
Beleidsplan 2015-2017

Wat doet de Boekenzolder
De Boekenzolder zamelt boeken in van uitgevers, boekhandels, bibliotheken, particulieren 
en organisaties, en stelt deze verzamelde boeken gratis beschikbaar aan contactpersonen
van  organisaties en instellingen en de bezoekers. Om te voorkomen, dat deze gratis 
uitgedeelde boeken voor commerciële doeleinden worden gebruikt, worden ze 
afgestempeld met de tekst: “Boekenzolder Leiden – Niet voor de verkoop”
Daarnaast organiseert de Boekenzolder enkele malen per jaar een gratis toegankelijk 
literair/cultureel evenement op locatie, met het doel een ontmoetingsplek te creëren voor 
de vaste bezoekers, om nieuwe mensen aan te trekken en de samenwerking met diverse 
culturele en literaire organisaties vorm te geven.. 
Met de verzamelde boeken als ‘middel’, en al het werk en activiteiten er omheen worden 
activiteiten ontplooid om laaggeletterdheid te verminderen, de kennis van taal te verhogen 
en mensen te laten participeren in de eigen buurt.

Doelstelling
De Boekenzolder wil een bijdrage leveren aan de leesbevordering, aan de strijd tegen 
analfabetisme, de ‘boekloosheid’ en de vernietiging (doordraaien als oud papier)  van 
boeken. Door de ingezamelde boeken zonder kosten mee te kunnen geven aan de 
bezoekers, stellen we juist mensen met een kleine beurs in staat boeken te blijven of  
gaan lezen.
De Boekenzolder geeft mensen de gelegenheid elkaar te ontmoeten rondom ‘boeken’ in 
de breedste zin van het woord.
Naast de oorspronkelijke doelstelling van het stimuleren en bevorderen van het ‘lezen’ in  
brede zin, heeft de Boekenzolder de afgelopen jaren bewezen succesvol te kunnen zijn in 
het bijdragen aan participatie, ontmoeting, educatie en cultuurbeleving van en door 
wijkbewoners en een participatie project te zijn voor een diversiteit aan vrijwilligers.

De achterliggende gedachte hierbij is, dat wij als het ware de onderste trede zijn in vier 
fasen van kennismaking met en ontwikkelende liefde voor het lezen en het boek.
1. de Boekenzolder als basisvoorziening voor wie slechts met moeite met boeken in 

aanraking komt, en dus gebaat zijn bij een laagdrempelige voorziening. Op de 
Boekenzolder kunnen ze door mensen met kennis van zaken, liefde voor het boek en 
het lezen (en kennis van barrières van financiële, psychologische of sociale aard) 
gestimuleerd worden te gaan lezen en hun weg te vinden naar de andere 
voorzieningen met boeken.

2. Stichting BplusC als gemeentelijke bibliotheekvoorziening die ook laagdrempelig is, 
maar wel een financiële bijdrage vraagt van gebruikers, 

3. de tweedehands boekhandelaren of combi's van nieuw en tweedehands, waar mensen
met enig begrip voor boeken zelfstandig op zoek kunnen naar wat hen interesseert, 
ook als ze maar weinig geld beschikbaar hebben, steeds op zoek naar dat ene leuke 
koopje dat in hun budget past. 

4. en vervolgens de reguliere boekhandel van nieuwe boeken waar een koopkrachtiger 
publiek terecht kan, en zelfs specifiek boeken kan bestellen die niet in voorraad zijn.

Geschiedenis
De Boekenzolder is sinds 2011 actief als ontmoetingsruimte  waar boeken gratis worden 
ingenomen en gratis weggegeven. 
Op 3 juni 2012 zijn wij officieel geopend door  burgemeester Lenferink van Leiden.



Op 31 december 2014 moest de Boekenzolder het pand aan de Middelstegracht verlaten 
omdat hierin woningbouw komt. Per 1 april 2015 is de Boekenzolder verhuisd naar de 
Admiraal Banckertweg 21.

Werkwijze
De Boekenzolder heeft een fysieke locatie. Hier brengen mensen hun boeken heen die zij 
zelf niet meer in eigen huis of organisatie willen houden en die zij niet op andere wijze 
kwijt kunnen (bijvoorbeeld door ze aan te bieden voor inkoop bij tweede hands 
boekwinkels), of die zij graag aan medeburgers weggeven. De huidige voorraad is 
ongeveer 60.000 boeken. Vrijwilligers ordenen de boeken naar categorie en maken ze 
toegankelijk voor personen die de boeken mee kunnen nemen voor zichzelf, of voor de 
organisaties waaraan zij verbonden zijn. Ze geven voorlichting op de Boekenzolder aan 
diverse groepen en bezoekers. Geven leestips, verbinden vraag en aanbod, zorgen voor 
een netwerk rondom boeken.
Voor 2011 werden de boeken alleen gratis ter beschikking gesteld aan organisaties die 
met de ‘doelgroep’ werken, zoals AZC,s, vluchtelingen organisaties, instellingen met 
dagactiviteiten en opvanghuizen, de Onderwijswinkel en basis- en middelbare scholen. 
Het aanbod aan boeken overtrof de vraag dusdanig dat vanaf 2012 de boeken ook  aan 
particulieren beschikbaar worden gesteld.
De Boekenzolder organiseert regelmatig bijeenkomsten met tekst en muziek, of met 
voorlezen voor kinderen. Ook kunnen andere sociale organisaties van zijn locatie gebruik 
maken. De Boekenzolder wil zo een rol spelen in de literaire en sociaal-culturele 
activiteiten in de omgeving.
We werken actief samen met de wijkverenigingen in de buurt  en met de Onderwijswinkel 
in Leiden Noord, waar leesbevordering en huiswerkbegeleiding plaats vindt voor met 
name kinderen van nieuwe medelanders. 

Kengetallen
Het aantal bezoekers en aantal meegenomen boeken stijgt nog steeds.
De laatste maanden van 2014 kwamen er gemiddeld per week 224 bezoekers (verdeeld 
over 3 dagdelen) en werden er gemiddeld 1340 boeken meegenomen.

Ambitie
Onze ambitie is om uit te groeien tot een publieksvriendelijke instelling met boeken, tekst 
en muziek, die ook van betekenis kan zijn voor participatie en waarvan de mensen 
zeggen: deze instelling is voor ons zo waardevol, die mag niet meer uit Leiden verdwijnen.

Communicatie
De Boekenzolder heeft een website, www.boekenzolderleiden.nl
met berichten over de activiteiten. Jaarverslagen, informatie over te houden en gehouden 
voorstellingen zijn hierop te vinden.

Organisatie
De Stichting Kittiwake is de officiële overkoepelende organisatie van de Boekenzolder 
Leiden.
De organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28102778. 
Het fiscaal nummer is RSIN 813767775.

Bestuur Boekenzolder Leiden
Het bestuur van de Boekenzolder Leiden komt gemiddeld 6 keer per jaar bijeen en bestaat
uit de volgende leden:
 Sjaak van Rijn voorzitter
 Ilja Mottier secretaris
 Jac Dessens penningmeester
 Jamal Tchiche lid



 Ali el Ali lid 
 Amina Marix Evans  lid
De bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning of vacatiegeld.

Medewerkers
Het aantal medewerkers bestaat begin 2015 uit 32 vrijwilligers van 20 -75 jaar. De 
medewerkers werken onbezoldigd.

Financiën
De Boekenzolder Leiden is een nog jonge organisatie en is begonnen met een minimaal 
ondernemingsplan. Tot eind 2014 is er gewerkt zonder subsidie (exclusief startsubsidies 
en kleine subsidies voor speciale projecten) mede dankzij de gratis huisvesting van de 
gemeente Leiden. De eigen  inkomsten uit de catering tijdens de gratis toegankelijke 
evenementen en de vrijwillige donatiepot dekten de dagelijkse kantoor- en huishoudelijke 
kosten.
Vanaf 2015 is de begroting meer substantieel, vooral om de huur van een nieuw pand te 
kunnen bekostigen en voor de uitbreiding van de sociale activiteiten.
Inkomsten van de Boekenzolder komen van Fonds 1818, het WOZ fonds, het H.L. 
Druckerfonds en de gemeente Leiden. Eigen inkomsten worden verworven door eigen 
diensten, en door donaties van bezoekers en Vrienden van de Boekenzolder.
De Stichting Kittiwake heeft sinds 1 januari 2015 de ANBI status.
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huur 14.500 14.500 14.500
Energie + water 1.575 2.100 2.100
verhuizing 500
activiteiten 3.500 6.300 6.300
Bank, Internet, KvK 200 200 200
overige kosten 800 1.000 1.000

Fonds 1818 8.000 5.000 3.500
Druckerfonds 2.000 2.000 1.000
WOZ-fonds 2.000 2.000 1.000
Donaties 1.275 3.000 3.000
Vrienden van de 
Boekenzolder 400 1.000 4.500

Activiteitensubsidie gemeente
Leiden 5.000 7.500 7.500

Verhuur ruimtes 2.400 3.600 3.600
21.075 21.075 24.100 24.100 24.100 24.100

Beleid voor de periode 2015 t/m 2017
De komende jaren komen drie onderdelen van de Boekenzolder aan bod:
1. Het instandhouden van de collectie boeken
2. Het organiseren van literaire/culturele evenementen
3. Het bevorderen van participatie en ontmoeting van burgers rond boeken.
Voor deze activiteiten is een beleidsplan voor drie jaar opgesteld, voor de jaren 2015-
2017. 



Dit wordt voor 2015 als volgt gespecificeerd:

 Instandhouden boekencollectie

- afspraken met particulieren, uitgevers en anderen die boeken beschikbaar stellen
- uitbreiding van de openingsuren
- afspraken met bestaande boekhandelaren en antiquariaten
- deskundigheidsbevordering van  vrijwilligers rond boekenonderhoud en kennis van 

boeken

 Het organiseren van cultureel aanbod

– thematische culturele activiteiten in samenwerking met de wijkvereniging;
– lezingen en andere literaire activiteiten;
– kunst, gedichten en muziek: 
– samenwerking met organisaties in de stad die actief zijn op literair gebied ( bijv. 

Leids Literair Landschap)

3. Het bevorderen van participatie en ontmoeting van burgers rond boeken.

We ontwikkelen de plannen om deze doelstelling te realiseren in samenspraak en 
samenwerking met diverse partners in de stad en zoeken daarbij naar een gewenste 
aanvulling op het reeds bestaande aanbod van deze organisaties.
De Boekenzolder wil gericht de samenwerking zoeken met de wijkbewoners en andere 
relevante organisaties in de stad en gebruik maken van bestaande kennis en expertise in 
de stad. 
Dit wordt mogelijk door te investeren in eigen kunnen, middelen en faciliteiten om de 
beoogde innovatieve en interactieve activiteiten mogelijk te maken.
De Boekenzolder kan door de eigenheid van het aanbod en het karakter van de 
organisatie als een optimale partner voor andere organisaties dienen.  

– Participatie:
 Actieve werving en begeleiding van vrijwilligers en stagiaires uit doelgroepen.
 Bijdragen aan mentor- en maatjesprojecten voor wijkbewoners en partners.
 Bijdragen aan sociale activering van de doelgroepen van het gemeentelijk beleid.

– Ontmoeting:
 In samenwerking met de bewonersvereniging activiteiten organiseren voor 

ontmoeting:
 jong en oud, hoog – laag opgeleiden, allochtonen - autochtonen etc.
 Faciliteren van culturele-  en ontmoetingsinitiatieven in de wijk.
 Bijdragen aan de realisatie van doelstellingen van partners en andere organisaties.

 
– Educatie:

 Activiteiten voor laaggeletterden, samenwerking met ROC/ID-college, gemeente 
Leiden Werk&Inkomen, sociaal wijkteam, Onderwijswinkel Leiden Noord en andere 
geëigende instellingen;

 Huiswerkbegeleiding samen met bestaande aanbieders;
 Leesgroepen voor vrouwen en andere doelgroepen voor wie de ruimte en het 

karakter van Boekenzolder juist dat mogelijk maken. 
 deskundigheidsbevordering van de medewerkers van de Boekenzolder  i.v.m. 

signaleren en aanpakken laaggeletterdheid.


