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De Bibliotheek Gelderland Zuid is er voor iedereen. Of je nu 
jong of oud bent, boekenworm of beginnend lezer, inspiratie 
zoekt voor je studie of dat je er juist ontspanning vindt.  
We zorgen voor een bruisende omgeving die je prikkelt, 
maar die er ook is voor de rust en concentratie.

Prettige plek met een unieke rol
De bibliotheek is een prettige plek waar mensen naartoe 
gaan om gericht iets te vinden, maar ook om heel 

spontaan iets nieuws te ontdekken. Wij zijn onmisbaar, 
we vervullen een unieke rol. De bibliotheek is de enige 
gemakkelijk toegankelijke informatiebron voor iedereen 
mét persoonlijke ondersteuning. We staan in direct contact 
met de wereld om ons heen, gaan mee met de tijd en maken 
actief werk van nieuwe kansen.

Wij gaan er samen voor

Het jaarverslag is altijd een mooi moment om stil te staan. Waar komen we 

 vandaan, waar gaan we naartoe, wat hebben we gedaan en waar gaan we voor?

vervolg op pagina 3

Voorwoord
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Gabriëlle Kruijtzer en Jennie van Raaij

medewerkers Informatie & Advies
 

 “Wij willen met de bibliotheek een plek zijn waar mensen graag naartoe gaan. Om lekker te lezen, om 
te internetten, om met anderen in contact te komen. De bibliotheek is een vanzelfsprekendheid, echt een 

onderdeel van de wereld om ons heen. Daar gaan wij voor!

Er is altijd wat te beleven bij de bibliotheek en daarom komen mensen langs. Nu én in de toekomst. Om hier actief 
voor te zorgen, werken we samen met andere organisaties. Door samen activiteiten te ontwikkelen, versterken we 

elkaar. We blijven vernieuwen en gaan mee met de tijd. We kijken goed naar wat er om ons heen gebeurt en doen 
daar ook iets mee.

We laten weten dat we er zijn. Op het Kinderplein tijdens de Vierdaagse, op de scholen en via bezoekjes 
van het ROC, tijdens de Nationale Voorleesdagen. Met exposities, cd-hoorcolleges van het SWON en de 

hoorcolleges samen met de faculteit Letteren van de Radboud Universiteit en het Vlaams Cultureel 
Kwartier en de Vrijplaats. De bibliotheek heeft én houdt bestaansrecht.”
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we doen het samen met scholen, culturele instellingen,  
ondernemers uit de omgeving, zorg- en welzijns-
organisaties. Met iedereen die net als de bibliotheek gaat 
voor persoonlijke groei en goede vooruitzichten.

Ambitieus, energiek, samen
De rol van de bibliotheek verandert niet, wel de manier 
waarop we die rol pakken én invullen. We kijken actiever 
naar buiten om goed aan te sluiten bij de mensen, wensen 
en mogelijkheden van deze tijd. We werken ook slim 
samen om met minder middelen meer te bereiken. Dat 
is de ambitie die we energiek oppakken. De Bibliotheek 
Gelderland Zuid gaat ervoor!

In dit jaarverslag laten we zien hoe we hier in 2013 
al invulling aan hebben gegeven. Ook vertellen onze 
medewerkers waar zij voor gaan en hoe zij de rol van de 
Bibliotheek Gelderland Zuid zien.

Ik wens u veel inspiratie en leesplezier.

Dianne Weersink
directeur - bestuurder 
de Bibliotheek 
Gelderland Zuid

Lezen staat voorop
Als bibliotheek gaan we ervoor om mensen verder op weg  
te helpen en ondersteunen we iedereen in zijn ontwikkeling. 
Onze taak begint bij geletterdheid, het vermogen van 
mensen om goed en efficiënt met taal om te gaan.  
We vinden het belangrijk om iedereen op een leuke en 
aansprekende manier kennis te laten maken met lezen  
en verhalen. Door de juiste informatie te bieden, op 
het niveau en in de vorm die bij de mensen past. Door 
te inspireren, verrassen en prikkelen. We zorgen voor 
interessante ontmoetingen en echte verbindingen, 
persoonlijke gesprekken en prettige kennismakingen.

Actief verbindingen leggen
Daar staat de bibliotheek voor en we maken het waar met 
bevlogen mensen. Met medewerkers die kansen zien en 
actief inspringen op vragen en wensen vanuit de omgeving. 
Ze weten wat er speelt, wat er om hen heen gebeurt en 
ze doen er hun voordeel mee. Ze leggen verbindingen en 
maken contact. Want de bibliotheek staat er niet alleen voor,  
 

Voorwoord
(vervolg)
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Elaine Toes

manager Educatie & Huis van de Letters

“We willen iedereen in zijn ontwikkeling steunen. De bibliotheek wil verrijken, verleiden, verrassen en 
vermaken… daar gaan we voor. De bibliotheek is de plek waar mensen hun kwaliteiten ontplooien in een 

aangename omgeving. Om dit waar te maken gaan we zélf actief verbindingen aan met andere partijen. We 
kijken hoe we in co-creatie meer kunnen bereiken voor onze doelgroepen.

Dít is de plek waar het allemaal kan: kennis vinden, je horizon verbreden en dingen leren. Hier weet je te vinden 
waar je naar op zoek bent én je wordt verrast door wat je spontaan vindt.

Wij zijn de partij die een brug kan slaan tussen waar de mensen nu zijn en waar ze naartoe willen.  
De bibliotheek heeft de ruimte, de collectie, de deskundige medewerkers én de bereidheid tot samenwerken.  

Het is ook onze rol om mensen aan elkaar te verbinden.”
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De inzet en aanpak van bibliotheken 

verandert met de tijd mee. Dianne Weersink 

geeft het al aan in haar voorwoord…  

Om mensen goed op weg te helpen,  

moeten we actief aansluiten op vragen.  

We gaan ook slim samenwerken om  

meer te bereiken. Dat is de ambitie  

die we energiek oppakken,  

ook in 2014.

Persoonlijke ontwikkeling
Als bibliotheek is het onze taak om mensen informatie  
te bieden, maar óók om ze daarbij te stimuleren en goed 
wegwijs te maken. Het gaat om persoonlijke ontwikkeling  
voor iedereen. Dé middelen daarvoor zijn lezen, verhalen  
en inspirerende ontmoetingen. Daarom is de bibliotheek  
ook samen met het onderwijs een belangrijke speler in  
de aanpak van laaggeletterdheid. Het gaat om het  
ontwikkelen van talent en het plezier dat lezen, verhalen  
en ontmoetingen opleveren.

Voor iedereen
Bibliotheken zijn een van de laatste laagdrempelige 
publieke ruimtes waar elke inwoner zonder enige 
verplichting naar binnen kan stappen. Het zijn daardoor  
bij uitstek locaties om de participatie van kwetsbare 
groepen te bevorderen en om sociale contacten lokaal 
te stimuleren.

Onze vestigingen
In januari 2013 opent de Bibliotheek Lent in 
voorzieningenhart de Ster. Op hetzelfde moment opent ook 
een vestiging in het Kulturhus Kekerdom. De Bibliotheek 
Ooij krijgt een nieuwe plek in het Dorpshuis en de 
Bibliotheek Overasselt nemen we in de zomermaanden flink 
onder handen, met als resultaat een feestelijke heropening 
in augustus.

Wegwijs in 2013

vervolg op op pagina 7
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Maria van der Beek

afdeling Collectie en Administratie

“De bibliotheek is van iedereen. Iedereen is welkom en kan bij ons informatie krijgen. Mensen kunnen 
met al hun vragen bij ons terecht. Of ze nu op zoek zijn naar een speciaal boek of dat ze graag iets nieuws 

willen ontdekken.

De sfeer moet goed zijn in een bibliotheek zodat je er gemakkelijk binnenloopt. Ook als je even niets hoeft te doen, 
gewoon voor de ontspanning. Natuurlijk zijn en blijven we wel een bibliotheek en gaat het uiteindelijk om onze 

collectie. Maar als we iemand kunnen trekken met lezingen en leuke ontmoetingen, dan komt die sneller terug 
voor meer.

Leesbevordering blijft belangrijk. Er zijn nog volop mensen die niet lezen of niet kunnen lezen.  
Daarom vervullen we met bijvoorbeeld het ROC een belangrijke rol om ook die mensen verder te helpen. 

We gaan voor alle groepen: beginnende lezers, veellezers, kinderen, volwassenen, senioren, lezers in  
de vrije tijd en voor studie. Als bibliotheek zorgen we ervoor dat we in huis hebben waar de mensen 

naar op zoek zijn.”
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Gids in de virtuele wereld
De dienstverlening van de bibliotheek is niet alleen meer 
afhankelijk van de fysieke aanwezigheid van een vestiging. 
Ook in de virtuele wereld is de rol van gids en wegwijzer 
essentieel. Taalvaardigheid is nog steeds de belangrijkste 
basis om kritisch en bewust om te gaan met media en de 
overvloed aan informatie in onze digitale maatschappij.
Op het gebied van mediawijsheid ligt een belangrijke 
taak bij de bibliotheek. Ook hier geldt dat de kwetsbaren, 
de digitaal minder geschoolden, recht hebben om mee te 
kunnen doen aan de informatiesamenleving.

Eind 2013 heeft de Bibliotheek Gelderland Zuid  
achttien  vestigingen in zes gemeenten:

Gemeente Ubbergen
• De Bibliotheek Beek-Ubbergen
• De Bibliotheek Ooij
• De Bibliotheek Kekerdom
• De Bibliotheek Leuth
Gemeente Beuningen
• De Bibliotheek Beuningen
• De Bibliotheek Ewijk
Gemeente Heumen 
• De Bibliotheek Malden
• De Bibliotheek Overasselt
Gemeente Millingen aan de Rijn
• De Bibliotheek Millingen
Gemeente Nijmegen
• De Bibliotheek Hatert 
• De Bibliotheek Lent 
• De Bibliotheek Mariënburg
• De Bibliotheek Muntweg
• De Bibliotheek Oosterhout
• De Bibliotheek Zwanenveld
Gemeente Overbetuwe
• De Bibliotheek Elst
• De Bibliotheek Heteren
• De Bibliotheek Zetten

vervolg van pagina 5
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Anita Hendriks en Gemma Cornelissen

medewerkers Educatie en Informatie & Advies

“De bibliotheek krijgt ook steeds meer een functie als ontmoetingsruimte. We weten allemaal dat 
lezen heel erg belangrijk is en daarom doen we er van alles aan om de mensen te prikkelen. We hebben hier 

zo’n schat aan informatie, als je de mensen daar niet mee naar binnenkrijgt dan ga je iets anders organiseren 
om ze toch te bereiken. 

Waar gaan mensen voor naar de bibliotheek? Internetten, informatievoorziening, werkstukken, krantje lezen en 
hulp van een medewerker. We brengen mensen samen en daarbij geven we ze gelijk wat extra’s mee.

De bibliotheek bruist. Iedereen moet zich hier prettig voelen en iedereen mag hier binnenstappen. We willen 
mensen van informatie voorzien, goed up to date blijven en inspelen op nieuwe ontwikkelingen en de 

wensen die er zijn. We gaan zelf ook steeds meer ‘naar buiten’.  
Om onze rol als informatieverstrekker goed te vervullen, gaat de bibliotheek met de tijd mee  

en werken we samen met andere partijen. Dat is sterker, leuk om te doen én  
we worden beter gezien.”

923001-02_008_29-APR-14_11:22:57_gerdy



Online bereikbaar
Het lidmaatschap van de Bibliotheek Gelderland Zuid 
geeft toegang tot digitale informatiebronnen, kranten en 
tijdschriften. Bijna de helft van onze leden leent, verlengt 
en reserveert inmiddels online. We ontwikkelen daarom 
toepassingen om nog beter in te spelen op de mobiele vraag 
van mensen. 

De digitale wereld
Via Bibliotheek op school willen we ervoor zorgen dat 
leerlingen goed voorbereid de informatiemaatschappij 
binnenstappen. Dit doen we samen met scholen en andere 
partners door een fysieke plek te creëren met boeken op 
school. Maar ook en vooral door digitale ondersteuning. Het 
belangrijkste doel is kinderen aan het lezen krijgen door het 
plezier in lezen te vergroten en ze leren kritisch te navigeren 
in de digitale wereld. Voor het succes is onze samenwerking 
met welzijnsorganisaties en brede scholen cruciaal.

Bibliotheek op School
In 2013 starten in Nijmegen zes scholen en vier 
peuterspeelzalen met de Bibliotheek op school, in 
Overbetuwe twee scholen en één peuterspeelzaal. We 
steken veel energie in het coachen en inspireren van 
leerkrachten en leesmedia-consulenten. Om gemeenten en 
scholen te overtuigen van de voordelen maken we eind 2013 
een promotiefilm die ook landelijk wordt gebruikt.

vervolg van pagina 7
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Hier gaan we voor in 2013
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Onze activiteiten

Introductie 
leerdoelenmatrix

Voor het eerst zet  
de Bibliotheek Gelderland Zuid  

de ‘leerdoelenmatrix’ in. Deze matrix  
sluit aan bij de kerndoelen van de scholen.  

We bekijken zo in detail bij welke doelstellingen  
we de scholen kunnen ondersteunen en hoe we  

een aanbod op maat kunnen samenstellen.  
Op deze manier is het plezier in lezen ingebed 

in het onderwijsprogramma.

Bondgenootschap 
laaggeletterdheid

Met gemeenten en partners  
spreken we over bondgenootschappen 

om laaggeletterdheid aan te pakken.  
We bereiden ook al samen activiteiten 

voor. We verwachten dat deze 
bondgenootschappen in 2014 formeel 

worden en we de plannen dan 
kunnen concretiseren.

In alle wijken en dorpen 
leggen we contacten met 

lokale besturen, raden en 
bewonerscomités. Het doel: de eisen 

en wensen inventariseren en daar 
onze dienstverlening op af 

stemmen.

Overleg met 
wijkraden

923001-02_011_29-APR-14_10:52:43_gerdy
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Boekstart voor  
de allerkleinsten 

In 2013 richten we  
elf bibliotheekvestigingen in met  

een eigen baby-collectie en een speciale hoek  
voor baby’s. In die hoek organiseren we activiteiten 

voor jonge ouders, zoals ‘Babygebaren’ en  
‘Muziek op schoot’. Om jonge ouders te stimuleren 

om voor te lezen, ontvangen ze een  
‘BoekStart’ koffertje. Dit koffertje krijgen ze  

als zij hun baby (gratis!) lid maken  
van de bibliotheek.

Op vijftien 
peuterspeelzalen en 

kinderdagverblijven lezen 
50-plussers voor aan peuters. Het gaat 

hierbij om een samenwerkingsproject 
tussen de Bibliotheek Gelderland 

Zuid en organisaties voor 
ouderen en kinderopvang 

(Swon en Kion).

50+ leest voor
aan peuters

Tien brugklassen uit het 
werkgebied van de bibliotheek 

doen in 2013 mee aan Read2me!, 
dé voorleeswedstrijd voor jongeren. 

De beste voorlezer mag via de 
klassenronde, de schoolronde en 

de provinciale ronde naar de 
landelijke ronde.

Read2me!

Op 23 januari 2013 opent 
burgemeester Hubert Bruls samen 

met een NEC-voetballer de Nationale 
Voorleesdagen op basisschool De Aquamarijn 

en peuterspeelzaal De Waterlelie. Hij leest voor 
aan de allerkleinsten. VMBO-leerlingen van het 

Canisius College lezen voor op peuterspeelzalen en 
Poppentheater Kletskous speelt een verhaal uit 

het bekroonde prentenboek ‘Nog honderd 
nachtjes slapen’. In ons gebied doen 
drieëndertig basisscholen mee met 

de Voorleesdagen.

Nationale  
Voorleesdagen

923001-02_012_29-APR-14_11:14:55_gerdy
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Nieuwsbrieven
voor het onderwijs

‘Lezen, de mooiste les ooit’ is een 
digitale nieuwsbrief voor het primair 

onderwijs. Deze nieuwsbrief verschijnt 
vijf keer per jaar. Najaar 2013 lanceren we 

‘Leestips’, een nieuwsbrief voor leerkrachten, 
leescoördinatoren, vrijwilligers en 

pedagogisch medewerkers. ‘Leestips’ 
verschijnt vier keer per jaar.

Een aantal scholen uit ons gebied 
doet mee aan de landelijke 

Jeugdkraker competitie. Ze strijden 
om de wisselbeker en in 2013 wint 

Basisschool Het Octaaf.

Jeugdkraker 
competitie

Kinderen mogen landelijk 
stemmen op het mooiste boek 

van 2013. De Bibliotheek Gelderland 
Zuid organiseert de Kinderjury bus, 

die scholen voor de promotie 
inzetten.

Kinderjury bus

Kinderboekenweek 
2013

Het zesde Nijmeegse 
Kinderboekenfeest is met 

435 bezoekers het hoogtepunt van 
de Kinderboekenweek. We organiseren 

in deze week in oktober tal van activiteiten 
en groepsbezoeken in onze vestigingen. 
Harmen van Straaten, schrijver van het 

Kinderboekenweekgeschenk, en Fred 
Diks en Vivian den Hollander zijn 

onze hoofdgasten.

923001-02_013_29-APR-14_10:52:48_gerdy
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VrijPlaats

VrijPlaats is een literair cultureel 
avondje uit, met steeds een ander 

thema. Tijdens dit zeer gewaardeerde 
avondje uit is er veel ruimte voor interactie, 

onverwachte acties en muziek.  
Zo gaat ‘Vrijplaats’ in januari  

(de maand van de spiritualiteit)  
over stilte en is er ook een  

stilte concert.

Lezen met de sterren

Tijdens ‘Lezen met de Sterren’, lezen 
leerlingen van verschillende scholen en 

verschillende niveaus allemaal eenzelfde 
boek. Dat is ‘Zwarte Zwaan’ voor brugklassen, 

‘Mama Tandoori’ voor VMBO-leerlingen en 
‘Magnus’ voor de bovenbouw HAVO/

VWO. Dit project doen we samen 
met de Wintertuin.

In november doen zesendertig 
scholen mee aan de Week van  de 

Mediawijsheid. Zo’n eenentwintig 
leerkrachten wonen onze   

master class ‘Mediamasters’  
van Rian Visser bij.

Week van de 
Mediawijsheid

Tijdens de Vierdaagse feesten 
krijgt de Bibliotheek De Mariënburg 
vijfhonderd kinderen op bezoek. 
De wervingsactie levert honderd 

nieuwe bibliotheek leden op!

Vierdaagse feesten

923001-02_014_29-APR-14_10:52:50_gerdy
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De Klare Lijn, Nederlandse 
en Vlaamse Strips

In september staat de Nederlandse  
en Vlaamse beeldcultuur centraal, met  

een officiële opening van het stripfestijn  
en een expositie. We werken hiervoor samen 

met het Vlaams Cultureel Kwartier en 
Movie Machine.

Vlaams Cultureel 
Kwartier

Het Vlaams Cultureel Kwartier 
organiseert sinds januari activiteiten  
in de Bibliotheek De Mariënburg.  

Denk aan ‘Ontmoet de dichter..’ - hoorcolleges  
over een bepaalde auteur, en  
‘Aan tafel met ..’ -interviews  

met auteurs en toepasselijke hapjes  
op de zondagmorgen.

Nijmeegs Boekenfeest

In maart organiseren we met  
andere culturele partners alweer het 
7e Nijmeegse Boekenfeest in de  

Vereeniging. Met 1200 bezoekers is het 
helemaal uitverkocht en een groot succes. 
Bekende gasten: Kees van Kooten, Dimitri 

Verhulst, Oek de Jong, Joost Conijn, 
Hagar Peeters, Marcel Rözer en  

Jaap Robben.

Op de Nationale 
Gedichtendag in januari 

organiseren we voor het eerst het Nijmeegs 
Poëziefeest – samen met Stichting Literaire 

Activiteiten Nijmegen, Boekhandel Roelants v/h de 
Oude Mol, De Poëziekoerier, Onbederf’lijk Vers en het 

Vlaams Cultureel Kwartier. Voorafgaand aan het 
feest benoemt Nijmegen een nieuwe stadsdichter: 

Marijke Hanegraaf. Zij geeft maandelijks op 
zondagmiddag feedback op gedichten die 

mensen naar de bibliotheek sturen.

Nijmeegs 
Poëziefeest

923001-02_015_29-APR-14_10:52:50_gerdy
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We stellen voor 
alle passe-partouts 

houders een map samen met 
achtergrondmateriaal over de 

verfilmde boeken. Voor elke film is 
een speciale avond georganiseerd 

met een inleiding, de 
filmvertoning en een 

nabespreking.

Literatuurverfilmingen 
LUX

24 uur Nijmeegse  
Geschiedenis

In oktober speelt de landelijke Maand  
van de Geschiedenis. Thema in 2013:  

Vorst & Volk. Ook dit jaar zijn we partner  
bij ’24 uur Nijmeegse Geschiedenis’, met  

een vorstelijke volkslunch, Koningin  
Elly die voorleest en een optreden  

van Nimweegs Lied & Leed.

Bibliotheek op school

Met de ‘Bibliotheek op school’  
gaan we voor leesplezier bij kinderen 

om ze zo aan het lezen te krijgen en te 
houden. Uiteindelijk doel van dit omvangrijke 
project is om kinderen meer te laten lezen en 

kritisch te leren navigeren in de digitale 
wereld. De leerkrachten worden 

experts in leesplezier. 

Nijmeegse 
Kunstnacht

De Bibliotheek De Mariënburg  
koppelt zich in 2013 aan ‘Cultuur op de Campus’ 
en dat blijkt een goede keus. Het levert ons 

én onze bezoekers een waar kunstoord op met 
een kunstroute in de bibliotheek, interactieve 

performances en  uiteenlopende experimentele 
kunstuitingen. We mogen maar liefst  

1932 bezoekers  verwelkomen.

923001-02_016_29-APR-14_10:52:53_gerdy
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School’s Loud!

Samen met Doornroosje organiseren 
we ‘School’s Loud!’. Dit is een muziek-

project voor de hele klas. Op twee scholen 
starten we dit project bij drie klassen. In 
totaal tachtig leerlingen verdiepen zich 
vervolgens in de muziekgeschiedenis en 

in maart komen wel honderdvijftig 
bezoekers op de finale af.

Het reizende festival  
De Popronde doet in 2013 

maar liefst 126 steden aan. In 
Nijmegen strijkt Popronde neer in 

de Bibliotheek De Mariënburg. We 
kunnen onze bezoekers trakteren 

op optredens van ‘When We 
Are Wild’ en ‘CHEATERS’.

Popronde

Eén grote expositie

TAALenten

In december krijgen 
acht TAALenten een 

onderscheiding, omdat ze 
anderen op hun manier inspireren 
om te lezen of te schrijven. Onze 

Nachtburgemeester Doro Krol 
reikt de onderscheidingen 

officieel uit.

Ook in 2013 is er weer  
veel muziek in de bibliotheek.  

Van ‘Muziek op zondagmiddag’  
tot ‘Nijmegen Unplugged’… 
Iedere maand is er wel iets  

te beleven.

Muziek in de 
 bibliotheek

Onze bibliotheek zorgt ook in 
2013 voor heel wat interessante, 

verrassende, inspirerende exposities. In 
alle vestigingen brengen we verschillende 

onderwerpen tot leven. Exposities van lokale 
mensen met een interessante hobby tot 

landelijk bekende schilders en fotografen. 
Natuurlijk koppelen we de exposities 

zoveel mogelijk aan lokale of 
landelijke thema’s.

923001-02_017_29-APR-14_10:52:56_gerdy
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Lieteke Aalbers en Dorry Massee

projectmedewerker en specialist Educatie Volwassenen

“Hier kan zoveel. Als bibliotheek hebben we iedereen wel iets te bieden. Je kunt gewoon binnenlopen, 
je brengt iets mee, je haalt iets of je laat je verrassen door wat je toevallig tegenkomt.

Je leest om te leren of voor je plezier, maar je steekt er altijd iets van op. Lezen is belangrijk voor je 
taalontwikkeling en daardoor kun je weer beter voor jezelf zorgen. Dat kan heel ver gaan: je komt beter mee  

in het onderwijs, je algemene kennis is groter, je draait gemakkelijker mee in de maatschappij.

Mensen gaan naar de bibliotheek om er wijzer van te worden, om sociaal vaardiger te worden, om te groeien en 
nieuwe dingen te ontdekken, om mensen te ontmoeten en verhalen te horen. Een bezoek aan de bibliotheek is 

ook meer een belevenis: je maakt iets mee, hoort mooie muziek, ontdekt iets nieuws… je gaat altijd wel met 
iets de deur uit.”
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De Bibliotheek Gelderland Zuid werkt 

volgens de nieuwe landelijke Governance 

Code Cultuur, die op 14 oktober 2013 door 

de minister van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap werd gepresenteerd. Daarin 

staan de voorwaarden beschreven voor 

goed bestuur, een adequaat toezicht 

en een transparante verantwoording, 

 aangevuld met aanbevelingen voor  

de dagelijkse praktijk.  

Om te voldoen aan de richtlijnen, werkt de Bibliotheek 
Gelderland Zuid met een Raad van Toezicht (RvT). De 
directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het beleid, 
de uitvoering en de verantwoording. De RvT zorgt voor het 
toezicht. Vooraf beoordeelt ze de plannen (missie, strategie, 
beleidsplan en begroting) en achteraf het functioneren 
van het bestuur en de organisatie. Een externe accountant 
zorgt voor de onafhankelijke controle van de jaarrekening, 
waarvoor een goedkeurende verklaring moet worden 
afgegeven.

De agenda van het overleg wordt bepaald door de voorzitter 
van de RvT in overleg met de directeur-bestuurder. De RvT 
bepaalt aan welke eisen de periodieke rapportages van 
de directeur-bestuurder moeten voldoen. In 2013 zijn er 
vijf formele vergaderingen met de RvT en de directeur-
bestuurder. 

De Raad van Toezicht overlegt ook tweemaal per jaar met 
de ondernemingsraad. De directeur-bestuurder overlegt 
volgens een vast schema met de ondernemingsraad of vaker 
als dat nodig is. 

In de RvT zijn verschillende voor de bibliotheek relevante 
expertisegebieden vertegenwoordigd: juridisch, 
financieel, cultureel, personeelszaken en lokale overheden. 
Vanzelfsprekend hebben alle leden affiniteit met het 
bibliotheekwerk.
De bezoldiging van de RvT en de directie blijft onder 
de norm zoals die door de overheid is vastgesteld (wet 
normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 
semi publieke sector).

Governance  
Code Cultuur 

instrument voor goed bestuur  

en toezicht in de cultuursector

www.cultuur-ondernemen.nl 19
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De heer drs. E.J. de Boer (1947), voorzitter

Beroep: 
•  ruimtelijk economisch adviseur, gepensioneerd en voorheen 

diverse directie- en interim-functies in Nijmegen e.o.
Nevenfuncties: 
•  lid Raad van Commissarissen Zorgketen  

Stichting Pantein Boxmeer; voorzitter Stichting Museum 
Kasteel Wijchen.

Eerste benoemingsdatum: 1 september 2010
Lopende benoemingstermijn: t/m 2014

Mevrouw mr. C.A. Hoving-Boot (1959), secretaris

Nevenfunctie: 
•  voorzitter Stichting Ontcommer.

Eerste benoemingsdatum: 1 januari 2006
Teruggetreden per 1 december 2013

De Raad van Toezicht van de Bibliotheek Gelderland Zuid  

bestaat in 2013 uit de volgende leden:
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Het bestuur/de directie van de Bibliotheek Gelderland Zuid:

Mevrouw drs. S.A.M. Weersink MMO (1969),  
directeur - bestuurder

Nevenfuncties: 
•  voorzitter bestuur Stichting Literaire Activiteiten 

Nijmegen (SLAN)
•  voorzitter bestuur Vereniging van Eigenaren Het Kapitoor 
• lid HRM-commissie Vereniging van Openbare Bibliotheken
• bestuurslid Stichting Cultuur Netwerk  Nijmegen
• lid landelijke adviesraad Sectorinstituut Openbare
 Bibliotheken (SIOB) voor de Bibliotheek op school

Mevrouw drs. C.H. Vogel (1966), lid

Beroep: 
•  senior adviseur/projectleider bij Spectrum, partner met 

Elan in Arnhem

Eerste benoemingsdatum: 27 november 2008
Lopende benoemingstermijn: t/m 2016

Mevrouw drs. T.E. Vrijmoet (1968), lid

Beroep:  
•  algemeen directeur ACBN Evenementenbureau Nijmegen/

Vierdaagsefeesten Nijmegen

Eerste benoemingsdatum: 1 september 2010
Lopende benoemingstermijn: t/m 2014

De heer drs. J.C.M. Wiltingh RC (1961), lid

Beroep:  
• interim-manager

Eerste benoemingsdatum: 10 november 2011
Lopende benoemingstermijn: t/m 2015
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Jaarcijfers 2013
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Op de volgende pagina’s vindt u de jaarcijfers van  

de Bibliotheek Gelderland Zuid totaal, per gemeente  

en per vestiging. 

De cijfers zijn gebaseerd op de stand van zaken eind 2013.  
Op pagina 7 van dit jaarverslag is te lezen welke vestigingen 
er eind 2013 operationeel zijn, na een aantal sluitingen van 
vestigingen in de Gemeente Nijmegen, verhuizingen en 
verbouwingen in 2013, en de opening van een vestiging in 
het Kulturhus van Kekerdom. 

De vergelijkingen met de gemiddelde landelijke procentuele 
wijzigingen per jaar zijn gebaseerd op de Nederlandse 
Openbare Bibliotheekstatistieken 2011-2012. Door de steeds 
sterker dalende trend is vergelijken niet goed mogelijk, 
omdat de landelijke cijfers de situatie weergeven van een 
aantal jaren geleden.

Het dalend aantal digitale bezoekers op de website wordt 
deels veroorzaakt door het teruglopende aantal fysieke 
bezoekers en vestigingen. Een groot deel van de bezoekers 
aan de website doet dat in één van de vestigingen. Als 
we uitgaan van het aantal digitale bezoekers buiten het 
netwerk van de bibliotheek, neemt het aantal digitale 
bezoekers toe met 2%. 

Het aantal mensen dat de website bezoekt met een 
mobiel apparaat, smartphone of tablet, neemt toe. Op dit 
moment is dat bijna de helft van de websitebezoekers. Dat 
betekent dat mobiele ‘apps’ en een mobiele website steeds 
belangrijker worden om aan de gebruikersvraag te voldoen. 
In 2014 staan hier dan ook nieuwe ontwikkelingen voor 
gepland zoals een mobiele app en aanpassing van de 
website.

Dit jaar zijn er geen aantallen bezoekers van vestigingen 
opgenomen in de cijfers. Steeds meer vestigingen maken 
deel uit van een multifunctionele omgeving waarin 
meerder culturele partners zitten. Op die locaties is het  
niet mogelijk het aantal bezoekers te tellen. Daardoor geven 
de cijfers geen reëel beeld.  
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Totale jaarcijfers   de Bibliotheek Gelderland Zuid

Leden per abonnement Verschil 2012 - 2013 in procenten

2012 2013 Totaal Landelijk

Alles-in-een Jeugd  32.668  33.877 

Scholieren  14.517  10.753 

Bibliotheek op school  2.037  2.951 jongeren -3,3% 2,73%

Alles-in-een Volwassenen  26.365  23.754 

Mini  4.962  5.285 volwassenen -7,3% -3,87%

Instellingen Groot  677  634 

Instellingen Klein  56  60 

Diversen**  847  752 

Totaal  82.129  78.066 Totaal -4,9% -0,3%

*    exclusief gesloten vestigingen

Gemeenten Gemeenten Uitleningen* Verschil 2012 - 2013 in procenten

2012 2013

Beek-Ubbergen  69.159  67.612 -2,2%

Beuningen  165.870  151.404 -8,7%

Heumen  226.736  199.181 -12,2%

Millingen aan de Rijn  62.405  53.191 -14,8%

Nijmegen  1.186.305  1.184.798 -0,1%

Overbetuwe  344.901  327.857 -4,9%

Biebsearch  1.569  703 -55,9%

Bibliotheek op school  13.834  36.952 167,1%

Totaal  2.070.779  2.021.698 -2,4%

**  Onder diverse abonnementen verstaan we ROC Taalabonnementen, Bibliotheek aan Huis,  
Schippersabonnementen, personeel en vrijwilligers. 
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Bezoekers naar herkomst

- directe toegang  486.136  380.761 

- zoekrobot  258.787  235.068 

- via andere websites  59.928  77.196 

Totaal  804.851  693.025 

Websitebezoekers

2012  2013 

Homepage  804.851  693.025 

Agenda  16.569  15.990 

   

Digitale bezoekcijfers

Bezoekers Catalogus

2012  2013 

Inloggen in mijn-bibliotheek  376.501  377.285 

Reserveringen  156.772  169.767 

Verlengingen  390.708  369.925 

Leden digitale nieuwsbrief

Leden digitale nieuwsbrief 1997 2018
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Jaarcijfers vestigingen    Nijmegen 2013
Vestigingen Uitleningen*

2012 2013

Hatert  63.267  54.193 

Mariënburg  637.275  639.711 

Muntweg  174.801  185.620 

Oosterhout  51.806  53.599 

Zwanenveld  259.156  244.751 

Lent -  6.924 

1.186.305 1.184.798

Biebsearch 1.569 703

Bibliotheek op school 13.834 22.329

Totaal  1.201.708  1.207.830 

Leden per abonnement Verschil 2012 - 2013 in procenten

2012 2013 Totaal Landelijk

Alles-in-een Jeugd  16.079  16.699 

Scholieren  6.455  4.409 

Bibliotheek op school  1.628  2.449 jongeren -2,5% 2,7%

Alles-in-een Volwassenen  15.863  14.387 

Mini  3.458  3.692 volwassenen -6,4% -3,9%

Instellingen Groot  381  357 

Instellingen Klein  18  21 

Diversen  568  474 

Totaal  44.450  42.488 Totaal -4,4% -0,3%

* exclusief gesloten vestigingen

923001-02_026_29-APR-14_10:53:11_gerdy



Jaarcijfers vestigingen      Overbetuwe 2013
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Vestigingen Uitleningen

2012 2013

Elst  198.830  195.858 

Heteren  51.476  45.469 

Zetten  94.595  86.530 

344.901  327.857

Bibliotheek op school - 14.623

Totaal  344.901 342.480 

Leden per abonnement Verschil 2012 - 2013 in procenten

2012 2013 Totaal Landelijk

Alles-in-een Jeugd  6.453  6.958 

Scholieren  1.313  1.147 

Bibliotheek op school  409  502 jongeren 5,3% 2,7%

Alles-in-een Volwassenen  3.168  2.906 

Mini  333  371 volwassenen -6,4& -3,9%

Instellingen Groot  78  68 

Instellingen Klein  19  23 

Diversen  28  50 

Totaal  11.801  12.025 Totaal 1,9% -0,3%
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Jaarcijfers vestigingen      Beuningen 2013
Vestigingen Uitleningen

2012 2013

Beuningen  152.732  139.004 

Ewijk  13.138  12.400 

Totaal  165.870  151.404 

Leden per abonnement Verschil 2012- 2013 in procenten

2012 2013 Totaal Landelijk

Alles-in-een Jeugd  3.522  3.619 

Scholieren  916  434 jongeren -8,7% 2,7%

Alles-in-een Volwassenen  2.049  1.708 

Mini  282  336 volwassenen -12,3% -3,9%

Instellingen Groot  56  55 

Instellingen Klein  9  8 

Diversen  45  41 

Totaal  6.879  6.201 Totaal -9,9% -0,3%
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Jaarcijfers vestigingen      Heumen 2013
Vestigingen Uitleningen

2012 2013

Malden  206.556  184.219 

Overasselt  20.180  14.962 

Totaal  226.736  199.181 

Leden per abonnement Verschil 2012 - 2013 in procenten

2012 2013 Totaal Landelijk

Alles-in-één Jeugd  3.245  3.250 

Scholieren  1.708  1.365 jongeren -6,8% 2,7%

Alles-in-één Volwassenen  2.544  2.269 

Mini  226  253 volwassenen -9,0% -3,9%

Instellingen Groot  68  58 

Instellingen Klein  3  2 

Diversen  47  48 

Totaal  7.841  7.245 Totaal -7,6% -0,3%
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Jaarcijfers vestigingen      Millingen aan de Rijn 2013
Vestiging Uitleningen

2012 2013

Millingen  62.405  53.191 

Totaal  62.405  53.191 

Leden per abonnement Verschil 2012- 2013 in procenten

2012 2013 Totaal Landelijk

Alles-in-een Jeugd  893  891 

Scholieren  535  328 jongeren -14,6% 2,7%

Alles-in-een Volwassenen  473  418 

Mini  77  25 volwassenen -19,5% -3,9%

Instellingen Groot  30  30 

Instellingen Klein  1  -   

Diversen  34  16 

Totaal  2.043  1.708 Totaal -16,4% -0,3%
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Jaarcijfers vestigingen      Beek-Ubbergen 2013*
Vestiging Uitleningen

2012 2013

Beek-Ubbergen  68.306  65.253 

Ooij  853  1.165 

Kekerdom  -    1.194 

Totaal  69.159  67.612 

Leden per abonnement Verschil 2012- 2013 in procenten

2012 2013 Totaal Landelijk

Alles-in-een Jeugd  1.366  1.408 

Scholieren  622  490 jongeren -4,5% 2,7%

Alles-in-een Volwassenen  968  912 

Mini  113  117 volwassenen -4,8% -3,9%

Instellingen Groot  34  42 

Instellingen Klein  1  1 

Diversen  37  24 

Totaal  3.141  2.994 Totaal -4,7% -0,3%

* Van de Bibliotheek Leuth zijn nog geen cijfers beschikbaar
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Jaarcijfers      buiten werkgebied 2013
Leden per abonnement Verschil 2012- 2013 in procenten

2012 2013 Totaal Landelijk

Alles-in-een Jeugd  1.110  1.052 

Scholieren  2.968  2.580  jongeren -11% 2,7%

Alles-in-een Volwassenen  1.300  1.154 

Mini  473  491  volwassenen -7% -3,9%

Instellingen Groot  30  24 

Instellingen Klein  5  5 

Diversen  88  99 

Totaal  5.974  5.405 -9,5% -0,3%

Colofon
Jaarverslag 2013
de Bibliotheek Gelderland Zuid
Mariënburg 29, 6511 PS  Nijmegen
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                Lees, vind, deel, ontmoet, 

luister, vertel, inspireer, verras, 

    ontdek, onderneem, doe, groei...   
  

ga naar de bibliotheek
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