruik
van de diensten van de bblthk - inclusief
publieksactiviteiten. De bblthk beschikt dan
ook over het Internationaal Toegankelijkheid
Symbool (ITS) dat na een herkeuring werd
verlengd tot 2023.
Onder het ter beschikking stellen van
informatie verstaan wij ook het ontsluiten van
lokale digitale informatie.

vernieuwing realiseren we in samenspraak
met Startpunt en Welsaam, met bijzondere
aandacht voor cursussen en workshops die in
Wageningen plaatsvinden. Deze vernieuwing
is in 2020 afgerond. In 2021 zal de lancering
en promotie plaatsvinden.
In 2020 is ook een aantal vernieuwingen
aangebracht aan de website www.
beeldenvanwageningen.nl. De website
Beelden van Wageningen ontsluit
een overzicht van alle buitenkunst in

In 2018 werd een vernieuwde www.

Wageningen, met achtergrondinformatie

uitinwageningen.nl (UIW) en een

over de kunstwerken en wandelroutes. De

kaartverkoopsysteem gelanceerd. Het

vernieuwingen komen het gebruikersgemak

kaartverkoopsysteem is gratis te gebruiken,

en de uitstraling ten goede.   

ontlast kleine organisaties en biedt
mogelijkheden om de promotie van hun
activiteiten te optimaliseren.
Tijdens de lockdowns werd het logo van ‘Uit
in Wageningen’ veranderd in ‘Wageningen
in Huis’, zodat ook lokale online activiteiten
gepromoot konden worden. In 2020 telde
www.uitinwageningen.nl 16.451 bezoeken,
een daling van bijna 50% ten opzichte van

Contributie en leengeldtarieven
De combinatie van een relatief laag
contributietarief en hoge leengeldtarieven
zorgt ervoor dat de drempel om lid te worden
relatief laag is en de inkomsten per lid relatief
hoog zijn.

Contributie- en leengeldtarieven

2019.
Gidswageningen is de sociaal-culturele kaart
van onze stad. Voor www.gidswageningen.
nl wordt gebruik gemaakt van de database

16 en 17 jaar
€ 22,-

tot 16 jaar
gratis

G!ds, een door de Vereniging van Openbare

CD

€
s
p/

Koninklijke Bibliotheek. De database,

Boeken

30

die in 2016 is overgenomen door de

0,

Bibliotheken ontwikkelde databaseapplicatie

vanaf jaar
€ 35,-

€ 2,- pda/s
gen
voor 3

Actuele films

familie
€ 49,-

€ 2,- p

voor 3

/s

weken

Overige films

/s

€ 1,- p

die door de bblthk wordt onderhouden,
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5.2 Bieden van mogelijkheden
tot ontwikkeling en educatie,
leesbevordering
Boekstart en jeugd 0-6 jaar

Voor deze jonge doelgroep is een specifieke
collectie media beschikbaar. Jaarlijks
organiseert de bblthk activiteiten voor
baby’s en hun (groot)ouders. In 2020 is
er één boekstartbijeenkomst in de bblthk

De nul- tot zesjarigen zijn speerpunt van

georganiseerd waar 10 ouders met hun baby’s

beleid van de bblthk. Met onder andere

aanwezig waren.

educatieve programma’s en het landelijk

Ieder jaar leveren we in het kader van

bibliotheekproject Boekstart (taalontwikkeling
voor de allerjongsten) wordt hier inhoud
aan gegeven. Ouders krijgen als hun baby
drie maanden oud is, een uitnodiging van
de gemeente om hun kind lid te maken
van de bblthk, waar ze vervolgens een
gratis ‘Boekstartkoffertje’ ontvangen. Het
koffertje bevat twee babyboekjes, een gratis
toegangskaart voor de speeltuin Tuindorp,
een informatiefolder over Startpunt, een
kortingsbon voor een babywinkel en een
informatiefolder over voorlezen aan baby’s.

Boekstart 2020

132

Boekstartkoffertjes

het Boekstartprogramma de top 10
prentenboeken aan het consultatiebureau.
Helaas gaf het bureau aan daar dit jaar geen
gebruik van te kunnen maken.
In Boekstart voor baby’s wordt samengewerkt
met de gemeente Wageningen (Startpunt,
VGGM Jeugdgezondheidszorg). In
het programma ‘Boekstart voor de
kinderopvang’ is er samenwerking met
de kinderopvangorganisaties. In het
verslagjaar zijn de eerste lijnen uitgezet om
dit programma te verstevigen de komende
jaren, om kinderen van 0-4 jaar, hun ouders
en pedagogisch medewerkers intensief
met boeken en lezen in aanraking te laten
komen via de kinderopvang. De bblthk kan
ondersteunen met een aantrekkelijke (voor)
leesplek in de kinderopvang, met een collectie
geschikte boekjes, deskundigheidsbevordering

Door de periodes van sluiting zijn er minder
brieven naar nieuwe ouders verstuurd,
waardoor er ook minder koffertjes zijn

van pedagogisch medewerkers, betrekken van
ouders, een voorleesplan en samenwerking in
een leesbevorderingsnetwerk.

afgegeven. In het verslagjaar werden er 180

Tijdens de eerste lockdown heeft de bblthk

brieven verstuurd, waarvan 132 koffertjes

boeken geleverd aan de kinderopvang om te

werden opgehaald. Dat zijn er wat minder dan

verstrekken aan gezinnen waar voorlezen niet

vorig jaar (29), daar tegenover staat dat het

vanzelfsprekend is.

percentage ouders dat op de brief reageert

De bblthk organiseerde een workshop voor 10

middels lidmaatschap van de baby en het
koffertje is gestegen van 60% naar 73%.

pedagogisch medewerkers ter voorbereiding
van de Nationale Voorleesdagen door Artisjok
en Olijfje. De workshop was gericht op de
creatieve ontwikkeling van het jonge kind.
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Scholen en kinderopvang en ons
educatief programma
De bblthk is in 2020 gestart met

Klassikaal boeken lenen basisonderwijs,
voortgezet onderwijs en
kinderopvang 2020

een nieuwsbrief speciaal voor de

Gedurende het hele verslagjaar hebben we

kinderopvang en het onderwijs met

zoveel mogelijk jeugd (vnl. via onderwijs)

informatie over leesbevordering, digitale

toegang gegeven tot boeken en ons aanbod.

informatievaardigheden en het aanbod van

In de weken dat het basisonderwijs geopend

de bblthk hierin. Daar hebben inmiddels

was, maar ons gebouw gesloten, lieten

59 personen uit het werkveld zich op

we klassen toe om klassikaal boeken te

geabonneerd.

lenen. Meer scholen dan voorgaande jaren

De Wageningse scholen, instellingen voor
kinderopvang en voor- en vroegschoolse
educatie kunnen op grond van hun
lidmaatschap op ruime schaal gebruik maken
van de educatieve expertise van de bblthk en
van de andere faciliteiten. Groepsbezoeken

maakten hier gebruik van en ook met grotere
regelmaat. Leerlingen worden tijdens het
bezoek begeleid bij het kiezen van geschikte
boeken/media.

Klassikaal boeken lenen, 2020

met educatieve programma’s zijn in 2020
voor 50 groepen georganiseerd (ten opzichte
van 54 in 2019). In totaal hebben 1237
kinderen deelgenomen aan deze activiteiten
(tegenover 1481 in 2019). Groepsbezoeken
waren er tijdens de Nationale Voorleesdagen
(peuters, kleuters), in de BieppStore
(opzoekvaardigheden en mediawijsheid,
groep 5/6) en bij de voorstellingen in de
Kinderboekenweek en de workshop ‘Maak
je eigen boektrailer op de iPad’ (groep
7/8). Helaas hebben we de groepsactiviteiten
voor groep 3 moeten annuleren.

Groepsbezoeken, 2020
2019

2020

groepsbezoeken
voor 54 groepen

groepsbezoeken
voor 50 groepen

8 scholen
1 kinderopvang

4 internationale
schakelklassen

59 bezoeken

16 bezoeken

2563 boeken uitgeleend via klassikaal lenen

Vier internationale schakelklassen brachten
in groepsverband 16 bezoeken aan de bblthk.
Verder kwamen 8 verschillende scholen en
één kinderopvangorganisatie in totaal 59 keer
als klas/ groep naar de bblthk voor het lenen
van boeken. Er werden in totaal 2563 boeken
uitgeleend via klassikaal lenen.
Scholen en de kinderopvang kunnen via
de online onderwijsshop projecten van de
bblthk gebruiken. Deze leveren we in rode
kisten en zijn samengesteld in aansluiting
op de leerlijnen 0-12 jaar. De kisten bevatten
projecten ter leesbevordering en ten

1481 deelnemende
kinderen

1237 deelnemende
kinderen

behoeve van de taalontwikkeling. Boeken
en andere materialen, lessuggesties maken
het tot één geheel. Zes van deze projecten
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maken onderdeel uit van het Kunstmenu

er bij de Margrietschool en de Bijenkorf

Wageningen, waarmee er vanuit de bblthk

een bibliotheekscan uitgevoerd en een

een aanbod cultuureducatie is voor alle

collectieadvies uitgeschreven, is er met drie

jaargroepen. Deze projecten omvatten

scholen een adviesgesprek geweest over

literatuur- en media-educatie. In 2020 werden

inhoud en gebruik van de schoolbibliotheek

er in totaal 156 kisten geleverd, ten opzichte

en zijn er vier kennismakingsgesprekken

van 196 in 2019. 63 projectkisten gingen naar

geweest met nieuwe directeuren van

de kinderopvang, 93 naar het basisonderwijs.

basisscholen. Bij alle gesprekken stond

Twaalf groepen van vijf verschillende scholen

leesbevordering op de agenda. Dat

maakten afgelopen jaar gebruik van onze

geldt ook voor de contacten met de

programma’s in het Kunstmenu. Zo verzorgden

kinderopvang in Wageningen. In 2020

Annie van Gansewinkel en Ivanka de Ruijter

zijn er met Kindercentrum Schateiland

het poëzie-project ‘Vergeet-mij-nietje’ voor

en Kinderopvang Wageningen afspraken

groepen 3 en 4 en werden er workshops

gemaakt over een scholing in 2021 ‘herkennen

‘Kunst en media in één jasje’ verzorgd voor

van laaggeletterdheid’ voor pedagogisch

groepen 7/8.

medewerkers.
Voorleeswedstrijd

Projectkisten, 2019 t.o.v. 2020
2019

196

2020

156

Zes basisscholen deden mee aan de
Wageningse voorleeswedstrijd, die in de
bblthk ongeveer 120 kinderen en begeleiders
bij elkaar bracht. De winnaar ging door

Project

naar de regionale voorronde. Door de
Project

Project

Project

Project

coronamaatregelen is in 2019/2020 geen
Nationale Voorleeskampioen verkozen.
Plezier in Taal (PIT)
Taal is overal en taal is leuk! De bblthk wil dat

Project

Project

iedereen, maar vooral jonge kinderen en hun
ouders laten ervaren. Niet alleen in de bblthk,
maar het liefst overal. De bblthk vroeg een
aantal mensen uit de stad om mee te denken

De bblthk vindt het van groot belang de
samenwerking met scholen intensief vorm te
geven, ten behoeve van de leesbevordering
bij de jeugd. In het verslagjaar is daar ook
weer veel aandacht voor geweest. Zo is
basisschool De Wereld geadviseerd over
het competentiemodel mediawijsheid

over een taalexperiment in de speeltuin.
De voorzitter van het bestuur van speeltuin
Tuindorp was direct enthousiast. Samen met
coördinator binnenschoolse cultuureducatie
en de coördinator vroeg- en voorschoolse
educatie is het concept onder regie van de
bblthk uitgewerkt.

en uitwerking van beleid hieromtrent, is
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Twee vormgevers gingen met het uitgewerkte

In het verslagjaar werden er 17

concept aan de slag en vonden een creatieve

voorleestrajecten afgerond en is er aan 24

manier voor het ‘talig’ maken van drie

kinderen voorgelezen. Er zijn 17 nieuwe

bestaande speelobjecten in Tuindorp; de

trajecten van start gegaan, die vanwege

zandbak, het zwembad en het klimrek.

de coronarichtlijnen werden gestopt. 44

Het was nog spannend om de middelen te

vrijwilligers zijn actief binnen dit project.

vinden voor de financiering van het project,
maar met subsidie van Tel mee met Taal,

De VoorleesExpress, 2020

een actieprogramma van het ministerie ter
voorkoming van laaggeletterdheid, kon de
bblthk opdracht geven tot uitvoering. Een
kroon op de inspanning die door meerdere

24

kinderen

44

vrijwilligers

Voorlees
Express

mensen op vrijwillige basis is verricht.
17 trajecten

Na een lang traject zijn in juli 2020 de
speeltoestellen feestelijk in gebruik genomen
na een opening door de directeur van de

Door de coronacrisis zijn we specifiek bij dit

bblthk en de wethouder Cultuur. Er waren

project tegen veel moeilijkheden aangelopen.

ca. 25 kinderen aanwezig. Het bijbehorende

De opgeleide vrijwilligers komen bij gezinnen

taalfeest werd vanwege het coronavirus

thuis voor het voorlezen. Dat werd tijdens

uitgesteld.

de eerste lockdown volledig stilgelegd. Het

VoorleesExpress

bleek lastig om contact te behouden met de
gezinnen. Vanuit het project zijn er allerlei

De VoorleesExpress is een project waarbij

digitale voorleesopties aangereikt, via de

getrainde vrijwilligers voorlezen bij kinderen

vrijwilligers en via de toeleiders, maar is

thuis, om ze een extra steuntje te geven bij

weinig zicht op het effect hiervan. Afgelopen

hun taalontwikkeling. Ouders worden hierbij

jaar is de werkwijze van de VoorleesExpress

op weg geholpen zodat ze na twintig weken

geëvalueerd, ook in provinciaal verband.

het voorlezen zelfstandig kunnen voortzetten

Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van een

en de weg naar de bblthk makkelijker weten

hybride voorleestraject waarbij fysiek en

te vinden. Sinds 2019 wordt het project

digitaal voorlezen kan worden gecombineerd.

helemaal gecoördineerd door de bblthk.

Daarnaast is het beleid van twee

Solidez (Kind aan Huis en VVE-consulenten),

startmomenten per jaar losgelaten. Vanaf

VGGM Jeugdgezondheidszorg,

2021 kan een gezin direct na aanmelding aan

kinderopvangorganisaties, en de OBS De

een vrijwilliger worden gekoppeld.

wereld, Bss. De Bijenkorf en SBO de Dijk en
logopedisten maken deel uit van het netwerk
van de VoorleesExpress.
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Nieuw: vakantielezen

waarin kinderen LEGO-robots bouwen en

In 2020 is de bblthk van start gegaan met

met de bijbehorende methodiek deze robots

het project Vakantielezen. Het is bekend dat
basisschoolleerlingen na de zomervakantie
een terugval in leesvaardigheid hebben.
Verschillende onderzoeken wijzen inmiddels
ook uit dat het thuisonderwijs en de
lockdowns niet stimulerend zijn geweest
voor de leesvaardigheid. In het project
Vakantielezen werden kinderen en hun ouders
gemotiveerd om tijdens de zomervakantie te
blijven lezen. Er deden 25 Wageningse teams

leren programmeren. In het verslagjaar zijn er
29 LEGO-robotworkshops voor 309 kinderen
uitgevoerd. Twaalf van deze workshops
werden gegeven op de st Jozefschool.
Vanwege corona hebben we 14 workshops
moeten annuleren. Zes daarvan waren
gepland op drie scholen. De einddatum van
de projectsubsidie vanuit de Provincie is
verschoven naar eind 2021. Zo kunnen we de
samenwerking met scholen in 2021 verder

mee, met 71 teamleden.

versterken en vormgeven.

21e eeuwse vaardigheden: leren

Digitaalhuis Wageningen

programmeren met Lego

In 2017 startte het Digitaalhuis

Computational Thinking is één van de elf

Wageningen (DTHW). Het DTHW is een

21ste-eeuwse vaardigheden. Onderdeel
daarvan is het leren denken en handelen
in programmeertaal. De bblthk wil een
rol vervullen in de ontwikkeling van deze
vaardigheden bij kinderen. Met dit project
laten we kinderen in aanraking komen met

samenwerkingsverband en heeft een fysieke
plek in de bblthk. Het samenwerkingsverband
bestaat uit de bblthk, Solidez, Stichting
Gilde Wageningen, Vrijwilligers Centrum
Wageningen, Vluchtelingenwerk Oost
Nederland, TopTaal en Stichting Lezen en

de taal van de toekomst: het programmeren

Schrijven.

van robots. Met behulp van een provinciale

Het DTHW wordt mede gefinancierd

projectsubsidie zijn we in 2019 van start

uit zogenoemde WEB-gelden. We

gegaan met workshops en een werkplaats,

werken aan een integrale aanpak van
laaggeletterdheid (taalvaardigheid, digitale

21e eeuwse vaardigheden, 2020

en rekenvaardigheden). Laaggeletterden zijn
traditiegetrouw doelgroep van de bblthk als
het gaat om aangepast lees- en lesmateriaal.
Naast initiatiefnemer is de bblthk coördinator
en regisseur van de brede aanpak, lees: het
DTHW.
In 2020 is het Digitaalhuis gecertificeerd,
het tweede gecertificeerde taalhuis van

308 kinderen
29 LEGO-workshops

Nederland. Een mooi compliment voor
het Wageningse samenwerkingsverband.
Taalhuizen zijn een belangrijke schakel in
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Certificering Digitaalhuis
Wageningen, 2020

zijn voor zelfredzaamheid bij inwoners
van Wageningen. We doen dit door in
samenwerking activiteiten aan te bieden
die de taal-, reken- en digitale vaardigheden

2e

gecertificeerde
taalhuis van
Nederland

vergroten. Gemeente Wageningen, de
bblthk, Solidez, Stichting Gilde Wageningen,
Vrijwilligers Centrum Wageningen,
Vluchtelingenwerk Oost Nederland, TopTaal
en Stichting Lezen en Schrijven maken deel
uit van het Digitaalhuis en ondertekenden het
convenant.

de lokale aanpak van laaggeletterdheid.

In coronatijd is veel aandacht gegaan naar de

Investeren in de kwaliteit van de Taalhuizen

groepen die de programma’s van de bblthk

is vanuit het ministerie OC&W geïnitieerd,

het meest nodig hebben: naast de jeugd zijn

door een certificeringstraject in te voeren.

dat de mensen die extra begeleiding nodig

Door meer kwaliteit in de aanpak kunnen

hebben in taal en digitale vaardigheden. Al

er uiteindelijk meer mensen geholpen

snel bleek het een grote uitdaging om contact

worden om hun basisvaardigheden te

te blijven houden met deze doelgroep en ze te

verbeteren. In de periode mei 2020-2023

begeleiden naar online programmering. Lage

doorlopen alle Taalhuizen in Nederland een

digitale vaardigheden of beperkte toegang tot

cerificeringstraject.

internet vormde een belemmering. Niet alleen
van taalleerders vroeg online taalcoaching een

Samenwerkingsconvenant
Basisvaardigheden, 2020

omschakeling, ook taalvrijwilligers moesten
in een relatief korte tijd wegwijs worden in
het werken met videobelprogramma’s en
online begeleiding. In de eerste lockdown

Samenwerk

ingsconven

ant Basisva
ard

igheden

Taal Totaal en de leesgroep gestopt. In mei

Mn. L. Boslan
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........................

november weer stil te leggen. Het taalcafé
kon deels vervangen worden door het project
‘Ontmoetingen in videogesprekken’ dat i.s.m.

Mw. A. Scholte
..........................

werden groepsactiviteiten zoals het Taalcafé,

Uiterkamp

..........................

........................

Thuis is opgestart, 50 personen deden hieraan
mee.

2020 was ook het jaar waarin het

De individuele begeleiding van 58 personen is

samenwerkingsverband Digitaalhuis

zo goed als mogelijk doorgegaan (tegenover

een convenant heeft gesloten om de

51 individuele trajecten in 2019). Ook zijn

samenwerking te versterken gericht op het

er ondanks de sluiting toch het hele jaar

vergroten van basisvaardigheden die nodig

door nieuwe mensen aangemeld en in een
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Spreekuur Digitaalhuis, 2020

In het verslagjaar werden verschillende
cursussen digitale vaardigheden
georganiseerd. Een aantal is digitaal
aangeboden, maar dat resulteerde niet

45

vrijwilligers

100
personen op
spreekuur

58

personen in
individuele
begeleiding

in dezelfde aantallen deelnemers dan
voorgaande jaren. Dit kwam mede door het
besluit de online cursusgroepen te verkleinen
naar maximaal 5 deelnemers. Van het aanbod

leertraject gegaan. Er werd taalcoaching
gegeven tijdens wandelingen, maar ook
regelmatig in de bblthk.

digitale vaardigheden maakten 133 mensen
gebruik.
•

maart online gegaan en had steeds

Het spreekuur van het Digitaalhuis werd

gemiddeld 14 bezoeken (tegenover 27 in

een telefonisch spreekuur. In het verslagjaar

2019).

zijn ruim 100 mensen op het spreekuur
geweest (tegenover 185 in 2019). De

Het maandelijkse digitaalcafé is vanaf

•

Er waren twee fysieke workshop

training en begeleiding van de vrijwilligers

‘Smartphone voor beginners’ met 12

is een voortdurend proces. Een groot deel

deelnemers.

van onze vrijwilligers, we hebben er 45 in
totaal, behoort door hun leeftijd zelf tot de

•

nalatenschap’ met 10 deelnemers.

risicogroep.
We hebben gedurende 2020 veel aandacht

•

•

folders.

Een fysieke cursus ‘Appen met WhatsApp’
voor 3 personen.

veel beeldmateriaal. Dat deden we op de
website van het Digitaalhuis, via posters en

Een online cursus ‘WordPress’ voor
gevorderden met 5 deelnemers.

gegeven aan het beschikbaar maken van
corona-informatie in eenvoudige taal en met

Een fysieke cursus ‘Mijn digitale

•

Een online cursus ‘Haal meer uit je Gmail’
voor 3 personen.

Digitaalcafé (maandelijks)
(gemiddeld) 14 cursisten

Smartphone voor beginners

12 cursisten

Cursussen
digitale
vaardigheden,
2020

Mijn digitale nalatenschap

10 cursisten
WordPress voor gevorderden

5 cursisten
Appen met WhatsApp

3 cursisten
Haal meer uit je Gmail

3 cursisten

Totaal

133

cursisten
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Professionals en kernpartners van het
Digitaalhuis volgden in juli een scholing: het
herkennen en bereiken van de NT1-cursist
(moedertaalsprekers).

samenwerking.
In 2020 organiseerden we minder activiteiten
dan voorgaande jaren. Er waren 95
voorstellingen, debatten, lezingen, workshops

Het Digitaalhuis heeft in de ‘Week van Lezen
en Schrijven’ een aantal spreekuren gehouden

Activiteiten, 2020

in het restaurant van de HEMA . Deze
samenwerking is voor herhaling vatbaar.

37

58

De nieuwsbrief van het Digitaalhuis is

activiteiten voor kinderen

viermaal verschenen. De nieuwsbrief bevat

activiteiten voor volwassenen

persoonlijke verhalen en interessante
informatie voor professionals en vrijwilligers.
Er is in 2020 een subsidie ontvangen van
het landelijke programma Tel Mee met Taal
voor het project ‘Koken binnen je budget’:
een training waarin gezond eten, taal- en
rekenvaardigheden worden gecombineerd.
Het project zal in 2021 in samenwerking met
Solidez worden uitgevoerd.
Ook zijn voorbereidingen getroffen voor
het project ‘huiswerkbegeleiding in de klas’,
vrijwilligers van het Digitaalhuis zullen in 2021
studenten van ROC Rijn IJssel ondersteunen
tijdens hun lessen op de vakschool.

5.3 Podium voor ontmoeting,
debat, kunst, cultuur en literatuur
De podium-, forum-, en ontmoetingsfunctie
is een van de kernfuncties van de bblthk. De
bblthk biedt een podium van, voor en door
de stad. Het gaat om het uitwisselen van

6

20

18

15
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activiteiten kennis en informatie
activiteiten educatie en ontwikkeling
activiteiten leesbevordering en kennismaken
activiteiten ontmoeting en debat
activiteiten kunst en cultuur

in 2020 (tegenover 150 in 2019) met ruim 3300
bezoekers.
Tot en met maart zat de podiumagenda
overvol en werden overuren gedraaid. Tijdens
de sluiting werd er vol energie gewerkt aan
een andere invulling van de podiumfunctie.
Dat resulteerde in een aantal online
activiteiten, zoals de driedelige serie coronadebatten van Woensdag Debatdag, waarin
Wageningen na corona werd besproken vanuit
het perspectief wonen, uitgaan en het sociaal
domein. Naar deze online debatten keken per
keer meer dan 200 mensen. Het livestreamen

Livestreams Woensdag Debatdag

culturele, educatieve en maatschappelijke
opvattingen en ideeën in de meest ruime
betekenis. De activiteiten bestaan uit
ontmoetingen met schrijvers, debatten,
lezingen, films met sprekers, muzikale en
andere culturele uitingen, voor jong en
oud. We organiseren deze bij voorkeur in

3 debatten
met 200 kijkers per debat
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van activiteiten valt niet meer weg te denken

•

Een vernieuwde Sinterklaas-intocht

na corona. De bblthk investeert in 2021

vond in 2020 plaats. De bblthk mocht

daarom in apparatuur om activiteiten ook

de Sint en hoofdpiet ontvangen en in

online te kunnen streamen.

totaal 90 kinderen hadden geluk een
toegangskaartje te kunnen bemachtigen

Zodra de mogelijkheden het toelieten heeft

(binnen een dag vol).

de bblthk vol ingezet op het openstellen van
het podium voor activiteiten en publiek, voor

•

Er zijn 18 boekbesprekingsbijeenkomsten

30 personen, later voor 60, steeds met de

gehouden in de bblthk door bestaande

anderhalve meter goed georganiseerd.

leeskringen Nederlandse literatuur,
geschiedenis, filosofie. Negen

In de tweede lockdown hadden we een

boekbesprekingsbijeenkomsten zijn

succesvolle serie ‘Stiekem met je gedanst’

wegens corona geannuleerd. In 2020

voor het raam in de gesloten bblthk.

Stiekem met je gedanst

waren er 23 leesgroepen actief.
•

Aan plaatselijke en regionale kunstenaars
en instellingen wordt de mogelijkheid
geboden om in de bblthk te exposeren
en/of tentoonstellingen te houden. In
2020 exposeerden 12 kunstenaars in onze
publieke ruimte. Zes exposities kwamen te
vervallen. Een overzicht van alle exposities
is opgenomen als bijlage V.

•

Voor kinderen in de basisschoolleeftijd
was er weer van alles te doen in de bblthk.
Dit jaar niet alleen in de laatste week
van de zomervakantie maar verspreid
over de hele zomer, onder andere in de
Wageningse Cultuurzomer. Er waren
LEGO-robotworkshops, voorleestheater,
workshops boekenlegger haken en een
workshop creatief schrijven. Ruim 200

Een totaaloverzicht van activiteiten is te

kinderen namen hieraan deel.

vinden in bijlage IV.
•

De bblthk droeg bij aan de organisatie
van de Wageningse Cultuurzomer. De
communicatie werd vanuit de bblthk
verzorgd, een bijdrage werd geleverd aan
de Dodge Dichters en de Montmartre aan
de Rijn en verschillende kinderactiviteiten
maakten deel uit van het programma.

•

De bblthk heeft in 2020 een toekenning
ontvangen van het fonds voor
Cultuurparticipatie om vorm te geven
aan het project ‘MeeMaakPodium’. De
subsidie geldt voor twee jaar. Vanwege
de coronacrisis is de einddatum van het
project opgeschoven naar eind 2022. Deze
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projectaanvraag heeft als doel nieuwe
groepen te verbinden aan de bblthk door
samen met hen programmering tot stand
te brengen. Dat vraagt om nieuwe makers,
nieuwe partners, nieuwe manieren van
produceren en programmeren, nieuwe
manieren van publieksbenadering. Deze
beweging naar meer ‘meemaken’ is
belangrijk voor ons. Wij zijn als bblthk een
publieke instelling. Door nieuwe groepen
te betrekken bij de programmering, zal
een groter publiek het bblthk-podium als
hun eigen podium ervaren.

Top 5 best bezochte activiteiten, 2020

1
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Nationale Voorleesdagen: Eend is boos
2 februari 2020

bezoekers

2

Zondaguniversiteit:
CRISPR-Cas - van biologie tot toepassingen
26 januari 2020

3

Zondaguniversiteit:
Biodiversiteit in Nederland nader bekeken
19 januari 2020

4

Murat Isik in gesprek met Abdelkader Benali
120
12 februari 2020
bezoekers

5

Boekpresentatie Lara de Brito:
100
De Verstrengeling
bezoekers
7 maart 2020

180

bezoekers

120

bezoekers

1
656

kijkers

Driedelige livestreamserie
Woensdag Debatdag:
Wageningen na corona
24 juni 2020 (205),
1 juli 2020 (224),
8 juli 2020 (227)

2
400

inzendingen
Zoek je mee naar
het Wagenings ABC?
16 oktober 31 oktober 2020
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6. Financiën
Balans per 31-12-2020.
Activa

2020

2019
€

€

1.650.646

1.733.043

Technische installaties

174.440

218.610

Inrichting en inventaris

101.527

132.682

Vaste activa
Gebouw en terreinen

Automatiseringssysteem

1.926.613

2.084.335

2.577

1.154

Vlottende middelen
Debiteuren
Belastingen
Overige vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

Totaal

3.826
31.014

39.795

33.591

44.775

564.813

557.105

2.525.016

2.686.215
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Passiva

2020

2019
€

€

Stichtingskapitaal

62.016

66.787

Bestemmingsreserve automatisering

29.737

29.737

Bestemmingsreserve onderhoud

33.887

33.887

125.640

130.411

812.373

838.492

1.001.539

117.940

1.813.912

1.956.432

153.065

150.559

Crediteuren

28.217

61.101

Belastingen en premies sociale verzekeringen

54.795

50.741

349.387

336.971

585.464

599.372

2.525.016

2.686.215

Eigen vermogen

Langlopende schulden
Lening gemeente Wageningen
Lening stimuleringsfonds

Kortlopende schulden
Aflossingsverplichtingen

Overige schulden en overlopende passiva

Totaal
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Lasten

Rekening 2019

Begroting 2020

Rekening 2020

€

€

€

39.003

45.300

29.858

Huisvestingskosten

377.389

363.100

376.943

Personeelskosten

688.483

657.482

712.576

Administratiekosten

38.497

34.700

34.250

Kosten automatisering

70.167

66.000

70.445

146.005

133.200

144.383

Kosten apparatuur

10.049

9.700

9.760

Diverse kosten

61.360

8.000

55.511

1.430.953

1.317.482

1.433.726

Mutatie bestemmingsreserve
automatisering

0

0

0

Mutatie bestemmingsreserve
onderhoud

0

0

0

1.430.953

1.317.482

1.433.726

-26.343

0

-4.771

1.404.610

1.317.482

1.428.955

Bestuurs- en organisatiekosten

Kosten media

Totale kosten

Mutatie vrije reserve
Totaal

Baten

Rekening 2019

Begroting 2020

Rekening 2020

€

€

€

189.140

185.800

172.222

12.361

15.300

7.720

144.402

38.100

185.335

Subsidies

1.052.450

1.073.382

1.058.542

Totale baten

1.404.610

1.317.482

1.058.542

Inkomsten gebruikers
Specifieke dienstverlening
Diverse baten
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Bijlage I - Samenstelling bestuur
Samenstelling bestuur per 31-12-2020.
E.J. Kok
G. Bak
P. den Besten
M.J. Jansen
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Bijlage II - Samenstelling team
Samenstelling team van medewerkers per 31-12-2020.
H.J Breg

bibliotheekmedewerker

R. Bukenya

projectleider MeeMaakPodium

C. Dekker

bibliotheekmedewerker

P. Cicilia Jr

medewerker ondersteuning

C. Gaasbeek

bibliotheekmedewerker

R.M.A. Hoogeveen

medewerker marketing en communicatie

A. de Jonge

medewerker ondersteuning

M. Kuiper

communicatiemedewerker Welsaam

K. Kwider

medewerker ondersteuning

H. Meindertsma

bibliotheekmedewerker advies

M.G. Mekking

directeur

E.C.M.M. Spit

specialist/projectleider

J. Tammer

specialist/projectleider

J. Thien

medewerker ondersteuning

J.E. Vijfvinkel-Dorsman

projectmedewerker

V. de Vink-Gulin

bibliotheekmedewerker

P.J.A. Verbakel

medewerker ondersteuning

A.P.D. Visser

medewerker functioneel beheer en ict

B. van Wijnsberge

bibliotheekmedewerker
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Bijlage III - Leden, uitleningen en bezoekers
Ledentallen

2017

2018

2019

2020

Jongeren tot 18 jaar

4.542

4.625

4.984

4.710

Volwassenen v.a. 18 jaar

5.967

5.631

5.268

5.288

Totaal

10.509

10.256

10.252

9.998

2017

2018

2019

2020

Jeugd

105.074

107.360

105.789

8.3188

Volwassenen

70.462

71.038

69.277

52.578

Muziek (alle leeftijden)

1.774

1.545

1.216

946

Film (alle leeftijden)

4.913

4.583

4.613

2.900

182.223

184.526

180.154

139.612

Bezoekers

2017

2018

2019

2020

de bblthk

241.988

234.919

245.602

131.000

101.437

148.159

Uitleningen

Totaal

www.bblthk.nl
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31 december

t.o.v. 2019

Via een
e-reader

Gebruikt
de app

Bron: de Koninklijke Bibliotheek

46%

51%

leenden elke
maand een boek

5 % van de leners

Op het
internet

3%

811 mensen leenden minimaal 1 e-book.

de gebruikers
leenden dit
jaar minimaal
1 boek

94% van

Leners

Hoe werden de e-books gelezen?

Op 31 december waren er 867 accounts.

1 januari

-35%

Geregistreerde accounts

Sinds 2014 kunnen leden van de openbare bibliotheek e-books lenen.
Elk jaar komen er steeds meer leden met een e-bookaccount bij en
worden er meer e-books uitgeleend.
In deze infographic staan de belangrijkste cijfers over het gebruik van
e-books in 2020 voor de bblthk (Wageningen).

E-BOOKS IN 2020

duizend

uitleningen

16.6

20x

46%

20%

16%

Uitleningen per genre

12%

1%

Er werden in 2020 gemiddeld 1.383 e-books per maand uitgeleend.

16% Jeugdtitels
(2.615
uitleningen)

In augustus werden
1.796 e-books
uitgeleend

Uitleningen

2%

Albert Camus

De pest

0%

5.198

Gemiddelde
aantal 5.198
uitleningen
5.198
per actief
account

Sander Kollaard

Uit het leven van een hond

Roxane van Iperen

‘t Hooge Nest

Marieke Lucas Rijneveld

De avond is ongemak

Rutger Bregman

De meeste mensen deugen

Meest geleende
e-books in 2020

Bijlage IV - Overzicht activiteiten
Activiteiten in de bblthk in 2020, met (mede)organiserende organisatie en een korte toelichting.
Onderverdeeld in jeugd en volwassenen en aard van de activiteit.

Jeugd
Educatie en ontwikkeling
Speeddate 3D-printen
FabLab Wageningen
Tijdens deze workshop ervaar je zelf het proces van inspiratie tot 3D-object. Jij gaat zélf aan de
slag met het maken van een ontwerp en uiteindelijk het printen zelf.
LEGO Robotwerkplaats WeDo
Met je diploma van de workshop LEGO WeDo heb je toegang tot de LEGO Robotwerkplaats.
Deze werkplaats is voor kinderen van 6 t/m 8 jaar.
LEGO Robotwerkplaats Mindstorms
Met je diploma van de workshop LEGO Mindstorms heb je toegang tot de LEGO
Robotwerkplaats. Deze werkplaats is voor kinderen van 9 t/m 12 jaar.
LEGO WeDo workshop
Voor kinderen van 6 t/m 8 jaar organiseren we deze workshop waarin je met LEGO zelf een
kleine robot gaat bouwen.
LEGO WeDo workshop
Voor kinderen van 6 t/m 8 jaar organiseren we deze workshop waarin je met LEGO zelf een
kleine robot gaat bouwen.
LEGO Mindstorms workshop
Voor kinderen van 9 t/m 12 jaar organiseren we deze workshop waarin je met LEGO zelf een
kleine robot gaat bouwen.
LEGO Mindstorms workshop
Voor kinderen van 9 t/m 12 jaar organiseren we deze workshop waarin je met LEGO zelf een
kleine robot gaat bouwen.
LEGO WeDo workshop
Voor kinderen van 6 t/m 8 jaar organiseren we deze workshop waarin je met LEGO zelf een
kleine robot gaat bouwen.
LEGO Mindstorms workshop
Voor kinderen van 9 t/m 12 jaar organiseren we deze workshop waarin je met LEGO zelf een
kleine robot gaat bouwen.
LEGO Robotwerkplaats WeDo
Met je diploma van de workshop LEGO WeDo heb je toegang tot de LEGO Robotwerkplaats.
Deze werkplaats is voor kinderen van 6 t/m 8 jaar.
LEGO Robotwerkplaats Mindstorms
Met je diploma van de workshop LEGO Mindstorms heb je toegang tot de LEGO
Robotwerkplaats. Deze werkplaats is voor kinderen van 9 t/m 12 jaar.
Workshop striptekenen
Kom de ongekende vrijheid van het striptekenen ervaren met tekenaar Erwin Dijkhoff.
Voor kinderen van 8 tot 12 jaar.
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Workshop striptekenen
Kom de ongekende vrijheid van het striptekenen ervaren met tekenaar Erwin Dijkhoff. Voor
kinderen van 8 tot 12 jaar.
LEGO Robotwerkplaats WeDo
Met je diploma van de workshop LEGO WeDo heb je toegang tot de LEGO Robotwerkplaats.
Deze werkplaats is voor kinderen van 6 t/m 8 jaar.
LEGO Robotwerkplaats Mindstorms
Met je diploma van de workshop LEGO Mindstorms heb je toegang tot de LEGO
Robotwerkplaats. Deze werkplaats is voor kinderen van 9 t/m 12 jaar.
LEGO WeDo workshop
Voor kinderen van 6 t/m 8 jaar organiseren we deze workshop waarin je met LEGO zelf een
kleine robot gaat bouwen.
LEGO WeDo workshop
Voor kinderen van 6 t/m 8 jaar organiseren we deze workshop waarin je met LEGO zelf een
kleine robot gaat bouwen.
LEGO Mindstorms workshop
Voor kinderen van 9 t/m 12 jaar organiseren we deze workshop waarin je met LEGO zelf een
kleine robot gaat bouwen.
Leesbevordering en kennismaken literatuur
Cuentacuentos en Español: Spaans voorlezen
Speciaal voor kinderen vinden er Spaanse voorleessessies plaats in de bblthk.
Nationale Voorleesdagen: Eend is boos
Poppentheater De Kletskous
Eend is met zijn verkeerde pootje uit het ei gestapt. Een voorstelling met poppen over samen
spelen en emoties in het kader van de Nationale Voorleesdagen.
Nationale Voorleesdagen: Eend is boos
Poppentheater De Kletskous
Eend is met zijn verkeerde pootje uit het ei gestapt. Een voorstelling met poppen over samen
spelen en emoties in het kader van de Nationale Voorleesdagen.
Cuentacuentos en Español: Spaans voorlezen
Speciaal voor kinderen vinden er Spaanse voorleessessies plaats in de bblthk.
Cuentacuentos en Español: Spaans voorlezen
Speciaal voor kinderen vinden er Spaanse voorleessessies plaats in de bblthk.
Voorlezen met de Kamishibai
Theater Popsop
Theater Popsop leest op zaterdag 25 juli van 10.00 - 10.30 uur voor aan kinderen van vier tot
negen jaar uit ‘De reis naar de top’.
Boekenlegger vingerhaken
Haak je eigen boekenlegger in deze workshop. Geen haaknaald nodig, makkie! Voor kinderen
van 7-12 jaar.
Boekenlegger vingerhaken
Haak je eigen boekenlegger in deze workshop. Geen haaknaald nodig, makkie! Voor kinderen
van 7-12 jaar.
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Voorlezen met knuffels
Theater Popsop
Neem je eigen knuffel mee en luister naar verhalen met een knuffel in de hoofdrol. Voor
kinderen van 4-8 jaar.
Letters puzzelen in speeltuin Tuindorp
In de Week van de Alfabetisering organiseert het Digitaalhuis Wageningen een actief taalspel
voor kinderen en hun ouders in speeltuin Tuindorp.
Cuentacuentos en Español: Spaans voorlezen
Speciaal voor kinderen vinden er Spaanse voorleessessies plaats in de bblthk.
Filmvoorstelling “Kruimeltje: De Strijd om de Goudmijn” tijdens de Kinderboekenweek 2020
Reis terug in de tijd in de bblthk tijdens de Kinderboekenweek 2020!
Boekstart voor Baby’s: Herfstliedjes voor de allerkleinsten
Saskia Beverloo van Muziekcentrum Harlekijntje
Spetter spetter spat, wij worden lekker nat! Herfstliedjes voor de allerkleinsten. Baby’s kunnen
met hun (groot)ouders samen muziek maken en liedjes zingen over de herfst.
Cuentacuentos en Español: Spaans voorlezen
Speciaal voor kinderen vinden er Spaanse voorleessessies plaats in de bblthk.
Kunst en cultuur
Schrijven met Reisburo Het vliegende paard
Joke de Jong en Sonja van der Arend van Schrijfclub Wageningen
Met REISBURO HET VLIEGENDE ZEEPAARD kun je overal naartoe. Met een koffer vol leuke
spelletjes helpen we kinderen van 8 tot jaar 12 waar hun verhaal heen gaat.
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Volwassenen
Leesbevordering en kennismaken literatuur
Informatiebijeenkomst over start leesgroep in Wageningen: leesgroep geschiedenis
Senia
Er vind weer een nieuwe informatiebijeenkomst plaats over de start van leesgroepen in
Wageningen.
Murat Isik in gesprek met Abdelkader Benali
Schrijver Murat Isik is te gast in de bblthk en wordt geïnterviewd door de collega-schrijver
Abdelkader Benali.
Boekpresentatie Lara de Brito: De Verstrengeling
Tijdens haar boekpresentatie wordt het resultaat van Lara’s strijd met baarmoederhalskanker,
een bundel getiteld De Verstrengeling, in de bblthk gepresenteerd.
Boekenweek: Dwarsdenkers en 42 dingen
Het collectief Schrijversharten kan natuurlijk niet om het thema ‘Rebellen en dwarsdenkers’
heen. Een avond over dwarsdenkers en 42 dingen.
Kennis en informatie
Speeddaten met een energieadviseur
Ben je bezig met de verduurzaming van jouw woning, maar kun je wel wat hulp gebruiken? Dan
kun je gratis en geheel vrijblijvend speeddaten met een onafhankelijke energieadviseur in de
bblthk.
Zondaguniversiteit: Biodiversiteit in Nederland nader bekeken
Op drie zondagmiddagen geven wetenschappers van Wageningen Universiteit in de bblthk een
één uur durend college.
Masterclass Investigative Journalism
The Jester
A masterclass with investigative journalist Vincent Harmsen (Follow the Money).
Zondaguniversiteit: CRISPR-Cas - van biologie tot toepassingen
Op drie zondagmiddagen geven wetenschappers van Wageningen Universiteit in de bblthk een
één uur durend college.
Van HBS tot Pantarijn (mhv): 150 jaar voortgezet onderwijs in Wageningen
Over 150 jaar voortgezet onderwijs in Wageningen. Met tal sprekers, theater en muziek wordt
ingegaan op thema’s als vrijheid en betrokkenheid.
Zondaguniversiteit: Kunnen we voedsel verbouwen op Mars of op de maan?
Op drie zondagmiddagen geven wetenschappers van Wageningen Universiteit in de bblthk een
één uur durend college.
Speeddaten met een energieadviseur
Ben je bezig met de verduurzaming van jouw woning, maar kun je wel wat hulp gebruiken? Dan
kun je gratis en geheel vrijblijvend speeddaten met een onafhankelijke energieadviseur in de
bblthk.
Masterclass Investigative Journalism
The Jester
A masterclass with investigative journalist Vincent Harmsen (Follow the Money).
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Speeddaten met een energieadviseur
Ben je bezig met de verduurzaming van jouw woning, maar kun je wel wat hulp gebruiken? Dan
kun je gratis en geheel vrijblijvend speeddaten met een onafhankelijke energieadviseur in de
bblthk.
Speeddaten met een energieadviseur
Ben je bezig met de verduurzaming van jouw woning, maar kun je wel wat hulp gebruiken? Dan
kun je gratis en geheel vrijblijvend speeddaten met een onafhankelijke energieadviseur in de
bblthk.
Speeddaten met een energieadviseur
Ben je bezig met de verduurzaming van jouw woning, maar kun je wel wat hulp gebruiken? Dan
kun je gratis en geheel vrijblijvend speeddaten met een onafhankelijke energieadviseur in de
bblthk.
Speeddaten met een energieadviseur
Ben je bezig met de verduurzaming van jouw woning, maar kun je wel wat hulp gebruiken? Dan
kun je gratis en geheel vrijblijvend speeddaten met een onafhankelijke energieadviseur in de
bblthk.
Speeddaten met een energieadviseur
Ben je bezig met de verduurzaming van jouw woning, maar kun je wel wat hulp gebruiken? Dan
kun je gratis en geheel vrijblijvend speeddaten met een onafhankelijke energieadviseur in de
bblthk.
Ontmoeting en debat
Woensdag Debatdag: Wageningen na corona - Loopt onze studentenstad leeg?
de bblthk, Thuis Wageningen, De Gelderlander, Wageningen University & Research
Het effect van de corona-pandemie op de wereld is enorm. Welke effecten zien we in onze stad?
Woensdag-debatdag organiseert een serie van drie debatten over de impact van het virus op
Wageningen.
Woensdag Debatdag: Wageningen na corona - Omvallen of blijven staan?
de bblthk, Thuis Wageningen, De Gelderlander, Wageningen University & Research
Het effect van de corona-pandemie op de wereld is enorm. Welke effecten zien we in onze stad?
Woensdag-debatdag organiseert een serie van drie debatten over de impact van het virus op
Wageningen.
Woensdag Debatdag: Wageningen na corona - Komen we weer samen?
de bblthk, Thuis Wageningen, De Gelderlander, Wageningen University & Research
Het effect van de corona-pandemie op de wereld is enorm. Welke effecten zien we in onze stad?
Woensdag-debatdag organiseert een serie van drie debatten over de impact van het virus op
Wageningen.
Tegenlicht Meet Up Wageningen: De top der onmisbaren
de bblthk en Thuis Wageningen
De bblthk en Thuis organiseren in samenwerking een Wageningse variant van de VPRO
Tegenlicht Meet Ups. Deze Meet Ups zijn gekoppeld aan één van de Tegenlicht tv-uitzendingen,
waarin nieuwe ideeën en trends binnen de wereld van politiek, economie, maatschappij en
wetenschap worden onderzocht.
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Kunst en cultuur
Quiet is the New Loud! - Annika Segers & w o l k e
Popcultuur Wageningen
Quiet is the New Loud!; een avond van Popcultuur Wageningen in de bblthk met jouw nieuwe
favoriete deuntjes.
De eerste keer - Hector Berlioz en zijn Symfonie Fantastique (eerste voorstelling)
Cees Mobach
Een muzikaal filmspektakel, met koor, solisten en orkest, over Hector Berlioz en zijn Symfonie
Fantastique. Samenstelling en presentatie Cees Mobach.
De eerste keer - Hector Berlioz en zijn Symfonie Fantastique (tweede voorstelling)
Cees Mobach
Een muzikaal filmspektakel, met koor, solisten en orkest, over Hector Berlioz en zijn Symfonie
Fantastique. Samenstelling en presentatie Cees Mobach.
Rampen en liedjes; onlosmakelijk verbonden
Zingen over rampen is al eeuwenoud: na een ramp verschenen meeslepende liederen, die vaak
nog jaren nadien gezongen werden. Een avond met muzikale omlijsting.
Lunchconcert, "KWARTIER" - Martijn Adelmund en Hermanus Artisticus
Lekker genieten van muziek tijdens je lunchpauze.
De eerste keer - Hector Berlioz en zijn Symfonie Fantastique (derde voorstelling)
Een muzikaal filmspektakel, met koor, solisten en orkest, over Hector Berlioz en zijn Symfonie
Fantastique. Samenstelling en presentatie Cees Mobach.
Oneinding WAK
Weer een nieuwe editie van de WAK, de Week van de Amateurkunst Wageningen. Dit jaar onder
de noemer Oneindig WAK.
Quiet is the New Loud! - Jasper Schalks en FRÉ
Popcultuur Wageningen
Quiet is the New Loud!; een avond van Popcultuur Wageningen in de bblthk met jouw nieuwe
favoriete deuntjes.
Lunchconcert - Laura Kaper & Heidi Delcliseur
Lekker genieten van muziek tijdens je lunchpauze.
Quiet is the New Loud! - Garden in Gloom (3 sessies)
Popcultuur Wageningen
Quiet is the New Loud!; een avond van Popcultuur Wageningen in de bblthk met jouw nieuwe
favoriete deuntjes.
Quiet is the New Loud! - Timo (3 sessies)
Popcultuur Wageningen
Quiet is the New Loud!; een avond van Popcultuur Wageningen in de bblthk met jouw nieuwe
favoriete deuntjes.
De Dodge Dichters - Cultuur uit de laadbak
Voordrager: Martijn Adelmund
De ‘Dodge Dichters’, staande in de laadbak van een vrachtwagentje uit 1942, laten de komende
tijd van zich horen. De dichters geven in juli en augustus elke zaterdag tussen 11.00 en 13.30 uur
een optreden in het centrum.
De Dodge Dichters - Cultuur uit de laadbak
Voordrager: Laurens van der Zee
De ‘Dodge Dichters’, staande in de laadbak van een vrachtwagentje uit 1942, laten de komende
tijd van zich horen. De dichters geven in juli en augustus elke zaterdag tussen 11.00 en 13.30 uur
een optreden in het centrum.
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De Dodge Dichters - Cultuur uit de laadbak
Voordrager: Annie van Gansewinkel, Gast: Laurens van der Zee
De ‘Dodge Dichters’, staande in de laadbak van een vrachtwagentje uit 1942, laten de komende
tijd van zich horen. De dichters geven in juli en augustus elke zaterdag tussen 11.00 en 13.30 uur
een optreden in het centrum.
De Dodge Dichters - Cultuur uit de laadbak
Voordrager: Tim Horsting
De ‘Dodge Dichters’, staande in de laadbak van een vrachtwagentje uit 1942, laten de komende
tijd van zich horen. De dichters geven in juli en augustus elke zaterdag tussen 11.00 en 13.30 uur
een optreden in het centrum.
De Dodge Dichters - Cultuur uit de laadbak
Voordrager: Ruud Verwaal
De ‘Dodge Dichters’, staande in de laadbak van een vrachtwagentje uit 1942, laten de komende
tijd van zich horen. De dichters geven in juli en augustus elke zaterdag tussen 11.00 en 13.30 uur
een optreden in het centrum.
De Avonden: Poëtische zomeravonden met voordrachten van en voor iedereen
Poëtische zomeravonden met voordrachten van en voor iedereen. Kom je eigen, of andermans
werk, voordragen of kom luisteren. De Avonden is onderdeel van een tweeluik.
Dan Tuffy | Release show Letters of Gold
Popupop
Dan Tuffy opende eerder de serie #popupopdestoel met een geweldige verhalensessie. Nu
mogen we hem verwelkomen in de bblthk met zijn eerder uitgestelde album release show.
De Dodge Dichters - Cultuur uit de laadbak
Voordrager: Dr. Anders
De ‘Dodge Dichters’, staande in de laadbak van een vrachtwagentje uit 1942, laten de komende
tijd van zich horen. De dichters geven in juli en augustus elke zaterdag tussen 11.00 en 13.30 uur
een optreden in het centrum.
De Dodge Dichters - Cultuur uit de laadbak
Voordrager: Petra Sips, Simon Oosting en Sander Reimink
De ‘Dodge Dichters’, staande in de laadbak van een vrachtwagentje uit 1942, laten de komende
tijd van zich horen. De dichters geven in juli en augustus elke zaterdag tussen 11.00 en 13.30 uur
een optreden in het centrum.
Quiet is the New Loud! - Jessy Yasmeen (2 sessies)
Popcultuur Wageningen
Quiet is the New Loud!; een avond van Popcultuur Wageningen in de bblthk met jouw nieuwe
favoriete deuntjes.
Quiet is the New Loud! - Aarde aan Daan (2 sessies)
Popcultuur Wageningen
Quiet is the New Loud!; een avond van Popcultuur Wageningen in de bblthk met jouw nieuwe
favoriete deuntjes.
Zoek je mee naar het Wagenings ABC?
Ben jij een slimme letterzoeker en een flitsende fotograaf? Doe dan mee met de letterspeurtocht
en fotowedstrijd van de Bblthk en ZinZinWageningen! De wedstrijd is niet alleen voor kinderen,
maar voor iedereen. Je familie, buren en leraren kunnen ook meedoen.
Ontmoet de Wageningse Sint (3 rondes)
Hoog bezoek in de bblthk; Sinterklaas met zijn gevolg komen bij ons langs.
Quiet is the New Loud! - Pierre Laernoes (2 sessies)
Popcultuur Wageningen
Quiet is the New Loud!; een avond van Popcultuur Wageningen in de bblthk met jouw nieuwe
favoriete deuntjes.
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Bijlage V - Overzicht exposities
Januari

Expositie schilderijen van Léone Onderstal
Expositie ‘Verdwenen kastelen in een woest land’ door Wim Angenent
Expositie keramiek van Marian van der Kooij

Februari

Expositie schilderijen van Léone Onderstal
Expositie keramiek van Marian van der Kooij

Maart

Expositie Sieraden van Marian Wolfshaar
Expositie 75 jaar vrijheid.. in quiltjes
April / Mei / Juni
Gesloten

Juli

Expositie 75 jaar vrijheid.. in quiltjes
Expositie acrylwerken Lieselotte de Witte

Augustus

Expositie acrylwerken Lieselotte de Witte
Expositie vakantiefoto’s Toon Loonen

September

Expositie vakantiefoto’s Toon Loonen
Expositie: “Holland wat ben je mooi”

Oktober

Expositie: "Holland wat ben je mooi"
Expositie Paul van Kempen
Expositie Van Kinderdijk tot Kampen | Foto’s met pinhole camera van Henk bij de
Weg

November

Exhibition Ewa Zdanowicz: “Gaze from a Canvas’’

December

Tentoonstelling 75 jaar Vrijheid in Beeld door Camera Club Wageningen en Het
Gelders Palet
42 Dingen – de tentoonstelling
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