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Contract voor vrijwilligers
Naar aanleiding van het vastgestelde 
vrijwilligersbeleid, tekenen alle 
vrijwilligers dit jaar een contract.

De aftrap van Scoor een Boek! 
Scoor een Boek! is een innovatief 
leesproject binnen de doorgaande lijn van 
0-18 jaar dat lezen en bewegen combineert 
op school (groep 5/6) en het gezin thuis. 
Het zet de kracht van voetbal in om het 
leesplezier en leesmotivatie van kinderen 
en vooral jongens en laagtaalvaardige 
gezinnen te vergroten. 

Start studiekring 50 plus
Een vaste groep senioren komt eens in de 
twee weken bij elkaar in de bibliotheek 
om de actualiteit en een van tevoren 
gekozen onderwerp te bespreken.

Een abonnement voor iedereen! 
Vanaf 1 september zijn de nieuwe abonnementen 
ingevoerd. 25-plussers hebben de keuze uit een 
Budget, Comfort en Top abonnement. 
Voor leners tussen de 18 en 25 jaar is er een speciaal 
abonnement en tot 18 jaar is het lidmaatschap 
gratis en boetevrij.

Start VoorleesExpress
Samen met de VoorleesExpress wil 
de Bibliotheek ervoor zorgen dat 
kinderen met een taalachterstand 
extra aandacht krijgen. Twintig 
weken lang komt er een vrijwilliger 
bij een gezin thuis om voor te lezen 
en taalspelletjes te doen. Zo streven 
we er samen met de ouders naar om 
taal en leesplezier een vaste plek in 
het gezin te geven.

Verhuizing Taalhuis
Het Taalhuis verhuist 
in november naar 
de Bibliotheek Ulft.

Medewerkers en vrijwilligers
De Bibliotheek draait op de toegewijde 
inzet van 22 medewerkers (in totaal 
12,8 fte) en 104 vrijwilligers. Ze draagt 
zorg voor kwaliteit door te investeren 
in haar medewerkers en vrijwilligers, 
o.a. met een online cursusaanbod van 
GoodHabitz.

De Raad van Toezicht (RvT) van de Bibliotheek Achterhoekse Poort houdt toezicht op het 
bestuur van de Bibliotheek, conform de Governance Code Cultuur en met inachtname van 
hetgeen in het directiestatuut van de Bibliotheek Achterhoekse Poort is verwoord. Jaarlijks 
evalueert zij haar eigen functioneren en bespreekt dat met de directeur/bestuurder. 
De RvT kwam in 2020 acht keer bij elkaar en is betrokken bij het bestuurlijk overleg met de 
beide opdrachtgevers, de gemeenten Aalten en Oude IJsselstreek. De RvT stelt o.a. de begroting 
en jaarrekening vast, spreekt structureel o.a. over de voortgang van het te voeren beleid, het 
realiseren van doelstellingen en plannen, de gang van zaken in de organisatie en de interne en 
externe communicatie. 

De RvT was dit jaar als volgt samengesteld: Wilma Mossink, Nina Westervelt,
Paul Grimmelikhuizen, Harry Ketelaars en Theo van Amersfoort. 
Aan het einde van het jaar beëindigde Nina Westervelt 
haar lidmaatschap van de RvT wegens drukke 
werkzaamheden. Haar vacature staat nog open.
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Het jaar van de deuren open en weer dicht

Het jaar 2020 verliep geheel anders dan voorzien, het werd een jaar dat niet valt te 
vergelijken met andere jaren. De gevolgen van de COVID – 19 waren groot voor de 
Bibliotheek Achterhoekse Poort. De beperkende maatregelen veranderden de Bibliotheek 
van een laagdrempelige ontmoetingsplek naar een haast onneembaar fort: ter 
bescherming van zowel de bezoekers als de medewerkers, was vanaf maart een bezoek 
aan de bibliotheek slechts in beperkte mate mogelijk. Veiligheid stond altijd voorop!

Maar we hebben het afgelopen jaar vooral gekeken naar wat wél kan. Het openen van 
de AfhaalBieb was een groot succes waarbij in een paar maanden tijd 1665 tasjes met 
boeken zijn uitgedeeld. Het belteam van vrijwilligers dat contact opnam met tachtig-
plussers om te vragen of ze nog iets nodig hadden, kreeg veel positieve reacties. De 
behoefte aan hulp bij digitale vaardigheden werd meer dan ooit duidelijk en ook hierin 
hebben we deskundig kunnen ondersteunen. Daarnaast konden we de basisscholen van 
collecties blijven voorzien en bleken de online bezoeken van schrijvers via het digibord 
ook prima te werken. 

Het aantal leden is in 2020 gedaald naar 12.615. De belangrijkste verklaring hiervoor is de 
sluiting van de Bibliotheek als gevolg van de pandemie. De geplande ledenwervingsacties 
moesten worden uitgesteld. Bij de uitleningen is hetzelfde effect zichtbaar. De 1665 tasjes 
van de AfhaalBieb waren goed voor zo’n 10.000 boeken. 

Online heeft de Bibliotheek echter een enorme groei doorgemaakt. Dat blijkt uit de grote 
stijging in het aantal websitebezoekers, geleende e-books en Iguana app gebruik. Deze 
app biedt onze leden veel mogelijkheden, waaronder het beheren van gelezen boeken, 
reserveren van media en aanmaken van een persoonlijk leesprofiel. Bij het actualiseren 
van de online Bibliotheek app in september 2020, bleek dat 52% van de e-book accounts 
actief gebruikt wordt. De accounts zijn opgeschoond, dit verklaart de daling. 

Vanwege sluiting participeerde er afgelopen jaar 1 basisschool minder in dBoS.

Het jaar 2020 heeft ons veel geleerd. Deze nieuwe inzichten bieden kansen die we verder 
zullen benutten in 2021. Voor een indruk verwijzen we graag naar het jaarverslag filmpje. 

In 2020 kwam ook ons meerjarenbeleidsplan 2021-2024 tot stand. Hierin staat de koers 
voor de komende jaren beschreven. Naast voortborduren op onze nieuwe missie en 
visie, is er ook een link gelegd met het landelijke bibliotheekconvenant uit oktober 2020, 
waaraan ook de VNG zich heeft gecommittteerd. We bedanken onze medewerkers, Raad 
van toezicht, de gemeenten Aalten en Oude IJsselstreek en leden voor hun input in het 
meerjarenbeleidsplan. Een plan waarin de Bibliotheek een plek (fysiek of online) is waar 
ontmoeten, delen, leren en lezen centraal staan. Een Bibliotheek die van, voor én met alle 
inwoners en partners is en Noaberschap hoog in het vaandel heeft staan. Samen gaan 
we vol goede moed verder in 2021, in de hoop dat de deuren binnenkort weer wagenwijd 
open kunnen!

Namens de Bibliotheek Achterhoekse Poort
Hetty Wolf 
Directeur bestuurder
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https://youtu.be/8WG_cdJctjU

