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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 organisaties 
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 lezer te geven. 

Het huidige driejarenplan van de Boekenzolder omvat de jaren april 2015 t/m april 2018. Dit 
is het eerste meerjarenplan sinds de Boekenzolder de huidige vestiging heeft betrokken. Dit 
wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van Fonds 1818, het Drucker Fonds en het WOZ 
Fonds. De Gemeente Leiden draagt bij aan de culturele en sociale activiteiten. 

 

 

DE BEZOEKERS 

Aan het begin van 2015 moest de Boekenzolder de grote zolder aan de Middelstegracht 
verlaten en werd het huidige pand aan de Admiraal Banckertweg 21 betrokken. Zodoende 
was 2016 het eerste volledige jaar in het nieuwe pand. Een jaar waarin steeds meer mensen 
de weg naar het bedrijventerrein De Waard wisten te vinden.  

De eerste helft van het jaar kwamen er gemiddeld 180 bezoekers per week. Dit liep in de 
tweede helft van het jaar op tot 280. 
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De Boekenzolder is open voor publiek op donderdag, vrijdag en zaterdagmiddag van 13 tot 
17 uur en één keer per maand op zondag tijdens de culturele middagen.  

Het pand aan de Admiraal Banckertweg heeft geen avondopenstelling. Hierdoor is de 
toeloop van buitenlandse studenten die in het centrum wonen wat verminderd. De 
openstelling op zaterdagmiddag brengt meer gezinnen en bezoekers van buiten de stad met 
zich mee. 

Buiten de openingstijden worden regelmatig groepen ontvangen als scholen, verenigingen. 
Zij krijgen een inleiding over de Boekenzolder en kijken vervolgens rond bij de boeken. 

 

 

DE BOEKEN 

Draaide de Boekenzolder in de beginjaren vooral op giften van uitgevers, tegenwoordig 
worden de meeste boeken aangeboden door particulieren. Gebeurtenissen als opruiming, 
verhuizing en overlijden leiden tot aanbod van grote hoeveelheden boeken. Veel mensen 
vinden het een fijn idee dat hun boeken bij ons gratis worden doorgegeven, waardoor weer 
anderen de boeken kunnen lezen. 

Van de ‘professionals’ schonken uitgeverij De Geus, en de boekhandels Van Rossum 
(Amsterdam) en Van der Meer (Noordwijk) boeken. 

Er komen steeds meer boeken binnen. Vanwege het grote aanbod is het maximum aan mee te 
nemen boeken verhoogd tot 10 per persoon. 

Doordat het huidige pand veel kleiner is dan het eerste, is een selectie van de boeken 
noodzakelijk geworden. Het selectiebeleid voor het verwijderen van boeken omvat de 
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volgende criteria: verouderde (studie)boeken, kapotte boeken, toeristische boeken ouder dan 
10 jaar, juridische boeken van voor 2000, boeken over verouderde software, grote voorraad 
van dezelfde boeken. 

Oude boeken die de moeite waard zijn, maar beschadigd, worden gerepareerd. Hiervoor 
hebben twee medewerkers een cursus boekbinden en -reparatie gevolgd. 

De Boekenzolder voert een actief beleid om de boeken ter beschikking te stellen aan andere 
organisaties. Bijvoorbeeld aan culturele organisaties als het Couperus Genootschap. Wij 
hebben meer of minder intensieve contacten met een aantal scholen voor basis- en voortgezet 
onderwijs, ook buiten Leiden. Wij leveren aan diverse verzorgingshuizen, aan 
buitenschoolse opvang, en vullen op diverse plekken in de stad de mini-biebs aan. In 2016 
zijn ook intensieve contacten geweest met de noodopvanglocaties voor vluchtelingen, tot 
dezen de stad verlieten. 

 

 

DE VRIJWILLIGERS 

Al het werk wordt zonder financiële vergoeding uitgevoerd door vrijwilligers. Zij richten de 
Boekenzolder in, informeren bezoekers en noteren boekwensen. Ze halen boeken op bij 
mensen die slecht ter been zijn, brengen boeken naar organisaties, onderhouden het contact 
met die organisaties en leveren een bijdrage aan de culturele zondagen en de sociale 
activiteiten. 

In beginsel kan iedereen zich aanmelden als vrijwilliger. Sommigen doen dat direct, anderen 
via de vrijwilligersorganisatie i-DOE. 
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Er is gelukkig een groot aanbod aan belangstellenden, waardoor soms een wachtlijst moet 
worden ingesteld. 

 Gemiddeld zijn er 25 à 30 vrijwilligers. De dagelijkse gang van zaken wordt bewaakt door 
vier floormanagers.  

Er is dit jaar twee keer vergaderd over praktische zaken, en twee keer is een gezellige 
bijeenkomst geweest, een barbecue en een etentje. 

Er is enig verloop geweest, door verhuizing, studieverplichtingen, het vinden van ander 
vrijwilligerswerk en gezondheidsproblemen. Er zijn 6 à 8 nieuwe vrijwilligers bijgekomen. 
De Boekenzolder kan een opstap zijn naar ‘echt’ werk. 

 

 

 

DE EXTERNE RELATIES 

De Boekenzolder waardeert relaties met relevante organisaties en projecten in de stad en stelt 
zoveel mogelijk in het werk om die contacten op te bouwen en te onderhouden. Bijna elke 
Nieuwsbrief bevat een interview met een Leidse cultuurdrager. 

De contacten met de wijkvereniging van de Zeeheldenbuurt worden uitgebouwd, onder meer 
door een boekenkraam op het Parkfeest op 3 september, en op een netwerkbijeenkomst van 
organisaties in de wijk. Met speeltuinvereniging Ons Eiland wordt samenwerking in 2017 
voorbereid. 

Er zijn contacten met mensen van de Voedselbank, het Warenhuis, de Stichting Leiden helpt, 
de Onderwijswinkel Noord en de Vrijplaats. Op cultureel terrein met onder meer Sijthoff, de 
Old School. 
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Aan locaties waar vluchtelingen werden opgevangen zijn actief boeken aangeleverd, en er 
zijn groepen vluchtelingen ontvangen en rondgeleid. De opstart van de organisatie van 
Syriërs ‘Arabisk’ is vanuit de Boekenzolder financieel en organisatorisch ondersteund. 

 

 

 

 

 

 

SOCIALE ACTIVERING 

Van de gemeente Leiden ontving de Boekenzolder voor drie jaar subsidie voor sociale 
en culturele activiteiten, om mede een bijdrage te leveren aan het gemeentelijk beleid 
van participatie, ontmoeting, educatie en cultuur. Daarom voert de Boekenzolder een 
aantal activiteiten uit 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 worden geworven onder meer via de 

vrijwilligerscentrale i-DOE en begeleid door andere vrijwilligers. Enkele vrijwilligers zijn 

maatje en ondersteunen mensen in het vinden van hun eigen weg in de maatschappij. 

 

 

 

 



7 
 

Ontmoeting 

In samenwerking met de bewonersvereniging activiteiten organiseren voor ontmoeting: jong 
en oud, hoog-laag opgeleiden, allochtonen-autochtonen 

In 2016 was de Boekenzolder aanwezig   

• Met een boekenkraam op het parkfeest van de wijkvereniging van de Zeeheldenbuurt 
• Op een netwerkbijeenkomst van de wijkvereniging van de Zeeheldenbuurt. 
• Op het feest van vluchtelingenorganisatie Arabisk, en faciliteerde de bijeenkomst 

financieel 
• Bij het zomerfeest van wijkvereniging Tussen de Rijnen 
• Bij de theatervoorstelling van de vluchtelingenorganisatie FADA 

 

Faciliteren van culturele- en ontmoetingsinitiatieven in de wijk 

De Boekenzolder 

• Was een ontmoetingsplek voor bezoekers rondom boeken 
• Deed mee, in samenwerking met de Stichting De Kunstverleners, aan de Leidse 

Kunstroute op de eigen locatie 
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Bijdragen aan de realisatie van doelstellingen van partners en andere organisaties 

De Boekenzolder 

• Vulde mini-biebs aan op diverse plekken in de stad 
• Leverde tuinboeken aan tuinverenigingen 
• Leverde boeken aan verzorgingsinstellingen 
• Ontving bewoners van de maatschappelijke opvang De Binnenvest  

 

 

Educatie 

Activiteiten van 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 boeken ter beschikking te stellen aan 
educatieve instellingen: 

• Er zijn meer of mindere intensieve contacten met scholen voor basis- en voortgezet 
onderwijs 

• Ook werden verzoeken beantwoord en zoeklijsten van scholen aangevuld 
• Groep 5 van de basisschool Het Dok (Oegstgeest) en twee ISK  klassen van het Da 

Vinci College zijn op bezoek geweest. Voor de groepen is een in overleg met de 
begeleiders samengesteld programma verzorgd  

• De lerarenopleiding van de Universiteit Leiden ICLON verzorgt de training van 
Syrische docenten.  Er is zoveel mogelijk materiaal geleverd 

• Van de American School of The Hague in Wassenaar werd veel Engelstalig materiaal 
ontvangen, waaronder Engelse woordenboeken die wij aan de opleidingen konden 
doorgeven 

• Diverse groepen vluchtelingen zijn in het kader van de inburgering ontvangen en 
rondgeleid, mede met hulp een Arabischsprekende vrijwilliger van de Boekenzolder 
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• De Boekenzolder leverde boeken aan de buitenschoolse opvang, aan de 
peuterspeelzalen, aan de vluchtelingenopvang in Leiden en de regio. 

• De Boekenzolder volgt de activiteiten en bijeenkomsten rond het Taalhuis. 

 

Huiswerkbegeleiding samen met bestaande aanbieders 

• De Boekenzolder heeft samengewerkt met de Onderwijswinkel Leiden Noord rondom 
huiswerkbegeleiding. Dit heeft in de eerste helft van het jaar gewerkt, maar bleek 
daarna te ingewikkeld, onder meer door onervarenheid van de Boekenzolder en te 
hoge verwachtingen van studenten met betrekking tot de snelheid van leervorderingen. 

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

• Door de excentrische ligging van de Boekenzolder werden leesgroepen meer in het 
centrum van de stad gehouden, onder auspiciën van de Boekenzolder. Wel wordt 
geprobeerd ze op termijn naar het eigen pand te krijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultureel aanbod 

De Boekenzolder organiseert één keer per maand een culturele zondag. Hier komen 
gemiddeld 25 à 30 personen. Het bezoek vertoont een stijgende lijn. 

De volgende bijeenkomsten werden gehouden: 

• 31 januari Dada is een leeuw, Leo van Zanen over het ontstaan van Dada, 100 jaar 
geleden. 

• 21 februari. Pieter Sparre over zijn roman De troost van een lichaam. 

http://www.boekenzolderleiden.nl/Pictures/2016/Kunstroute/Kunstroute-2016-boekenzolder.jpeg
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• 20 maart. Hans van der Veen over zes Duitse dichters. 
• 17 april. Zuid-Amerika op de Boekenzolder. Gedichten door Korna Ebram en muziek 

door het Duo Caribe. 
• 29 mei. Genres in de reisliteratuur door Paul Dentz. 
• 28 augustus. Wat gebeurt er als we naar kunst kijken- door Olga Romanova. 
• 24 en 25 september was de Boekenzolder open ter gelegenheid van de Kunstroute, in 

samenwerking met De Kunstverleners. 
• 9 oktober. Paddestoelen en Rammenas, Leo van Zanen over Ferdinand Bordewijk. 
• 27 november. Gedichten uit Spanje met voorbeelden van de 16e tot de 20e eeuw, 

verzameld door Silvia Herrero, met muziek door Boudewijn Nieuwenhuijse. 
• 18 december. Het Duo Diets en Duits in Decemberdracht, Leo van Zanen en Hans van 

der Veen met werken van Piet Paaltjens, Koenegracht, van Hoore, Slauerhof en 
Rawie. 

 

 

 

PUBLICITEIT 

De aanschaf van een telefoon maakt de instelling beter bereikbaar gedurende de 
openingstijden. 

Er zijn nieuwe boekenleggers gedrukt met het nieuwe bankrekeningnummer en het 
telefoonnummer. 

Voor de culturele bijeenkomsten worden persberichten verstuurd naar lokale media, die met 
wisselend succes worden opgenomen. De aankondigingen worden ook gestuurd naar een lijst 
van ongeveer 250 belangstellenden. Er is een standaardformaat voor een poster gemaakt, die 
voor iedere bijeenkomst wordt aangepast en op diverse plaatsen in de stad wordt verspreid. 
Verslaglegging en foto’s van de culturele zondagen komen op de website. 
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Alle publieke informatie komt op de website www.boekenzolderleiden.nl, die is ontwikkeld 
door Paul Janssen en door hem wordt onderhouden. 

 
De Facebookpagina  www.facebook.com/deboekenzolderleiden is opgezet door Carla Enters 
en wordt door haar onderhouden. 

Carla Enters produceert ook een maandelijkse Nieuwsbrief, met literaire nieuwtjes en 
interviews met Leidse cultuurdragers. De Nieuwsbrief wordt aan een aantal personen direct 
toegestuurd en staat voor iedereen op de website www.boekenzolderleiden.nl 

 

ORGANISATIE EN BESTUUR 

De Boekenzolder is een project van de Stichting Kittiwake. 

De Kittiwake Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 
28102778. 

Het bankrekeningnummer is NL90 TRIO 0391 1062 t.n.v. Kittiwake Stichting Leiden. 

De Kittiwake Stichting heeft de ANBI-status. 

 

 

Bestuur 2016 

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden 
geen financiële vergoeding. 

http://www.boekenzolderleiden.nl/
http://www.facebook.com/deboekenzolderleiden
http://www.boekenzolderleiden.nl/
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Het bestuur vergaderde zes keer, en bestond uit: 

Voorzitter    Sjaak van Rijn 

Penningmeester  Ferry Rigault 

Secretaris   Ilja Mottier 

Algemeen bestuurslid Tamara Walaardt 

 

 

 

FINANCIËN 

De boekenzolder werkt met een financieel driejarenplan: 2015-2017 

Inkomsten 2016 

• 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. 


