
   

    de Bibliotheek Het Groene Hart
    Raadhuislaan 1

   3481 CS  Harmelen
www.regiobibliotheekhetgroenehart.nl

 www.facebook.com/bibliotheekhetgroenehart

Eindredactie:
Mirjam van den Bremen

Redactie en opmaak:
Mirjam Salzmann,

Jantine Jansen,  Marja Leferink, Felice Mul

Foto’s:
de Bibliotheek Het Groene Hart

Druk:
Today’s Media, Montfoort

Harmelen, 2015  

Het Groene Hart

Colofon
In het hart van

de samenleving
publieksjaarverslag 2014

De Bibliotheek Het Groene Hart is gevestigd in de gemeente Woerden, met 
vestigingen in Woerden, Harmelen, Kamerik en Zegveld, in de gemeente Montfoort 
met vestigingen in Linschoten en Montfoort, en in de gemeente Oudewater. De 
zeven vestigingen waren gezamenlijk 123 uur per week geopend. Daarvan waren 
61 fullservice uren en 62 zelfservice uren.
Samenstelling van het bestuur, directie en MT per 31 december 2014:

Bestuur
Ed Zwennis   voorzitter
Jan van der Stoep  secretaris
John van der Meer  penningmeester
Marianne van der Geld  lid
Alien Cnossen   lid
Jan Verschuur   lid
Rinus Groenewegen  lid

Management Team
Mirjam van den Bremen  directeur
Jantine Jansen   manager publieke dienstverlening
Marja Leferink   programmaleider jeugd en educatie

Personeel
De Bibliotheek Het Groene Hart is een professionele organisatie met betaalde en 
vrijwillige medewerkers. De organisatiestructuur kent een frontoffice en een back-
office. De backoffice ondersteunt de lokale bibliotheekvoorzieningen (frontoffice) 
en is gevestigd in Harmelen.
Eind december waren bij de Bibliotheek 22 beroepskrachten in dienst (11,56 fte) en 
waren 118 vrijwillige medewerkers actief. In de vestigingen Harmelen en Montfoort 
waren 8 middelbare scholieren (244 uur) actief in het kader van hun maatschappe-
lijke stage. Het ziekteverzuimpercentage bedroeg in 2014 2,27%. 

De Bibliotheek, toegangspoort tot kennis
Vrijheid, welvaart en de ontplooiing van samenleving en individu zijn fundamen-
tele menselijke waarden. Deze kunnen alleen worden gerealiseerd door goed 
geïnformeerde burgers, die in staat zijn hun democratische rechten uit te oefenen 
en een actieve rol te spelen in de samenleving. Constructief deelnemen aan het 
maatschappelijk leven en meewerken aan het vormgeven van de democratie zijn 
afhankelijk van voldoende opleiding en van vrije en onbeperkte toegang tot kennis, 
wetenschap, cultuur en informatie. 
De openbare bibliotheek, de plaatselijke toegangspoort tot kennis, schept een 
essentiële voorwaarde voor levenslang leren, onafhankelijke besluitvorming en de 
culturele ontwikkeling van individuen en maatschappelijke groeperingen.’
Uit: Unesco manifest over de openbare bibliotheek

Programma 0-4 jaar / voorschools
In het najaar is gestart met de ontwikkeling Jaarprogramma Doorgaande Leeslijn 
0-4 jaar voor alle instellingen voor kinderen in de voorschoolse leeftijd, met aanbod 
op het gebied van boekencollecties, abonnement op maat, leesbevorderingactivitei-
ten en -programma’s, bevordering expertise pedagogisch medewerkers/ouders, en 
vanaf 2016 aanbod modules BoekStart Kinderopvang. Het programma wordt eind 
2015 digitaal aangeboden.

BoekStart 0-2 jaar
In juli heeft de  jaarlijkse afstemming plaatsgevonden tussen de Bibliotheek en 
consultatiebureaus over voortgang Boekstartprogramma voor baby’s en hun ou-
ders. Tevens is de nieuwe PR-lijn Boekstart voor Baby’s uitgezet over vestigingen en 
consultatiebureaus.
BoekStart 2-4 jaar
In het najaar is BoekStart Kinderopvang geïmplementeerd met een startsubsidie 
van OC&W voor 5 pilots in het hele werkgebied en een aanvullende subsidie van de 
gemeente Woerden voor 2 pilots binnen de gemeente Woerden. Hiertoe wordt sa-
mengewerkt met KMN Kind & Co, KOV Triangel, Kern Kinderopvang en Zelfstandige 
PSZ De Poppenkast in Kamerik.

Jeugd en jongeren

Door 15 minuten 
(voor)lezen per dag 

leert een kind duizend 
nieuwe woorden 

per jaar.

Een 
leven lang 

leren

Doorgaande leeslijn (0 - 12 jaar)

Vanuit de landelijke en lokale overheid ligt er een opdracht bij het onderwijs om 
een doorgaande leeslijn te ontwikkelen van 0 tot 12 jaar. Voorschool (met name 
Kinderopvang met veel achterstandskinderen) en basisschool moeten daarin gaan 
samenwerken. De Bibliotheek Het Groene Hart heeft vanuit BoekStart 0-4 jaar en 
de Bibliotheek op school modellen beschikbaar om het onderwijs een pakket op 
maat te bieden om deze doorgaande leeslijn te realiseren. In 2014 heeft de Biblio-
theek zich sterk gemaakt om BoekStart en Bibliotheek op school te introduceren bij 
de educatieve partners, zowel op schools- als bovenschools niveau. 

Overig

Bereslim-meubel
Op 2 juli is in de vestiging Woerden een Bereslim-meubel in gebruik genomen 
voor het bekijken van digitale prentenboeken (prentenboekenproject Bereslim). 
Dit project is mogelijk gemaakt door een gift van Lions Club Castellum Laurum in 
Woerden en Lions Quest Nederland. Het Bereslim-meubel werd onthuld met een 
feestelijke bijeenkomst, waarbij kleuters direct bezit namen van het meubel.

De Romeinen
In het kader van de Limes- en Romeinendagen stond de Bibliotheek Woerden in 
oktober in het teken van de Romeinen. Naast de officiële opening van het LiMissie-
project ‘Movetur ad Limes’, de presentatie van de ‘Romeinse helm’ van het Stads-
museum en de Romeinen publieksdag was in de Bibliotheek Woerden een grote
‘Romeinententoonstelling’.
De tentoonstelling was gekoppeld aan een onderwijsfilm en een lespakket voor het 
basisonderwijs. De tentoonstelling toonde de rekwisieten en een aantal kostuums 
die zijn vervaardigd op basis van archeologische vondsten.
Bezoekers van de tentoonstelling (jong én oud) werden uitgenodigd om aan de 
hand van de expositie een verhaal te schrijven over de gladiatorenstrijd. 

Combinatiefunctionaris Cultuur Oudewater
Sinds 2012 verzorgt de Bibliotheek het werkgeverschap voor de combinatiefunctio-
naris Cultuur in opdracht van de gemeente Oudewater. 
In 2014 heeft het project een definitief karakter gekregen. Het zwaartepunt in de 
opdracht ligt bij de primaire doelgroep: de jeugd in aanraking brengen met cultuur. 
Om dit te bereiken bouwt en onderhoudt de combinatiefunctionaris een netwerk 
met de secundaire doelgroep, zoals verenigingen en het onderwijs. De combina-
tiefunctionaris heeft daarnaast als opdracht het netwerk aan te sporen om ten 
behoeve van de jeugd in samenwerking met elkaar activiteiten te organiseren. De 
combinatiefunctionaris biedt daarbij ondersteuning in de vorm van uren en (in-
dien nodig) een activiteitenbudget.

Naast de 
Voorleeswedstrijd 

voor leerlingen was er dit jaar ook 
een Voorleeswedstrijd voor meesters. 
Yentl Beyert werd kampioen bij de 
leerlingen, Pim Lambriks was de 

winnende schoolmeester.

Leesbevorderingsactiviteiten in de vestigingen

In het voorjaar en najaar was in alle vestigingen tweewekelijks Kleutervoorlezen. 
De groep voorlezers, getraind in interactief voorlezen, is twee keer bijeen geweest 
om te evalueren en ervaringen uit te wisselen. In de zomer vonden intakegesprek-
ken plaats met nieuwe voorleesvrijwilligers. Er groeit een wens om het voorlezen 
uit te breiden naar een bredere doelgroep.
De Nationale Voorleesdagen in januari stonden in het teken van het bekroonde 
prentenboek Krrrro….kodil. Er zijn extra voorleessessies gehouden.
Op 25 en 26 februari vond voor de 15e keer de regionale voorronde van de Nationale 
Voorleeswedstrijd plaats. Winnaar werd Yentl Beyert van Basisschool De Wegwijzer 
in Woerden. 
Tijdens de Kinderboekenweek is, los van het reguliere programma, een voorlees-
wedstrijd voor schoolmeesters gehouden. Er was speciaal voor schoolmeesters 
gekozen vanwege het themajaar ‘Vaders Voor Lezen’.  In een stampvol auditorium 
van RKBS De Regenboog in Woerden werd Pim Lambriks van de Rembrandt van 
Rijnschool in Woerden overtuigend winnaar. Hij en zijn klas namen een cadeau en 
de oorkonde in ontvangst. Jurylid was onder andere Yentl Beyert, de voorleeskampi-
oen 2014 van Het Groene Hart.
Evenals voorgaande jaren was er ook dit jaar in de vestigingen en via digitale me-
dia aandacht voor de Kinderjury en Jonge Jury. Kinderen en jongeren worden door 
deelname aan deze jury’s verleidt om te lezen uit het meest recente aanbod aan 
jeugdboeken.

Programma 4-12 jaar

Programma Doorgaande Leeslijn 2014-2015 voor het basisonderwijs
Driekwart van de 37 scholen voor basisonderwijs in de regio neemt jaarlijks één of 
meerdere producten af uit het programma Doorgaande Leeslijn. Voor scholen bin-
nen bredeschoolsettingen zijn dit zelfs alle scholen. 
Het Jaarprogramma omvat leesbevorderende activiteiten op school, kennismaking 
met de Bibliotheek en ondersteuning lees- en taalonderwijs met het concept de 
Bibliotheek op school. 
Op basis van bevindingen van de afgelopen jaren is in het Jaarprogramma 2014-
2015 een lichte omslag gemaakt. Het aanbod is afgestemd op de groeiende vraag 
naar leesbevorderende activiteiten en producten op school. De toenemende vraag 
is te verklaren vanuit de noodzaak het taal- en leesonderwijs op school op een ho-
ger niveau te krijgen en het leesplezier te behouden en te bevorderen. 
Minder nadruk is gelegd op de inspanning om kinderen voor instructieve bezoeken 
naar de Bibliotheek te halen.  Er is een groeiende behoefte op school aan onder-
steunende media-educatieprogramma’s. Hiervoor is onder andere het programma 
Van Mindmap tot Werkstuk aangeboden. Dit  werd 13 keer aangevraagd. 

De Bibliotheek op school
De aangeboden modules van de Bibliotheek op school, het Abonnement Educatie, 
de Leesmonitor en de cursus tot Leescoordinator op school, zijn in 2014 opnieuw ac-
tief gepromoot en uitgebreid met het geautomatiseerde schoolbibliotheeksysteem 
SchoolWise en met Leesconsulentschap.
In 2014 is voor de provincie Utrecht gekozen voor SchoolWise als opvolger van 
het  schoolbibliotheeksysteem Educat B. Naast geautomatiseerde uitleenregistra-
tie biedt SchoolWise ook een aantrekkelijk leesbevorderingsoftwarepakket voor 
gebruik op school en thuis. SchoolWise is gerelateerd aan het bibliotheeksysteem 
ClientWise van HKA.
In 2014 hebben 4 scholen een overeenkomst afgesloten met de Bibliotheek om 
gebruik te gaan maken van SchoolWise. In het najaar 2014 hebben ook intakege-
sprekken plaatsgehad over inkoop van de Leesmonitor op school op 5 scholen en 
het abonnement Educatie, in totaal 8 scholen.
Eind mei vond de eindpresentatie en diploma-uitreiking plaats van Saskia Wulter-
kens, die daarmee als eerste medewerker van de Bibliotheek HGH de opleiding tot 
leesconsulent heeft afgerond.

  Intakegesprek 
  over SchoolWise met 

directeur van R. van Rijnschool



Landelijke leesbevorderingsactiviteiten

Reizen was dit jaar het thema van de Boekenweek (8-16 maart). Onder het motto 
‘Ondertussen ergens anders’ werden de Bibliotheken omgetoverd tot verre oorden. 
Op uitnodiging van de Bibliotheek, de Boekhandel Libris in Woerden en Het Kloos-
ter was schrijver Arthur Japin te gast bij het Literair Café. 
Thema van de Maand van het Spannende Boek was ‘Terreur in thrillers’. In het 
dagelijks leven zijn we misschien bang voor terreuraanvallen, in thrillers is het een 
thema dat tot onze verbeelding spreekt, want spanning en afgrijzen fascineren ons. 
Een vlucht regenwulpen van Maarten ’t Hart stond de maand november centraal 
tijdens Nederland Leest. Een klassieker uit 1978 over een dertiger die terugkijkt op 
zijn jeugd. Een vlucht regenwulpen is een onvergetelijk verhaal uit een tijd toen 
Nederland nog een universum was, en een dorpje de hele wereld. Evenals het 
voorgaande jaar was er ook dit jaar een fotowedstrijd op de facebookpagina van de 
Bibliotheek. Thema was ‘Zo vrij als een vogel’.

Volwassenen

De Bibliotheek
  als maatschappelijk hart 
       van de samenleving

Cijfers en resultaten

Cijfers

Historisch

Inwoners Bezoeken Uitleningen Leden Collectie

fysiek digitaal

2013 73.839 298.223 168.380 674.859 15.285 110.463

2014

Woerden 36.310 149.357 320.870 7.145 45.474

Harmelen 8.202 32.205 63.098 1.611 13.600

Kamerik 3.767 12.053 21.632 544 5.898

Zegveld 2.310 11.167 23.494 477 7.072

Montfoort 13.621 29.312 80.073 1.824 15.071

Linschoten 19.326 31.531 723 7.156

Oudewater 9.872 32.820 77.014 1.724 14.496

e-books 4.024

Totaal 74.082 286.240 165.862 621.737 14.048 108.767

Tarieven

Abonnement Prijs Lenen - reserveren - internet
0-17 jaar gratis - onbeperkt lenen jeugdboeken gratis

- onbeperkt lenen dvd’s, cd’s tegen betaling
- max. 10 materialen tegelijk lenen
- reserveren binnen HGH gratis, daarbuiten € 1,00
- eerste half uur internet gratis

Klein € 29,50 - max. lenen 20 boeken, tijdschriften per jaar gratis
- onbeperkt lenen sprinters, dvd’s, cd’s tegen betaling
- max. 10 materialen tegelijk lenen
- reserveren € 1,00
- eerste half uur internet gratis

Standaard € 50,00 - max. lenen 80 materialen per jaar gratis
- lenen sprinters, dvd’s, cd’s gratis
- max. 10 materialen tegelijk lenen
- reserveren binnen HGH gratis, daarbuiten € 1,00
- internet gratis

Plus € 79,50 - gratis onbeperkt lenen van alle materialen
-  max. 20 materialen tegelijk lenen
- reserveren binnen HGH gratis, daarbuiten € 1,00
- gratis 2e bibliotheekpas voor partner of huisgenoot
- internet gratis

Inschrijving € 2,50 / korting bij betaling via automatische incasso € 2,50 per jaar

Resultaatrekening

bedragen x € 1.000 2014 2013
Baten
Opbrengst diensten en producten
Subsidiebaten
Overige baten
Totaal der baten

367
1.235

13
1.615

380
1.228

17
1.625

Lasten 
Personeelskosten
Huisvesting
Collectie en media
Afschrijving vaste activa
Overige lasten
Totaal der lasten

709
394
307

23
210

1.643

708
386
310

37
225

1.666
Bijzondere baten en lasten per saldo 6 25
Resultaat - 22 - 16

Balans na resultaatbestemming

bedragen x € 1.000 2014 2013
Activa
Activa
Totaal activa

979
979

975
975

Passiva
Eigen vermogen
Bestemmingsreserves
Overige passiva
Totaal passiva

267
293
419
979

288
293
394
975

Samenwerken en verbinden 
Naast de landelijke leesbevorderingsacties werden er ook diverse lokale activiteiten 
georganiseerd. Een greep uit het aanbod: 

Tabletcafé
In 2014 is gestart met het Tabletcafé. Iedere maand is er in de Bibliotheken Woer-
den, Harmelen en Linschoten een Tabletcafé waarbij tabletbezitters hulp of uitleg 
kunnen krijgen over hun tablet. Vrijwilligers zijn aanwezig voor hulp en het 
beantwoorden van vragen. 

Schrijvers uit Het Groene Hart
Welke schrijvers wonen er in de Groene Hart-regio? Wat hebben zij geschreven? En 
wie zijn zij? In 2014 is de Bibliotheek begonnen met het inventariseren van en con-
tact leggen met de schrijvers uit Het Groene Hart. Doel is een collectie van Groene 
Hart-schrijvers te vormen en een podium te bieden aan beginnende schrijvers.
Het project Schrijvers uit Het Groene Hart wordt mede mogelijk gemaakt door Het 
Loket Culturele Zaken van het Cultuur Platform Woerden.
Met Schrijvers uit Het Groene Hart is de Bibliotheek aangesloten bij ‘Nederland 
Schrijft’ een landelijk initiatief van de Bibliotheek waarbij schrijvers aangemoedigd 
worden verhalen te schrijven en publiceren.

De Koe van Woerden
In de Bibliotheek Woerden was in oktober de KO-E-xpositie, een tentoonstelling van 
meer dan 400 koetjes beschilderd door leerlingen van het basisonderwijs en enkele 
kunstenaars, aangevuld met foto’s, schilderijen en voorwerpen rondom de koe. 
In december werd vervolgens de echte ‘Koe van Woerden’ onthuld op het plein voor 
de Bibliotheek Woerden. De Koe is een levensgroot beeldhouwwerk dat geschonken 
is door de Stichting ‘Koe voor Woerden’ Het idee achter het initiatief is dat de koe 
onlosmakelijk verbonden is met de geschiedenis van Woerden. Het beeld van de koe 
verbeeldt ook de agrarische positie van de gemeente Woerden in het Groene Hart. 
De artistieke leiding van het beeldhouwproject was in handen van beeldhouwster 
Gaëtane Scholten van Arte Ateliers in Kamerik.

Taallunch
In de Week van de Alfabetisering organiseerde de Bibliotheek samen met Nu Doen! 
een voorleeslunch voor mensen met een verstandelijke beperking. Medewerkers 
van Nu Doen! verzorgden de lunch en Henk Wit, voormalig intern begeleider van 
Speciaal Basisonderwijs De Keerkring in Woerden, las verhalen voor. 

In de Bibliotheek Woerden was de tentoonstelling Bi in Beeld te bezichtigen. De 
expositie gaf een beeld van de leefwereld van biseksuele vrouwen en mannen.
Voor de Europese Verkiezingen in mei fungeerde de Bibliotheek Harmelen als stem-
lokaal. De Bibliotheek was de hele dag geopend van 7.00 tot 21.00 uur, bezoekers 
konden stemmen, maar ook boeken lenen of een krantje lezen.  

E-bookplatform
In januari is het nieuwe e-bookplatform van de Bibliotheek Nederland officieel 
gelanceerd door minister Jet Bussemaker. 
Bij de start waren ruim vijfduizend e-books zonder extra kosten te leen voor tablet, 
smartphone, computer of e-reader. In de loop van het jaar kwamen daar nog eens 
ruim tweeduizend e-books bij. Via een speciale website van de Bibliotheek zijn de 
e-books te downloaden op computer en e-reader. En met een app kunnen leden 
e-books downloaden op hun tablet of smartphone. 
In Het Groene Hart zijn er 647 Bibliotheekleden die een webaccount hebben aange-
maakt; zij leenden samen 4.025 e-books.

Laaggeletterdheid
In 2014 heeft de Bibliotheek het initiatief genomen om in het kader van laagge-
letterdheid deel te nemen aan het project Taal voor het Leven. Stichting Lezen en 
Schrijven helpt regio’s via dit project bij het in kaart brengen van vraag en aanbod 
op het gebied van laaggeletterdheid. Het doel is om gezamenlijk met alle relevante 
organisaties in de regio een Taalpunt op te richten. 

BiebPanel
BiebPanel is het online klantenpanel waarbij klanten vier maal per jaar, online, hun 
mening kunnen geven over de Bibliotheek.
Een van de onderzoeken in 2014 ging over de digitale diensten. De Bibliotheek Het 
Groene Hart scoort goed op de bekendheid en het gemak van de website, het online 
verlengen en reserveren en de digitale nieuwsbrief. De Bibliotheek-gerelateerde 
apps waren daarentegen nog niet zo bekend, terwijl daar wel behoefte aan is.  

PR & marketing

Financiën
De Bibliotheek Het Groene Hart ontvangt subsidie van de gemeenten Woerden, 
Montfoort en Oudewater. In 2014 ontving de Bibliotheek een eenmalige extra 
subsidie van de gemeente Montfoort van € 12.500,00. Daardoor kon de opgelegde 
bezuiniging voor 2014 worden ingevuld door natuurlijk verloop per 1 januari 2015.

De Bibliotheek ontvangt inkomsten uit lidmaatschappen, vergoedingen en verkoop. 
Sinds 2009 voeren de Utrechtse Bibliotheken een gezamenlijk tarievenstelsel.
In 2014 zijn de Bibliotheken Het Groene Hart en Lek en IJssel gestart met een 3e 
tarief-pilot: het plustarief. Volgens het profijtbeginsel gaan veel-lezers zo meer be-
talen. Met dit plustarief hoopt de Bibliotheek de daling van de eigen inkomsten als 
gevolg van afname betalende leden grotendeels op te kunnen vangen. De pilot zal 
in het eerste kwartaal van 2015 worden geëvalueerd.

In 2014 betaalden volwassen leden voor een plus-pas €79,50. Het standaardlidmaat-
schap kostte €50,00 en een klein abonnement €29,50. Het lidmaatschap voor jeugd 
en jongeren tot 18 jaar is gratis. 

de Bibliotheek,
altijd, overal, 
voor iedereen

    

Subsidie en sponsorbijdrage
Voor diverse grote en kleine projecten en activiteiten ontving de Bibliotheek Het 
Groene Hart subsidies van derden of een sponsorbijdrage. Onder andere van 
het Cultuur Platform Woerden, Kunst van Lezen, gemeente Woerden, Rabobank 
Utrechtse Waarden en de Lions Woerden Castellum Laurum.

Giphart leent uit
Onder de titel Giphart leent uit heeft RTV Utrecht in samenwerking met alle zeven 
regiobibliotheken in Utrecht een televisieserie gemaakt over de wereld van de 
Bibliotheek. In zeven uitzendingen dook Ronald Giphart in de wereld van de Biblio-
theken, van het lenen van boeken tot het delen van boeken via Boekspots en van de 
Voorleeswedstrijd tot de tabletcafé’s. 
De vervoersdienst fungeerde als rode draad; met zijn bus reed chauffeur Adri de kij-
kers van de ene naar de andere regio en liet hij zien hoe de uitgeleende materialen 
weer terugkomen bij de juiste Bibliotheek.

Welkomstcampagne
In het najaar is de Bibliotheek gestart met een Welkomstcampagne. Nieuw inge-
schreven volwassen leden krijgen gedurende 5 weken na hun inschrijving iedere 
week een e-mail. Elke keer worden verschillende aspecten van de dienstverlening 
onder de aandacht gebracht.
De Welkomstcampagne is een gezamenlijke actie van alle Utrechtse Bibliotheken 
en is een onderdeel van een grote CRM-campagne die in 2015 uitgebreid wordt met 
een Retentie- en een Win-back-campagne.

Eerste Boekspot in Woerden
Boekspots zijn kasten in scholen, theaters, verzorgingshuizen, bedrijven en horeca 
waar men boeken kan delen met anderen. Boekspots is een initiatief van de 
Bibliotheken, ondersteund door de Provincie Utrecht, die op deze manier het delen 
en lezen van boeken tussen gebruikers wil ondersteunen. In 2014 werd de eerste 
Boekspot geopend in restaurant El Rey in Woerden. Ook zijn er voorbereidingen 
gestart voor het opzetten van een tweede Boekspot.

Uitleningen
In 2014 zijn 621.737 uitleningen gerealiseerd aan 14.048 leden. Ruim de helft van 
deze uitleningen (ruim 330.000) betreft jeugdmaterialen. In de drie kleinste kernen 
is het percentage jeugduitleningen het hoogst, resp. 67% in Kamerik, 61% in Zegveld 
en 60% in Linschoten. In Oudewater, Montfoort en Harmelen ligt dit percentage op 
ruim de helft. In Woerden is de verhouding jeugd-volwassenen 50:50.
In 2014 werden 4.025 e-books geleend door 647 leden met een webaccount. 

Leden
Op 31 december 2014 had de Bibliotheek 14.048 leden. Ruim de helft is jonger dan 
18 jaar: 7.203. Daarvan zijn 1.572 leden 0-6 jaar, 3.675 7-12 jaar en 1.956 13-17 jaar.
Het percentage inwoners lid van de Bibliotheek was 19%; in Zegveld is dit percen-
tage met ruim 20% het hoogst, in Kamerik met ruim 14% het laagst.

Bezoekers
Er zijn in 2014 in totaal 286.240 bezoeken gebracht aan één van de zeven vestigin-
gen. Het aantal bezoeken aan de website daalde licht naar 165.862, daarentegen 
steeg het aantal digitale bezoekers t.o.v. 2013: van 58.380 unieke bezoekers in 2013 
naar 62.260 unieke bezoekers in 2014.

Collectie en collectievorming
De gezamenlijke collectie van de vestigingen bestond op 31 december 2014 uit 
108.767 banden. Ruim de helft daarvan is bestemd voor jeugdleden (tot 18 jaar). De 
jeugdcollectie bestaat voor ruim driekwart uit fictie (43.935 banden) verdeeld over 
de verschillende leeftijdscategorieën. Bij de volwassenen is dit ruim de helft (38.257 
banden). De grootste collectie staat in de Bibliotheek Woerden: 45.474 banden. De 
kleinste in de Bibliotheek Kamerik: net geen 6.000 banden.
Bij de collectievorming verschuift de nadruk licht van de fysieke naar de digitale 
collectie. De fysieke collectie is in 2014 verder verkleind. Dit kan mede omdat er een 
goede samenwerking is binnen de regio en met de andere bibliotheken in de pro-
vincie Utrecht en door het landelijke netwerk en een fijnmazig transportnetwerk. 
Het budget voor de digitale collectie (digitale content) werd in 2014 verhoogd. Met 
deze bijdrage wordt door de landelijke inkoopcommissie digitale collectie inge-
kocht, onder andere een grote collectie rechtendragende e-books.

Collectie

Jeugd fictie
43.935 (41%)

Volwassen fictie
38.257 (33%)

Volw. non-fictie
13.370 
(12%)

         Jeugd 
    non-fictie
12.228
    (11%)

     Volw. 
   non-fictie
  52.661
(9%)

Volwassen fictie
230.864 (38%)

                  Jeugd 
         non-fictie
40.764
  (7%)

Jeugd fictie
289.372 (47%)

0-6 jaar
12%

7-12 jaar
27%

13-17 jaar
14% 18-64 jaar

35%

65+ jaar
12%
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