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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. Het 
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. 

Het voorliggende jaarverslag over 2017 bestrijkt het laatste volle kalenderjaar van het 
driejarenplan. 

 

  

DE BEZOEKERS 

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. Buiten de 
openingstijden worden regelmatig groepen ontvangen. Wij ontvingen klassen uit het 



basisonderwijs, groepen buitenlandse universitaire studenten, groepen vluchtelingen. Zij 
krijgen een inleiding over de Boekenzolder en kijken vervolgens zelf rond en zoeken boeken 
uit. 

Het aantal bezoekers blijft gestaag omhooggaan. Per week komen gemiddeld 250 bezoekers. 
Ongeveer 20% van hen komt meer dan één keer per week. 

 

DE BOEKEN 

Het overgrote deel van de boeken wordt aangeboden door particulieren. Opruiming, 
verhuizing en overlijden leiden tot het aanbod van grote hoeveelheden boeken. Veel mensen 
vinden het een fijne gedachte dat hun boeken, of die van een overleden familielid, gratis 
worden doorgegeven en weer bij andere mensen terechtkomen. 

Wij ontvingen heel veel boeken bij de verhuizing van uitgeverij De Geus van Breda naar 
Amsterdam. 

Bezoekers mogen per keer tien boeken per persoon meenemen. Ook dan is het aanbod nog 
zo groot dat we permanent met ruimtegebrek worstelen. Een selectie van de boeken is 
daardoor noodzakelijk. Wij hanteren hierbij de volgende criteria: verouderde (studie)boeken, 
kapotte boeken, toeristische boeken ouder dan tien jaar, juridische boeken van voor 2000, 
boeken over verouderde software, grote voorraad van dezelfde boeken. Mooie boeken die 
niet onder deze criteria vallen proberen wij elders onder te brengen. Zo voedt de 
Boekenzolder de boekenkasten van Albert Heijn in Voorschoten en Leiden. Diverse 
minibiebs in de stad worden aangevuld. 

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

Gemiddeld worden per week 1600 à 2000 boeken meegenomen. Er is geen categorie die er 
wat betreft populariteit uitspringt, voor elk onderwerp zijn wel liefhebbers te vinden. Er 
wordt evenveel fictie als non-fictie meegenomen. 

 



DE VRIJWILLIGERS 

Al het werk met de boeken (ophalen, in ontvangst nemen, selecteren, inruimen) wordt zonder 
financiële vergoeding uitgevoerd door vrijwilligers. Gemiddeld zijn er 25 à 30 vrijwilligers. 
De dagelijkse gang van zaken wordt geregeld door vier floormanagers. 

Er is een groot aanbod aan belangstellenden, waardoor soms een aannamestop nodig is. In 
beginsel kan iedereen zich aanmelden als vrijwilliger. Wel moeten nieuwe mensen zich 
realiseren dat werken in de Boekenzolder meer is dan met boeken schuiven. Het vraagt een 
redelijke beheersing van het Nederlands, kennis van een vreemde taal en/of van bepaalde 
onderwerpen. Er is sprake van een zekere specialisatie waarbij medewerkers een bepaalde 
rubriek onder hun hoede krijgen. Door een strakkere organisatie, mede veroorzaakt door 
ruimtegebrek, worden nu hogere eisen gesteld aan vrijwilligers dan in de beginjaren van de 
Boekenzolder. 

  

 

Twee keer per jaar wordt vergaderd over organisatorische zaken, en twee keer is er een 
gezellige bijeenkomst. In de zomer was er een barbecue in Park Cronesteyn. 

Helaas zijn twee medewerkers dit jaar overleden door ziekte. Mensen van de Boekenzolder 
waren welkom bij de begrafenis/herdenking om uiting te geven aan het gevoel van gemis bij 
het verlies van gewaardeerde collega’s. 



 

 

DE EXTERNE RELATIES 

De Boekenzolder onderhoudt contacten met diverse culturele organisaties en projecten in de 
stad. In de Nieuwsbrief verschijnen interviews met Leidse cultuurdragers. 

De contacten met de wijkvereniging van de Zeeheldenbuurt lopen goed. Met de    
speeltuinvereniging Ons Eiland zijn drie voorstellingen georganiseerd in hun pand, twee 
voor kinderen en een cabaretvoorstelling voor volwassenen. 

Met de Voedselbank,  de Stichting  Leiden Helpt, de Onderwijswinkel en de muziekschool 
van Noord en de Vrijplaats zijn contacten. Leiden Helpt brengt grote hoeveelheden boeken. 
Op cultureel gebied met onder meer Sijthoff. Organisaties van Syrische muzikanten worden 
ondersteund met adviezen en hulp. 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. 

Cursief staan de voornemens uit het beleidsplan, daaronder staat de realisatie door de 
Boekenzolder.  

Participatie 

Actieve werving en begeleiding van vrijwilligers en stagiaires uit doelgroepen 

Vrijwilligers uit de doelgroepen worden begeleid door andere vrijwilligers van de 
Boekenzolder. Hierbij wordt zoveel mogelijk contact onderhouden met begeleiders van 
andere organisaties, maar dit lukt niet altijd even goed. 

Ontmoeting 

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

• De Boekenzolder was aanwezig op het feest van de wijkvereniging Tussen de Rijnen. 
• Met groepen Syrische vluchtelingen worden diverse actviteiten georganiseerd. 

 

Faciliteren van culturele- en ontmoetingsinitiatieven in de wijk 

De Boekenzolder 

* Was een ontmoetingsplek voor bezoekers rondom boeken.  



*Deed mee aan de Leidse Kunstroute door het verzamelen en beschikbaar stellen van 
veel boeken over kunst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijdragen aan de realisatie van doelstellingen van partners en andere organisaties 

De Boekenzolder 

* Vulde minibiebs aan op diverse plekken in de stad. 

* Vulde de boekenkasten van twee AH-vestigingen. 

* Leverde boeken over natuur aan tuinverenigingen. 

* Leverde boeken aan verzorgingsinstellingen. 

Educatie 

Bijdragen aan 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 minder intensieve contacten met scholen voor 
basis- en voortgezet onderwijs.  

Basisonderwijs: boeken worden aangeleverd via de docenten; 

klassen worden ontvangen buiten openingstijd. 

Voortgezet onderwijs: boeken worden aangeleverd via de mediatheek of vakdocenten. 



• De Boekenzolder volgt de Activiteiten rond het Taalhuis. 
 

Huiswerkbegeleiding samen met bestaande aanbieders 

Een uitgewerkt plan is uiteindelijk niet doorgegaan en er heeft dit jaar geen 
huiswerkbegeleiding op de Boekenzolder plaatsgevonden. 

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

Het lukt nog steeds niet om deze groepen naar het pand op het bedrijventerrein te krijgen. 
De bijeenkomsten vinden meer centraal in de stad plaats. 

Cultureel aanbod 

De Boekenzolder organiseert één keer per maand een culturele zondag. Hier komen 
gemiddeld 25 à 30 personen. Ongeveer 30% zijn vaste bezoekers, anderen laten het bezoek 
van het onderwerp afhangen. Meestal wordt het programma in een keer afgewerkt en wordt 
vervolgens koffie en thee geschonken, vaak met toepasselijk lekkers (Spaanse tortilla, 
Russische koekjes, Hollandse stroopwafels etc.) 

 

De volgende bijeenkomsten werden gehouden: 

22 januari.  Van Ferrara via Piombino naar Napels- Italiaanse literatuur op de Boekenzolder, 
door Jos Posthuma 

19 februari.   Chinees schrift, door Liz Bijl 

19 maart.  Haasnoot en Van Kempen spelen de Boekenzolder plat- cabaretduo over de Stijl 
en DADA 

30 april. Op zoek naar Spinoza, door Will Vollebregt 

 



14 mei.  Ridderverhalen op ons Eiland, kindervoorstelling door de Sprookspreker Erik 
Maassen 

28 mei. Tragische gebeurtenissen rond verre eilanden, door Paul Dentz 

11 juni. Haasnoot en Van kempen, Ze zeggen dat ik gek ben. Kindervoorstelling. 

27 augustus.  Kijken naar kunst en het belang van de compositie, door Olga Romanova 

23 september.  Expositie van kunstboeken in het kader van de Kunstroute 

22 oktober. Zwarte avond, sneeuw en koude. Revolutie en poëzie in Rusland, door Leo van 
Zanen 

 

28 oktober.  Boekpresentatie van God’s Harlekijn, door Pierout. 

19 november.  Chinese schilderkunst, door Liz Bijl. 

17 december.  Russische tradities rondom Kerst en Nieuwjaar, door René Moorman 

 

PUBLICITEIT 

Voor de culturele activiteiten worden persberichten verstuurd naar lokale media. Ze worden 
met wisselend succes opgenomen, de laatste tijd gaat het beter. 

De Boekenzolder heeft een lijst van ongeveer 250 belangstellenden, Zij krijgen elke maand 
bericht over de voorstellingen, over het verschijnen van de Nieuwsbrief of over andere 
nieuwtjes. Iedereen kan zich voor de lijst aanmelden, en desgewenst weer laten uitschrijven. 
De berichten worden in bcc verstuurd, en de Boekenzolder bewaart geen andere gegevens 
over personen dan voor dit doel. 



Voor de voorstellingen worden posters gedrukt en opgehangen op diverse plaatsen in de 
stad. 

Verslaglegging en foto’s van de culturele zondagen komen op de website, tenzij bezoekers 
bezwaar maken. 

Alle publieke informatie komt op de website www.boekenzolderleiden.nl, die is ontwikkeld 
door Paul Janssen en door hem wordt onderhouden. 

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

Carla Enters produceert ook de Nieuwsbrief, met literaire nieuwtjes en interviews met Leidse 
cultuurdragers. De Nieuwsbrief wordt aan een aantal personen direct toegestuurd. De lijst 
met emailcontactpersonen krijgt bericht van het verschijnen van de Nieuwsbrief. Vanwege 
de omvang wordt deze niet meegestuurd, maar is hij te vinden 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 bankrekening nummer is NL90 TRIO 00391 1062 t.n.v. Kittiwake Stichting Leiden. 

De Stichting Kittiwake heeft de ANBI status. 

 

 

http://www.boekenzolderleiden.nl/
http://www.facebook.com/deboekenzolderleiden
http://www.boekenzolderleiden.nl/


Bestuur 2017 

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

Het bestuur vergaderde zes keer, en bestond uit: 

Voorzitter      Sjaak van Rijn 

Penningmeester  Ferry Rigault 

Secretaris    Ilja Mottier 

Algemeen bestuurslid    Tamara Walaardt 

Penningmeester Ferry Rigault ontving dit jaar de Vrijwilligersprijs van de gemeente Leiden. 

 

 

FINANCIËN 

De Boekenzolder werkt met een financieel driejarenplan 2015-2017. 

Inkomsten 2017 

• Subsidie 
Fonds 1818 
Drucker Fonds 
WOZ  Fonds 
Gemeente Leiden 

• Onderverhuur deel van het pand 
• 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. 

 

 


