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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.
Tot april 2018 werkte de Boekenzolder met een driejarenplan april 2015 t/m april 2018 en
een beleidsplan voor 2018.
Over het driejarenplan is na april 2018 gerapporteerd aan de subsidiegevers.
Het voorliggende verslag betreft het kalenderjaar 2018. Na april draagt alleen de Gemeente
Leiden nog financieel bij aan de sociale en culturele activiteiten. Voor de rest staat de
Boekenzolder op eigen financiële benen door donaties en oud papier.

DE BEZOEKERS
De Boekenzolder is open voor publiek op donderdag-, vrijdag- en zaterdagmiddag. Buiten
deze openingstijden kunnen groepen worden ontvangen: basisscholieren, inburgeraars. De
ruimte is ook beschikbaar voor vergaderingen van derden.
Het aantal bezoekers blijft ongeveer gelijk aan dat van 2017. Gemiddeld komen er 250
bezoekers per week. Van hen komt 20% meer dan een keer per week: de Boekenzolder
wordt een sociale ontmoetingsplaats.

De percentages vrouwen en mannen liggen gelijk. Op de zaterdag komen meer jonge mensen
en gezinnen, en mensen van buiten de stad.

DE BOEKEN
De meeste boeken komen van particulieren. Naast opruiming en verhuizing vormt overlijden
de reden voor het aanbieden van grote hoeveelheden boeken. Hier zitten vaak bijzondere
boeken tussen, bijvoorbeeld Chinese of Hongaarse boeken, of boeken over een bepaald
vakgebied (communicatiewetenschap). Via Facebook worden belangstellenden hier soms
over geïnformeerd.
Per keer mogen bezoekers tien boeken per persoon meenemen. Ook dan is er door het grote
aanbod aan boeken nog sprake van ruimtegebrek. Een selectie is daarom noodzakelijk.
Hierbij worden de volgende criteria gehanteerd: verouderde (studie)boeken, kapotte boeken,
toeristische boeken ouder dan tien jaar, juridische boeken van voor 2010, boeken over
verouderde software, grote voorraad van dezelfde boeken. Boeken die dan nog over blijven
brengen wij elders onder. Diverse minibiebs in de stad worden aangevuld. Substantiële
hoeveelheden gaan naar de boekenkast van Albert Heijn aan de Hooigracht.
Oude boeken die nog wel 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. Dit is evenveel als vorig
jaar. Er is geen categorie die er in populariteit uitspringt, voor elk onderwerp zijn wel
liefhebbers te vinden. Voor boeken over oude techniek, vervoer en geneeskunde is bij
bepaalde mensen belangstelling en die worden speciaal bewaard. Er wordt evenveel fictie als
non-fictie meegenomen. Op verzoek worden boeken gereserveerd.

DE VRIJWILLIGERS
Al het werk wordt gedaan door vrijwilligers en zonder financiële vergoeding. Er zijn rond de
25 vrijwilligers, van wie er per openingsmiddag acht à tien aanwezig zijn. Zij halen boeken
op bij mensen die daartoe zelf geen mogelijkheid hebben, nemen de boeken in, voeren een
eerste selectie uit, stempelen de boeken en zetten ze op hun plaats. Vaak vindt dan nog een
tweede selectie plaats door de met een bepaald onderwerp belaste medewerk/st/er.
De dagelijkse gang van zaken ligt in handen van vijf floormanagers.
Er is veel belangstelling om vrijwilliger te worden, waardoor regelmatig mensen moeten
worden afgewezen. Het is lastig in de betrekkelijk kleine ruimte van de Boekenzolder plaats
te blijven houden voor zowel bezoekers als vrijwilligers.
Met potentiële vrijwilligers wordt een gesprek gehouden met uitleg over het werk. Daarbij
wordt er op gewezen dat werken in de Boekenzolder meer is dan met boeken schuiven. Een
zekere kennis van het Nederlands en/of een vreemde taal is een minimale vereiste. Waar
nodig worden nieuwelingen begeleid door meer ervaren mensen.
Er vond geen plenaire vrijwilligersvergadering plaats. In de zomer was er een barbecue in
Park Cronesteyn.

DE EXTERNE RELATIES
De Boekenzolder onderhoudt contacten met diverse culturele organisaties en projecten in de
stad. Ook met de Voedselbank, Leiden Helpt, de muziekschool van Leiden Noord en de
Vrijplaats. Organisaties van Syriërs zijn ondersteund met adviezen, hulp en enige financiële
ondersteuning.
Twee van onze Syrische vrijwilligers lazen hun gedichten voor bij BplusC. Een van hen
hield ook nog een expositie van beelden in de vestiging van BplusC in de Stevenshof.( Zie
ook de voorpagina van dit verslag, met een beeldje van Hanif Youssef).
De contacten met de Wijkvereniging van de Zeeheldenbuurt lopen goed. Twee keer is
gebruik gemaakt van de ruimte van de speeltuinvereniging Ons Eiland voor de zondagse
voorstellingen.
De boeken waren aanwezig bij manifestaties in diverse buurthuizen en bij
studentenverenigingen en een tuinvereniging.

PARTICIPATIE EN ONTMOETING
Van de Gemeente Leiden ontvangt de Boekenzolder subsidie voor sociale en culturele
activiteiten, om mede een bijdrage te leveren aan het gemeentelijk beleidsdoel van
Participatie en Ontmoeting.
Hieronder volgt wat de Boekenzolder in dit kader heeft gedaan.
A.Participatie
Uit de doelgroepen zijn drie nieuwe stagiaires aangenomen en begeleid. Een nieuwe
vrijwilliger kreeg vaste begeleiding door een van de vrijwilligers. Dit verliep voorspoedig en
er is besloten tot verlenging van zijn werk in de Boekenzolder.
B.Ontmoeting

De Boekenzolder werkt samen met de wijkvereniging van de Zeeheldenbuurt. Twee keer is
gebruik gemaakt van de ruimte van de speeltuinvereniging Ons Eiland.
In buurthuis Op eigen wieken zijn boeken uitgedeeld op de ruilmarkt.
In september is deelgenomen aan de activiteiten van de Kunstroute.
De Boekenzolder biedt ruimte voor vergadering van derden en aan taallessen.
C.Educatie
Boeken zijn aangeleverd aan scholen voor voortgezet onderwijs, onder meer het
Bonaventura College, het Da Vinci College en het Stedelijk Gymnasium.
Aan zes Leidse basisscholen zijn boeken aangeleverd, alsmede aan diverse basisscholen
buiten Leiden.
De boekenkast van Albert Heijn aan de Hooigracht wordt meerdere keren per week
aangevuld. De boeken vliegen de deur uit.
De activiteiten van het Taalhuis worden gevolgd. Twee vrijwilligers hebben hun gedichten
gelezen in het Taalcafé.
Er worden taallessen gegeven, momenteel Nederlands en Russisch.
D.Culturele activiteiten
Ieder maand wordt een culturele zondagmiddag gehouden over een cultureel of literair
onderwerp.
In 2018 waren dit:
28 januari, Marcella Pischedda, La storia canta, de geschiedenis van Italië in muziek
25 maart, Johannes Vermeer en Vermeergenoten
27 mei, Duo Diets en Duits, Vertalen, kunst of kunstje
26 augustus, Leo van Zanen, Afbraak in aanbouw, over in 1968 gedebuteerde Nederlandse
dichters
22 september, Kunstroute, Expositie kunstboeken
28 oktober, Peter van Remundt over de Concertzither
18 november, Rene Moorman, Het verhaal van de Romanovs
16 december, Russische film De ironie van het lot
De voorstellinen van februari en april moesten worden afgezegd door persoonlijke
omstandigheden van de sprekers.

Er is inmiddels een vaste groep belangstellenden voor de zondagmiddagen ontstaan,
aangevuld met bezoekers die speciaal voor het onderwerp komen. Hun aantal neemt toe,
waardoor een ruimteprobleem is ontstaan: bij meer dan 40 bezoekers voelt de zaal niet meer
comfortabel. In november en december mochten we daarom gebruik maken van de grote zaal
van de speeltuinvereniging Ons Eiland, op vijf minuten lopen van de Boekenzolder.

PR EN PUBLICITEIT
De Boekenzolder heeft een website, www.boekenzolderleiden.nl,
en een Facebookpagina www.facebook.com/deboekenzolderleiden
Voor de voorstellingen worden persberichten verstuurd naar de kranten en worden posters
opgehangen in de stad.
De Leidse stadsfotograaf Patricia Nauta heeft de Boekenzolder geportretteerd voor het
Leidsch Dagblad en later in haar eigen boek Terug in Leiden.

PRIVACY
In verband met de nieuwe privacywet AVP is ons eigen beleid kritisch bezien.
De Boekenzolder heeft een emailbestand van rond de 250 belangstellenden. Zij krijgen
informatie over de culturele activiteiten en andere belangrijke zaken. De berichten worden
verstuurd in bcc. Niemand buiten het bestuur heeft toegang tot het bestand. Mensen komen
op de lijst op verzoek en kunnen zich ieder moment afmelden. Dan worden hun adressen uit
het bestand verwijderd.
De vrijwilligers hebben met onderlinge toestemming toegang tot elkaars emailadressen.
Met foto’s (bijvoorbeeld van de voorstellingen) wordt voorzichtig omgegaan. In principe
worden zonder toestemming geen foto’s geplaatst.

FINANCIEN
Per 30 april 2018 stopten de driejarige subsidietoewijzingen van Fonds 1818, het Drucker
Fonds en het WOZ Fonds. De eindrapportage en financiële verantwoording hierover is
afgerond.
De Gemeente Leiden draagt heel 2018 bij aan de sociale en culturele activiteiten.
Er worden nu twee in plaats van drie ruimtes verhuurd aan kunstenaars, waardoor de
huuropbrengst lager is geworden.
De voornaamste eigen inkomsten komen uit donaties van bezoekers van de Boekenzolder en
de verkoop van oud papier. De donaties zijn licht gestegen, de opbrengst van het oud papier
is aanzienlijk gedaald doordat de prijs mondiaal gezakt is. Onder meer China neemt minder
af.

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 00391 1062 t.n.v. Kittiwake Stichting Leiden.
De Stichting Kittiwake heeft de ANBI status.

Bestuur 2018
Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden
geen financiële vergoeding.
Het bestuur vergaderde vier keer, en bestond uit:
voorzitter

Sjaak van Rijn

penningmeester

Ferry Rigault

secretaris

Ilja Mottier

algemeen bestuurslid

Tamara Walaardt

