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De Boekenzolder Leiden is een project van de Stichting Kittiwake en is in Leiden opgezet in
2012.
De Boekenzolder is een organisatie zonder winstoogmerk en een plek waar mensen elkaar
kunnen ontmoeten rondom boeken. De boeken worden door particulieren en uitgevers gratis
aangeleverd en door de Boekenzolder gratis weggegeven. De Boekenzolder stimuleert de
omgang met boeken, de contacten hierover tussen bezoekers, en draagt bij aan duurzaamheid
door boeken een tweede leven te geven.
Het jaar 2015 was voor de Boekenzolder een spannend en beslissend overgangsjaar.
Eind 2014 moest de Boekenzolder vertrekken uit het grote gratis pand aan de
Middelstegracht. Een ander pand, zonder de druk van een commerciële huurprijs, was niet te
vinden zodat de Boekenzolder uiteindelijk een pand huurde op het bedrijventerrein aan de
Admiraal Banckertweg 21.

DE FONDSEN
Het overgangsjaar omvatte niet alleen de verhuizing maar ook het aanvragen van de nu
noodzakelijke fondsen.
Het unieke aan de Boekenzolder is dat boeken gratis worden doorgegeven. Dit vraagt om een
verdienmodel met steun van derden. Het bestuur van de Boekenzolder vond drie fondsen:
Fonds 1818, het Drucker Fonds en het WOZ Fonds, bereid de doorstart van de Boekenzolder
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voor een deel te financieren. Deze fondsen dekken ongeveer de helft van de huur, voor het
restant zijn andere oplossingen gevonden. De gemeente Leiden ondersteunt de Boekenzolder
3 jaar met een subsidie voor sociale en culturele activiteiten.
Het verhuizen van 30.000 boeken nam de eerste maanden van 2015 in beslag en is allemaal
uitgevoerd door de vrijwilligers. Daarnaast ontving de Boekenzolder hulp bij de verhuizing
van de stichting Visie-R, het bedrijf De Klare Lijn, het Boedelhuis en Mottier Opknap- en
onderhoudswerk. Wij bedanken al deze bedrijven voor hun hulp.
Per 1 mei 2015 maakte de Boekenzolder een doorstart. De openingstijden zijn aangepast en de
Boekenzolder is nu drie middagen open. Bezoekers wisten ons al snel weer te vinden om
boeken te halen en te brengen. Gemiddeld kwamen er 60-70 bezoekers per middag.

DE BOEKEN
De verhuizing noodzaakte ons het boekenbestand op te schonen met name doordat we naar
een kleinere ruimte gingen. Inmiddels worden er weer heel veel boeken gebracht. In Leiden
zijn steeds minder plaatsen waar mensen hun boeken kunnen brengen, en velen vinden het
ook een fijn idee dat de boeken bij ons gratis worden weggegeven.
Wij kregen niet alleen van particulieren boeken aangeboden maar ook van uitgeverij De Geus
in Breda en boekhandel van Rossum in Amsterdam.
De Boekenzolder voert een actief beleid om onze boeken ter beschikking te stellen aan andere
organisaties. Bijvoorbeeld aan culturele organisaties zoals het Couperus Genootschap. Wij
hebben meer of minder intensieve contacten met een aantal scholen voor voortgezet onderwijs
en voor basisonderwijs. Wij leveren aan diverse verzorgingshuizen, aan buitenschoolse
opvang, aan peuterspeelzalen, aan noodopvanglocaties en asielzoekerscentra.
Het grote aanbod aan boeken, zowel van particulieren als uitgevers, in combinatie met de
huidige kleinere ruimte maakte een strengere selectie in 2015 noodzakelijk. Het selectiebeleid
voor het verwijderen van boeken omvat de volgende criteria: oudere boeken, kapotte boeken,
toeristische boeken ouder dan 10 jaar, juridische boeken van voor 2000, boeken over
verouderde software, grote voorraad van dezelfde boeken.

DE VRIJWILLIGERS
Al het werk wordt zonder financiële vergoeding uitgevoerd door vrijwilligers. Zij richten de
Boekenzolder in, informeren bezoekers en noteren boekwensen, halen boeken op bij mensen
die slecht ter been zijn, brengen boeken naar organisaties en leveren een bijdrage aan de
culturele zondagen.
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In beginsel kan iedereen zich aanmelden als vrijwilliger, maar de Boekenzolder hanteert soms
een wachtlijst omdat de ruimte in het nieuwe pand beperkt is.
Er waren in 2015 ongeveer 25 vrijwilligers die om de twee maanden vergaderden over de
praktische gang van zaken. De dagelijkse gang van zaken werd bewaakt door vier
floormanagers. Dit jaar was het verloop onder de vrijwilligers het gevolg van o.m.
studieverplichtingen, het vinden van ander vrijwilligerswerk en gezondheidsproblemen.

DE EXTERNE RELATIES
Door de verhuizing is het nauwe contact met de wijkvereniging Tussen de Rijnen en de
Vrijplaats minder geworden. De Boekenzolder is gestart met het opbouwen van contacten in
zijn nieuwe wijk: met de wijkvereniging van de Zeeheldenbuurt, met een boekenstand
aanwezig op hun parkfeest op 26 september, en ook aanwezig met een boekenstand bij het
feest van de fanfare Amigo op het bedrijventerrein de Waard op 31 mei.

Daarnaast is contact gezocht met Het Warenhuis, De Voedselbank en De Onderwijswinkel
Noord, contacten die in 2016 verder worden uitgewerkt en uitgevoerd.
De Boekenzolder deed ook mee met de initiatieven die in de Leiden zijn ontwikkeld voor de
opvang van asielzoekers. Wij hebben in oktober Arabische en anderstalige boeken geleverd
aan de crisisopvang in de regio en gaan ook boeken leveren aan de noodopvanglocatie aan de
Wassenaarseweg. Tevens is in december de Stichting voor Uitgeprocedeerde Vluchtelingen
(SUV) langs geweest om boeken uit te zoeken waarmee een huisbibliotheek wordt ingericht.
In maart waren wij bij de opening van de Boekenkapel van de Kessler Stichting in Den Haag,
waaraan wij veel boeken hebben geleverd.
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PUBLICITEIT
Met de doorstart heeft de Boekenzolder ook een nieuwe huisstijl ontwikkeld. Olga Romanova
ontwierp een nieuw logo, dat ook is afgedrukt op de nieuwe promotie boekenlegger.

Paul Janssen gebruikte deze huisstijl om een geheel nieuwe website te ontwikkelen,
http://www.boekenzolderleiden.nl
De Facebookpagina van de Boekenzolder is opgezet door Carla Enters en werd goed gevolgd,
www.facebook.com/deboekenzolderleiden
Van alle culturele bijeenkomsten werden persberichten verstuurd naar lokale media, die met
wisselend succes werden opgenomen.

SOCIALE ACTIVERING: participatie, ontmoeting, educatie, cultureel aanbod
Van de gemeente Leiden ontving de Boekenzolder voor drie jaar subsidie voor sociale en
culturele activiteiten. Het doel is dat de Boekenzolder mede een bijdrage levert aan dit beleid
van de gemeente. Daarom is de Boekenzolder in 2015 gestart met het opzetten van een aantal
activiteiten gerangschikt onder participatie, ontmoeting, educatie en cultureel aanbod.

Participatie
Actieve werving en begeleiding van vrijwilligers en stagiaires uit doelgroepen
•

Vrijwilligers en stagiaires voor de Boekenzolder werden geworven o.m. via de
vrijwilligerscentrale iDoe en begeleid door andere vrijwilligers. Enkele vrijwilligers
zijn maatje geworden en ondersteunen mensen in het vinden van hun eigen weg in de
maatschappij.
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Ontmoeting
In samenwerking met de bewonersvereniging activiteiten organiseren voor ontmoeting: jong
en oud, hoog - laag opgeleiden, allochtonen - autochtonen, enz.
•

•

Binnen dit kader zijn enkele vrijwilligers van de Boekenzolder met de gemeente
Leiden meegegaan naar een werkbezoek in Zoetermeer over de PiezoMethodiek op 30
maart. Deze methodiek beoogt de aansluiting van mensen bij de samenleving te
bevorderen.
De Boekenzolder ontving op 29 oktober de Reizende Ontmoeting, een netwerk om
mensen in contact te brengen met andere mensen en andere mogelijkheden.

In 2015 was de Boekenzolder aanwezig met
• een boekenstand tijdens parkfeest Wijkvereniging Zeehelden.
• een boekenstand tijdens Amigo fanfare feest op het bedrijventerrein de Waard.
Faciliteren van culturele- en ontmoetingsinitiatieven in de wijk
De Boekenzolder
• was een ontmoetingsplek voor bezoekers rondom boeken.
• faciliteerde iedere zondag een initiatief meditatieontmoeting.
• faciliteerde vergaderruimte voor de wijkvereniging Tussen de Rijnen.

Bijdragen aan de realisatie van doelstellingen van partners en andere organisaties
De Boekenzolder
• organiseerde in samenwerking met de Harry Potter Alliance een Harry Potterdag.
• leverde heel veel boeken aan de Boekenkapel van de Kessler Stichting in Den Haag en
was aanwezig bij de opening in maart.

Educatie
Activiteiten voor laaggeletterden, samenwerking met ROC/ID college, gemeente Leiden Werk
en Inkomen, sociaal wijkteam, Onderwijswinkel Leiden Noord en andere geëigende
instellingen
De Boekenzolder voerde een actief beleid om zijn boeken ter beschikking te stellen aan
andere organisaties.
• Wij hebben meer of minder intensieve contacten met scholen voor voortgezet
onderwijs. Op 3 november ontvingen we 3 groepen leerlingen van de Internationale
Schakelklas van het Da Vinci College met hun docenten. Wij gaven een inleiding over
De Boekenzolder, een rondleiding langs de boeken en boden de leerlingen de
gelegenheid zelf boeken uit te zoeken.
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•
•

•
•
•

De Boekenzolder verzorgde op 3 september een inleiding over lezen en over de
Boekenzolder bij het Vrouw Kind Centrum de Spiegeling.
De Boekenzolder leverde boeken aan diverse verzorgingshuizen, aan de
buitenschoolse opvang, aan de peuterspeelzalen, aan de noodopvanglocaties in Leiden
en de regio.
De Boekenzolder bewaarde op verzoek voorraden boeken voor leeskringen.
De Boekenzolder heeft contacten gelegd met de Voedselbank en het Warenhuis die in
2016 worden uitgewerkt.
De Boekenzolder volgt de activiteiten en bijeenkomsten rondom het Taalhuis.

Huiswerkbegeleiding samen met bestaande aanbieders
•

De Boekenzolder heeft een samenwerking met de Onderwijswinkel Noord opgezet
rondom huiswerkbegeleiding die in 2016 van start gaat.

Leesgroepen voor vrouwen en andere doelgroepen voor wie de ruimte en het karakter van de
Boekenzolder juist dat mogelijk maken
•
•
•

De ruimte van de Boekenzolder is een aantal keren gebruikt door leesgroepen.
Een aantal vrijwilligers van de Boekenzolder doet mee aan de Voorlees Expres van
JES Rijnland.
Bij het Vrouw en Kind centrum De Spiegeling ondersteunden vrijwilligers van de
Boekenzolder leesactiviteiten.

Cultureel aanbod
De Boekenzolder heeft ook na de doorstart haar traditie van een cultureel aanbod op zondagen
voortgezet.
• 21 juni verzorgde Leo van Zanen een middag over liefdesgedichten van Dante.
• 19 september verrichtte Hans Baaijens de officiële doorstart van de Boekenzolder,
poëtisch begeleid door Leo van Zanen en muzikaal begeleid door Raphael
Martirossian.
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•

•

•

27 september vond de Harry Potterdag plaats. Deze organiseerde De Boekenzolder in
samenwerking met de Nederlands-Belgische tak van de internationale Harry Potter
Alliance Deze Alliance organiseerde ook een weggeefactie in Kansas City, VS, en in
Newcastle, England.
22 november hield Olga Romanova een lezing over Russische dichters van voor en na
de Russische revolutie (periode 1905-1925).

20 december vertelden Ben Walenkamp van de stichting TEGEN-BEELD en de
natuurkundige Sense Jan van der Molen van de Universiteit Leiden over
respectievelijk de Muurgedichten en de Muurformules in de stad.
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ORGANISATIE EN BESTUUR
De Boekenzolder is een project van de Kittiwake Stichting.
De Kittiwake Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
28102778.
Het bankrekeningnummer is: NL90 TRIO 0391 1062 01 t.n.v.Kittiwake Stichting Leiden.
In het bestuur zijn bij de doorstart de voorzitter en secretaris gebleven, alle andere
bestuursleden zijn in 2015 vervangen.
De Boekenzolder bedankt haar afgetreden bestuursleden, Jac Dessens, Jamal Tchiche en Ali
el Ali, voor hun inzet. In het bijzonder Jac Dessens, penningmeester en webmaster, die zich
zeer heeft ingespannen voor het vinden van een nieuwe ruimte.

Bestuur 2015
Voorzitter

Sjaak van Rijn

Penningmeester

Ferry Rigault

Secretaris

Ilja Mottier

Bestuurslid

Tamara Walaardt

Bestuurslid

Taoufik Slimane

(Kandidaat)bestuurslid

Buck Goudriaan

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen financiële vergoeding.

Webmaster

Paul Janssen

Facebook coördinator

Carla Enters
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FINANCIËN
De Boekenzolder werkt met een financieel driejarenplan: 2015 - 2017.
Inkomsten 2015
•

Subsidie:

Fonds 1818
Drucker Fonds
WOZ Fonds
Gemeente Leiden

•
•
•

Onderverhuur deel pand aan project De Kunstverleners
Vrijwillige bijdragen van bezoekers
Verkoop van oud papier

De Boekenzolder heeft de ANBI-status verworven, waardoor giften aan de Boekenzolder
aftrekbaar zijn voor de belasting.
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