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Voorwoord
Na de realisatie van de interne transitie in  

november 2016 heeft 2017 in het teken gestaan van 

de uitwerking van de vernieuwing van onze dienst-

verlening. 

Doelstelling van de transitie was ‘de organisatie toe-

komstbestendig maken en flexibel in kunnen spelen 

op de snelle ontwikkelingen in de maatschappij en 

de veranderende eisen die daarmee aan de organisa-

tie worden gesteld’. 

Een dergelijke ingrijpende transitie is een door- 

lopend proces dat jaren in beslag neemt. 

De herinrichting van de organisatie in 2017 (nieuwe 

afdelingsstructuur, aanpassing functies, verbeteren 

informatiestromen) is de eerste stap in dit proces, als 

het ware de ‘verbouwing’ van de organisatie. 

Deze herinrichting was nodig om de volgende stap te 

kunnen zetten, nl. om de kwaliteit van onze dienst-

verlening te kunnen verbeteren en goed te kunnen 

inspelen op de steeds hogere eisen die aan BplusC 

worden gesteld door subsidieverstrekkers, klanten 

en medewerkers.  

De vernieuwing wordt als volgt zichtbaar binnen de 

verschillende functies:

BplusC Bibliotheek is de openbare bibliotheek van 

Leiden en Leiderdorp en heeft (op basis van de 

WSOB) het geven van publieke toegang tot informa-

tie en cultuur tot doel. 

De bibliotheek vormt het hart van onze centrum- en 

wijklocaties. De rol van de bibliotheek wordt uit- 

gebreid van de traditionele toegang tot kennis en 

informatie en leesbevordering, naar het bevorderen 

van participatie, zelfredzaamheid en persoonlijke  

ontwikkeling. 

Door middel van kunst- en cultuureducatie in een 

breed scala aan disciplines biedt BplusC de moge-

lijkheid voor iedereen om te participeren en op zijn 

of haar eigen niveau het beste uit zichzelf te halen 

door kennisverdieping en talentontwikkeling. Kunst- 

en cultuureducatie spelen een belangrijke rol bij het 

ontwikkelen van 21st century skills. Deze vaardighe-

den stellen je in staat om kennis beter te verwerken 
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en beter te functioneren in de samenleving en als 

mens. De verschillende disciplines prikkelen ver-

schillende zintuigen en spreken verschillende vaar-

digheden aan.

BplusC biedt producten, projecten, voorstellin-

gen, trainingen en inspiratiedagen aan op het  

gebied van cultuur, lezen en mediawijsheid voor 

het onderwijs: van kinderdagverblijven tot bso’s, 

van basisscholen tot voortgezet en vervolg- 

onderwijs. BplusC ontwikkelt en organiseert een  

totaalpakket op het gebied van cultuureducatie, 

leesbevordering en mediawijsheid in het onderwijs.

BplusC ondersteunt, stimuleert en faciliteert ama-

teurkunst in de regio Leiden in de breedste zin van 

het woord.

BplusC organiseert interactieve lezingen en debatten 

aansluitend bij maatschappelijke thema’s, tentoon-

stelling en evenementen van Leiden Kennisstad en 

zoekt hierbij samenwerking met partners.

Behaald resultaat 

Voor het totaal overzicht van de KPI’s verwijzen we 

naar de Resultaten verderop in dit jaarverslag. We 

gaan kort in op de meest in het oog springende  

zaken:

Het aantal leden van de bibliotheek en het aantal 

leerlingen en cursisten van BplusC is in 2017 licht  

gedaald. Bovendien is een verschuiving zichtbaar. 

Het aantal jeugdleden met een gratis abonnement 

stabiliseert, terwijl het aantal volwassenen, dat  

betaalt voor een abonnement, daalt. 

Ook bij de lessen en cursussen zien we een dalend 

aantal volwassen leerlingen (kostendekkend aanbod 

– hogere lesgelden) en een stijgend aantal jeugdleer-

lingen (gesubsidieerd aanbod – lagere lesgelden). 

De afschaffing van het minimabeleid door de  

gemeente heeft behalve een vermindering van de 

subsidie ook een vermindering van het aantal leerlin-

gen en de inkomsten uit lesgelden tot gevolg gehad.

Naast deze ontwikkelingen is een gegeven dat de 

meeste vernieuwende activiteiten een maatschappe-
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lijk doel dienen en geen of weinig eigen inkomsten 

zullen genereren. 

BplusC beschikt over een groot aantal multifunctio-

nele ruimtes in onze diverse locaties, die beschikbaar 

zijn voor partners uit de regio, amateurkunstenaars, 

particulieren en bedrijven. 

In 2017 is het aantal uren dat onze multifuncionele 

ruimtes zijn verhuurd aan derden verdubbeld. Dank-

zij de inkomsten uit verhuringen aan commerciële 

partijen, kunnen vrijwilligersorganisaties en ama-

teurkunstenaars onze zalen tegen gereduceerd tarief 

benutten. Op deze manier faciliteren we andermaal 

kennis, kunst en contact, via activiteiten van partijen 

uit het maatschappelijke of culturele veld.

BplusC is in 2017, als eerste organisatie in Nederland, 

gecertificeerd door zowel de SCOB (bibliotheek) als 

Hobeon (kunsteducatie en amateurkunst). BplusC 

was een van de pilotorganisaties in een traject om 

te komen tot een gecombineerd certificeringskader 

voor meerdere branches, dat in januari 2018 is vast-

gesteld.

 

Sinds mei 2017 beschikt BplusC over een zeer  

moderne nieuwe Biebbus. De Biebbus leent uit aan 

een groot aantal basisscholen in Leiden en heeft 

standplaatsen in de vijf wijken waar geen bibliotheek-

locatie is (Zuid-Oost, Zuid-West, Morskwartier, 

Houtkwartier en Meerburg). 

foto: Debat Voedselhypes
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De Biebbus is zeer enthousiast ontvangen door de 

bezoekers en stimuleert het leesplezier door de  

moderne, overzichtelijke en aantrekkelijke wijze 

waarop de collectie wordt gepresenteerd.

In 2017 is een pilot gestart om bibliotheek Merenwijk  

samen met de wijkvereniging en -bewoners te ont-

wikkelen tot een échte BplusC locatie, waar je ken-

nis kunt maken met het volledige aanbod aan kennis, 

kunst en contact op één laagdrempelige en toegan- 

kelijke plek in het centrum van de wijk. De focus ligt 

in de wijklocaties op de ontmoetingsfunctie en de 

mogelijkheden je talenten en interesses te ontdek-

ken en te ontwikkelen, ieder op zijn of haar eigen 

niveau. De pilot loopt van 1 september 2017 t/m 31 

augustus 2019.

Willem van Moort

Voorzitter Raad van bestuur

Raad van toezicht 
In 2015 en 2016 heeft BplusC haar visie en maat-

schappelijke functie opnieuw scherp gesteld. Dat 

heeft geresulteerd in ‘kennis, kunst en contact’ als 

centrale begrippen waar het om draait bij BplusC. 

Eind 2016 leidde het tot een zodanige herinrichting 

van de organisatie dat het bedienen van de klant het 

uitgangspunt vormt. Daarop zijn de interne werk-

stromen aangepast.

Als raad van toezicht (rvt) waren we nauw betrokken 

bij de strategische keuzes en bij de hoofdlijnen van 

de nieuwe organisatie-inrichting. 

In 2017 functioneerden we weer meer als toezicht-

houder op afstand. Dat betekent niet dat de rvt min-

der betrokken was, want het blijft spannend om de 

maatschappelijke functie van BplusC te optimali-

seren. Tegelijkertijd is het vrolijk en inspirerend om 

aanwezig te zijn bij of deel te nemen aan activiteiten 

die (mede) door BplusC zijn georganiseerd. Betrok-

ken zijn bij BplusC is bepaald geen corvee!
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den van 2017 goed op de rails is gekomen. Zij hebben 

gezamenlijk een vliegende start gemaakt. 

Als rvt hebben we ons regelmatig laten informeren 

over de voortgang. Contact met de ondernemings-

raad, met diverse medewerkers van BplusC en met 

belanghebbenden in de samenleving heeft die infor-

matie aangevuld en ingekleurd.

Financiën en huisvesting zijn daarnaast twee onder-

werpen die vrijwel elke vergadering op de agenda 

stonden. Financiën, niet alleen omdat dit voor iedere 

instelling een randvoorwaarde is, maar zeker ook 

omdat de subsidies van de diverse gemeenten waar 

BplusC werkt, op jaarbasis worden toegekend. Dat 

maakt BplusC kwetsbaar als het gaat om het kunnen 

uitvoeren van structureel beleid. 

Dat een op korte termijn aangekondigde bezuiniging 

ook tot nieuwe energie kan leiden, merkten we in 

2017 in de discussie rond de vestiging in de Meren-

wijk. In plaats van vrijwel volledig te sluiten is deze 

De rvt heeft in 2017 zes keer vergaderd. Een van deze 

vergaderingen was gewijd aan een evaluatie van ons 

eigen functioneren. Zichtbaar resultaat daarvan is 

het Reglement voor het bestuur en de rvt dat voor-

heen niet bestond. 

Een tweede conclusie uit de evaluatie was dat we 

binnen de rvt behoefte hadden aan meer vakkennis 

rond financiën en bedrijfsvoering. Om die reden is 

besloten een extra lid voor de rvt te werven dat juist 

deze gebieden inbrengt in de discussie. Per maart 

2018 is Foort van Oosten toegetreden tot de rvt van 

BplusC.

In zijn vergaderingen heeft de rvt veel aandacht  

besteed aan het functioneren van de organisatie. Aan 

de raad van bestuur was in 2015 tijdelijk een tweede 

bestuurslid toegevoegd. Helaas viel zij door ziekte 

in de zomer van 2016 voortijdig uit. De voorzitter 

van de raad van bestuur en het nieuw geformeerde  

managementteam hebben ervoor gezorgd dat de 

herinrichting van de organisatie in de eerste maan-
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Er wordt gezocht naar slimme combinaties van orga-

nisaties die met elkaar een brede doelgroep naar een 

vestiging trekken.

Als rvt maken we bij ons toezicht gebruik van rap-

portages van andere partijen. De accountant is daar 

de bekendste van. Maar niet te onderschatten is de 

waarde van het nationale stelsel van certificering van 

bibliotheken en organisaties voor cultuureducatie. 

We zijn er bijzonder trots op dat BplusC in 2017 voor 

beide terreinen is gecertificeerd. Als eerste organisa-

tie in Nederland! Een compliment aan alle medewer-

kers van BplusC is zeer op zijn plaats.

De rvt constateert dat BplusC in 2017 grote stap-

pen heeft gemaakt, een uitstekende basis voor de  

komende periode. 

Natuurlijk valt er nog veel te ontdekken en uit te 

zoeken. Al was het alleen maar omdat de com-

binatie van de verschillende werkstromen bij 

BplusC zoveel meerwaarde kan opleveren voor  

door de samenwerking met een groep zeer betrok-

ken bewoners en vrijwilligers omgevormd tot een  

paradepaardje.

Huisvesting is het tweede belangrijke thema op de 

agenda van de rvt. Met name de vestigingen van 

BplusC in de binnenstad van Leiden brengen veel 

zorgen met zich mee. Ze zijn nauwelijks geschikt 

voor de functies van BplusC zoals die tegenwoordig 

worden uitgeoefend en ze zijn bijzonder duur in het 

gebruik. Daarnaast wordt het voor maatschappelijke 

organisaties als BplusC steeds belangrijker om ook 

via huisvesting met een eigentijdse uitstraling de 

doelgroepen aan te trekken. 

Het is helaas in 2017 niet gelukt om samen met de 

gemeente Leiden tot een plan te komen voor meer 

gebundelde en beter te onderhouden vestigingen. 

Vergelijkbare opgaven liggen er overigens voor 

BplusC en de gemeenten Leiderdorp en Oegstgeest. 
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iedereen die op zoek is naar kennis, kunst en contact.

Wij dragen daar in 2018 wederom graag ons steentje 

aan bij.

Gerda van den Berg

Els van Eijck van Heslinga

Daniel Mandel

Foort van Oosten

Christine Smittenaar

Bastiaan Vinkenburg

Raad van toezicht
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verwezenlijken van haar ambities voor de toekomst. 

Met als einddoel de organisatie beter te laten zien en 

onze herkenbaarheid in de regio te vergroten. Met 

het project Positionering zijn we eerst intern gestart, 

omdat we de overtuiging hebben dat je om buiten te 

kunnen winnen, binnen moet beginnen. 

Missie en visie, kernfuncties en doelstellingen heb-

ben in november 2016 tot de keuze van dit merkhuis 

voor BplusC geleid: 

Missie en visie, merkhuis en
merknamen 
Missie

BplusC zet zich in om het leven van alle  

inwoners van de regio Leiden actief te verrijken met 

kunst, cultuur en kennis. 

Het woord ‘contact’ is bij deze missie inbegrepen. 

Voor BplusC is het immers vanzelfsprekend dat kunst, 

cultuur en kennis alleen in de (fysieke) ontmoeting, 

het contact, tot stand komen. 

Visie

• We zijn er voor iedereen, toegankelijk en   

laagdrempelig

• Kwaliteit is waar we voor staan 

• Wat we doen is relevant 

• We stralen creativiteit uit 

• We doen het samen met de stad 

• En dat laten we zien! 

BplusC heeft in 2016 een volgende stap gezet in het 
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In 2017 hebben we, na diverse gesprekken met  

medewerkers en vrijwilligers, gedefinieerd wat deze 

waarden betekenen voor de werkzaamheden die we 

doen. 

In veel van deze gesprekken stond de naamgeving 

van BplusC ter discussie. De naam BplusC is wel-

licht al een begrip in Leiden, maar weet iedereen dan 

ook voldoende waarvoor je bij BplusC terecht kunt? 

Hieruit is een lijst merknamen gedefinieerd, die van-

af 2018 actief zullen worden doorgevoerd in al onze  

uitingen. 

Merknamen BplusC

BplusC Bibliotheek

BplusC Dans- en theaterschool 

BplusC Kunst en beeld

BplusC Muziekschool

BplusC Volksuniversiteit

BplusC Centrum voor Amateurkunst Leiden

BplusC Taalhuis

BplusC In de zorg 

BplusC Internationaal 

BplusC Op school

BplusC Te huur

BplusC Zakelijk

Certificering
Op 14 februari heeft de heraudit plaatsgevonden 

voor de certificering van zowel de bibliotheek- als de 

cultuureducatieve en amateurkunstactiviteiten van 

BplusC.

Met succes hebben de raad van toezicht, de raad van 

bestuur, het managementteam, de ondernemings-

raad en een delegatie van medewerkers toegelicht 

hoe we het afgelopen jaar hebben gewerkt aan de 

verbeterpunten, die tijdens de audit van 2016 waren 

benoemd en zijn de vragen van de auditcommissie 

beantwoord. 

Het is voor BplusC van groot belang om een gecer-

tificeerde organisatie te zijn. Certificering is een  

belangrijk kwaliteitskeurmerk en een voorwaarde 

voor subsidieverstrekking door de gemeente(s). 
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In de volgende pagina’s lichten we op basis van onze 

speerpunten een aantal hoogtepunten uit.

Innovatie
i-Lab

In 2017 zijn we druk bezig geweest met het uitwerken 

en opzetten van een i-Lab. Het i-Lab is een plek mid-

den in bibliotheek Nieuwstraat, waar bezoekers kun-

nen kennismaken met nieuwe media en technologie. 

Het wordt een maakplek waar media gebruikt wor-

den om creatieve ideeën te realiseren en techniek om 

slimme oplossingen tastbaar te maken. Bezoekers 

moeten zich uitgenodigd voelen om te komen kijken 

en nieuwe ideeën op te doen. In het i-Lab bieden we 

een plek om kennis te halen en te delen. 

Belangrijke criteria voor het ontwerp zijn toeganke-

lijkheid en duurzaamheid. Vanuit de verschillende  

afdelingen is meegedacht over het ontwerp. 

De focusgroep voor het eerste jaar zal jongeren zijn. 

Deze groep denkt mee in de vorm van een i-Lab club. 

Met veertien deelnemers en een uitdagende  

opdracht was de eerste bijeenkomst in 

mei een groot succes. De i-Lab club heeft 

de nieuwe cursus Ontwerp je eigen game  

getest. De cursus bestaat uit de volgende onderde-

len: game maken op de computer, avatar modelleren 

in klei en gamegeluiden maken met een echte dj. 

Inmiddels is de cursus Ontwerp je eigen game  

opgenomen in het cursusaanbod van BplusC. In 

maart 2018 is het fysieke i-Lab in gebruik genomen.

ToekomstTaal

De taal van de toekomst, een taal waarmee je kunt 

communiceren over de hele wereld, apparaten kunt 

aansturen en programmeren. Dat is een abstracte 

vorm van taal met een andere grammatica, die digitale 

geletterdheid vergt. 

We zijn in 2017 gestart een leerlijn te ontwikkelen en 

hebben lessen gegeven aan kinderen in het primair  

onderwijs om deze vaardigheden al vanaf de kleuter-

groep bij te brengen. 
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Voor dit project heeft BplusC samen met Technolab 

een Onderwijs innovatiesubsidie ontvangen van de 

gemeente Leiden en van Fonds 1818. 

Tijdens het Leids Onderwijs Festival (LOF) op 25 

oktober 2017 heeft BplusC samen met Technolab 

een workshop ToekomstTaal aangeboden. Twintig  

docenten uit het onderwijs maakten in praktische 

opdrachten kennis met de taal van de toekomst: 

de taal van computational thinking. Zij hebben ons 

voorzien van kennis om de toepasbaarheid van het  

project verder te ontwikkelen.

Fusion | Maatschappelijke waarde 
van kunst
Voorstelling Als ik dans…

Na een aantal kleinere producties stond de dansafde-

ling op zaterdag 17 juni na drie jaar weer op een groot 

podium met de eigen productie Als ik dans… Met 

jazzdance, tapdance, streetdance, modern en klas-

siek ballet, was de voorstelling in de Leidse Schouw-

burg een feest voor leerlingen én toeschouwers. 

Aan de hand van het thema Als ik dans kwamen  

diverse elementen zoals emoties, geluiden, kleuren, 

ontroering, energie en passie voorbij. In totaal werk-

ten 350 dans-, theater- en muziekleerlingen mee aan 

de voorstelling. 

foto: Als ik dans - Marcel Schikhof LAFV
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naast een tot nu toe onontdekt schilderij van Shaffy’s 

hand. De Leidse kunstenaar Jeroen Spijker haalt her-

inneringen op aan de totstandkoming van zijn borst-

beeld van Ramses Shaffy. 

Jonge Leidse talenten Damiaan van Noort (Sunday 

at Eight) en Tijn Schell (Christopher’s Soul) zingen 

Shaffy-klassiekers zoals ‘We zullen doorgaan’ en 

‘Mens durf te leven’. Bij ‘Sneeuw voor Wendela’ dan-

sen BplusC-leerlingen een choreografie van Ita de 

Hes (hoofd Lessen & Cursussen). Chansonnier Sjors 

van der Panne, bekend van The Voice of Holland, 

brengt o.a. ‘Zing Vecht Huil Bid’ ten gehore. 

Zoals destijds bij de afgeladen optredens van Ram-

ses Shaffy en Liesbeth List eindigde de avond met 

de ‘Shaffy Cantate’, door zangleerlingen van BplusC 

o.l.v. Carolien Devilee.

Het uitverkochte Shaffy Podium is door publiek en 

pers enthousiast ontvangen, zelfs met verzoeken om 

een reprise. 

Shaffy Podium 

Als hommage aan zijn Leidse jaren organiseerde het 

Centrum voor Amateurkunst Leiden in samenwer-

king met omwonenden van het Terweepark op zater-

dagavond 9 september een speciaal Open Podium: 

het Shaffy Podium. Ramses Shaffy woonde van zijn 

6e tot zijn 18e in Leiden. Over deze jaren zei hij later: 

‘Hier lag de schoonheid en de basis van mijn leven.’ 

Jong talent en oude vrienden brachten in de Thea-

terzaal van Het Leidse Volkshuis een eerbetoon aan 

het rijke oeuvre en leven van Ramses Shaffy. 

Merel Laseur en Nico Knapper vertellen Leidse anek-

dotes over hun vriend, Shaffy’s nichtje leest voor uit 

de dagboeken van zijn pleegmoeder en biograaf  

Sylvester Hoogmoed vertelt in geuren en kleuren 

over Shaffy’s Leidse jeugd. 

In de Theaterzaal exposeren BplusC-cursisten  

Portretschilderen hun interpretatie van de zanger, 
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Klantenservice 2.0
App

BplusC heeft door Infor een app laten ontwikkelen. 

Het gaat om een Bibliotheek App, die al door circa 35 

bibliotheken in Nederland wordt gebruikt. 

Met deze app voor iOS en Android kunnen biblio- 

theekleden van BplusC bibliotheekmaterialen zoe-

ken, reserveren en verlengen. Dit kan men voor meer-

dere lenerspassen doen. Men kan ook een melding 

ontvangen wanneer de  boeken bijna te laat zijn, er 

reserveringen klaarstaan of het abonnement verloopt 

door pushnotificaties in te stellen. 

De BplusC App is enthousiast ontvangen. Sinds 

de lancering eind november hebben bijna 500  

bibliotheekleden in 2017 de app gedownload.

Biebbus

Op 2 mei hebben we de nieuwe Bibliobus opgehaald 

bij de bouwer in Drachten. De oude Bibliobus was na 

twintig jaar aan vervanging toe. 

De nieuwe bus heeft een fris, eigentijds ontwerp en 

is ook aan de binnenkant van alle snufjes voorzien: 

er is een selfservicebalie, gratis wifi en een tweede 

ingang met een rolstoellift. Bovendien oogt de bus 

veel ruimer, door de opstelling en de inrichting van 

de kasten. Tijdens de Open Dag op zaterdag 13 mei 

stond de bus als blikvanger op het Hooglandse Kerk-

plein en kon iedereen een kijkje nemen. 

De Bibliobus van BplusC bezoekt zeventien scholen 

en twintig kindercentra in Leiden die gebruikma-

ken van klassikaal lenen. Tevens heeft de Bibliobus 

na schooltijd standplaatsen in de vijf wijken waar 

geen bibliotheeklocatie is. De dienstverlening van de  

Bibliobus is gericht op kinderen in de leeftijd van 0-13 

jaar.

Wijklocaties broedplaats 
voor talent
Pilot Merenwijk

Tijdens de Week van BplusC in november 2015 was 

de wijkvereniging Merenwijk bijzonder actief. Er is 

sindsdien een goede samenwerking ontstaan met 

regelmatig overleg, waarin wensen en ideeën voor  

bibliotheek Merenwijk worden opgehaald. 
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Dit heeft in 2017 geresulteerd in een pilot, om  

samen met de wijk te komen tot de invulling van 

het bibliotheekpand als volwaardige BplusC-locatie. 

Bewoners hebben kenbaar gemaakt hoe zij kennis, 

kunst en contact in hun bibliotheek willen zien. 

Op basis hiervan is een top 5 vastgesteld: verruiming 

van de openingstijden en selfservice-faciliteiten; 

programmering (lezingen, exposities, wijkcafé (zeep-

kist), filmvertoningen, workshops, voorlezen, optre-

dens); ruimtegebruik/verhuur door en met de wijk; 

communicatie met de wijk; koffiecorner. 

Op 4 april al werd de verruiming van de openings-

tijden (op dinsdag- en woensdagochtend) feestelijk 

gevierd met de buurtbewoners en de medewerkers 

van de Merenwijk. Op 1 juni heeft het eerste wijkcafé 

plaatsgevonden. 

Voor de pilot Merenwijk is subsidie aangevraagd 

bij en definitief toegekend door de gemeente Lei-

den, Fonds 1818 en St. De Carolusgulden, waar o.a. 

de aanpassingen aan de locatie van konden worden  

gerealiseerd. 

De verbouwing is in december gestart. Naast een  

algemene opknapbeurt en vernieuwwerkzaamheden 

(o.a. ICT, tapijt, schilderwerk) is er een nieuwe balie 

gekomen en een ontmoetingsruimte met gezellige 

zitjes. Op de eerste etage is een openbare ruimte  

gemaakt met een groot scherm, audiovisuele instal-

latie, nieuwe stoelen en een podium voor filmverto-

ningen, optredens en lezingen, en drie leslokalen. 

In de tussentijd is een aantal activiteiten al gestart, 

zoals de maandelijkse Van boek tot doek-filmavon-

den, de taallessen en workshops voor kinderen op 

zondagmiddag. 

De eerste Van boek tot doek-filmavond rond het 

boek en de film An op donderdag 26 oktober is zeer 

enthousiast ontvangen door de meer dan vijftig  

bezoekers.
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Everdien van der Leek en Reineke Koldewijk- 

Erdbrink, discussieerden onder leiding van  

presentator Mieke Spaans (Jongeren Op Gezond 

Gewicht) met de zaal over prikkelende stellingen,  

zoals “Melk is voor kalfjes” en “Voedselhypes zijn  

ongewenst en ongezond”. 

In september was ‘Ik word vlogger!’ het thema. Joost 

Vullings, politiek verslaggever en ‘formatievlogger’ 

bij de NOS, mediacoach Eliane Groenendijk en de 

14-jarige internetvlogger Rosalie gingen met elkaar 

in gesprek over het ambacht van vloggen, eventuele 

gevaren, internetetiquette en het omgaan met reac-

ties. 

Ontmoeting: lezingen en debat
Debat in de Bieb

In 2017 zijn er drie debatten en een Verkiezings- 

special midden in bibliotheek Nieuwstraat georga-

niseerd. De interactieve Verkiezingsspecial, in aan-

loop naar de Tweede Kamerverkiezingen, op zondag 

26 februari was een samenwerking met ProDemos, 

Huis voor democratie en rechtsstaat. Bezoekers  

kregen door middel van een quiz en een politieke bin-

go meer informatie over de rol van de Tweede Kamer, 

het stemproces en standpunten van diverse partijen.  

Het eerste Debat in de Bieb op zondag 30 

april ging over voedselhypes. Twee diëtisten, 

foto: Van Boek tot Doek, Merenwijk
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In het kader van Nederland Leest ging het derde 

Debat in de Bieb op zondag 26 november over  

robotica. Robotica-experts dr. Roy de Kleijn (Univer-

siteit Leiden) en dr. Virginia Dignum (TU Delft) gingen 

met elkaar en het publiek in gesprek over de opmars 

van robots en wat dit betekent voor ons leven en de 

maatschappij.

Lezingen

Met een lezing over Thomas Mann en de Pringsheims 

heeft BplusC aandacht besteed aan de Boekenweek, 

die in het teken stond van ‘Verboden vruchten’. 

In het kader van het Leiden Asia Year zijn er in  

november vijf lezingen in bibliotheek Nieuwstraat 

georganiseerd, in samenwerking met de Universiteit 

Leiden. De onderwerpen waren uiteenlopend: kind-

huwelijken in Indonesië, het China van de 21e eeuw, 

lachyoga, de strijd voor landrechten in democratise-

rend Indonesië. 

Prioriteit voor laaggeletterdheid |
Van digibeet tot mediaexpert
BplusC Taalhuis

Het kerndoel van het Taalhuis is het stimuleren,  

ondersteunen, faciliteren en toerusten van burgers 

om mee te kunnen doen en bij te kunnen dragen aan 

de moderne samenleving. Hiertoe bieden we diverse 

activiteiten aan: 

Drie middagen in de week kunnen vraagstellers  

terecht bij het Taalspreekuur, dat bemand wordt door 

vier vrijwilligers. Er zijn in 2017 in totaal 226 vragen 

gesteld tijdens de Taalspreekuren.

Het wekelijkse Taalcafé in locatie Nieuwstraat voor-

ziet in een duidelijke behoefte waarbij ontmoeting en 

Nederlandse communicatie de twee pijlers zijn. 

In totaal zijn er 822 bezoekers in het Taalcafé  

geweest, waarvan plm. veertig mensen tot de vaste 

kern horen. Zij worden begeleid door tien vrijwilli-

gers, die bijgestaan worden door incidentele bezoe-

kers die hulp bieden bij het oefenen van de taal.
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Non-formeel aanbod taal en digitaal

Er worden diverse workshops en trainingen aange-

boden om taal- en digitaalvaardigheden te oefenen 

en te verbeteren. In 2017 waren dat onder andere 

Schrijftafels, Leestafels, Klik & Tik, Digisterker en  

basiscursussen digitale vaardigheden. In 2017 heb-

ben 1.414 deelnemers meegedaan aan een taalacti-

viteit en waren er 177 deelnemers aan een digitale 

activiteit.

Huisvesting en vernieuwbouw
Oegstgeest

Met ingang van het lesseizoen 2017-2018 heeft de 

muziekafdeling van BplusC haar intrek genomen 

in het Dorpscentrum Oegstgeest. Op donderdag 

12 oktober hebben directeur Willem van Moort en  

Pieter Hellinga, voorzitter van het Dorpscentrum, een 

overeenkomst ondertekend om de samenwerking te 

bezegelen. 

BplusC heeft in het Dorpscentrum een eigen vleugel 

met drie leslokalen. In de toekomst willen we in deze 

multifunctionele ruimtes ook andere activiteiten  

programmeren. 

We kijken uit naar creatieve samenwerkingen binnen 

het Dorpscentrum, zoals het opluisteren van evene-

menten met optredens en workshops door leerlingen 

en docenten van BplusC. 

De danslessen zijn naar Leiden verplaatst. Het con-

tract met de Pauluskerk is beëindigd.

Het Leidse Volkshuis

De Theaterzaal van locatie Het Leidse Volks-

huis heeft een uitgebreide technische upgrade  

ondergaan, bestaande uit o.a. het wegwerken en 

vernieuwen van kabels, aanschaf van diverse micro-

foons, zowel draadloos als bedraad, en de aanleg van 

een CAT 5E verbinding van zowel het podium, het 

balkon als achter in de zaal naar de beamer (ook te 

gebruiken voor beeld- en geluidsopnamen). 

Door deze technische upgrade kan de Theaterzaal 

weer jarenlang voor diverse doeleinden worden  

gebruikt en verhuurd.
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Leiden, internationale kennisstad
BplusC is een van de partners van Leiden, interna-

tionale kennisstad en was samen met ruim honderd 

vertegenwoordigers van Universiteit Leiden, LUMC, 

Hogeschool Leiden, gemeente Leiden, studenten- 

organisaties en andere stadspartners aanwezig op 

het symposium hierover in maart. 

BplusC zoekt steeds meer de verbinding. Met kunst-

academies, mboRijnland, de Hogeschool en de Uni-

versiteit Leiden. Studenten (mbo, hbo en wo) lopen 

hier stage, maar ook medewerkers van de universi-

teit komen steeds vaker bij ons cursussen en lezingen  

geven. 

Voor de debatten/lezingen werkt BplusC samen met 

(promovendi van) Universiteit Leiden. Ook wordt  

bekeken of studenten van de opleiding politicologie 

en debatgroepen vanuit de diverse studentenvereni-

gingen betrokken willen worden bij de organisatie. 

Verder zijn de eerste contacten gelegd om te bespre-

ken welke rol BplusC kan spelen bij de invulling van 

de jaarlijks terugkerende Summer School. 

Leiden Asia Year

Een voorbeeld van samenwerking tussen BplusC en 

de Universiteit Leiden zijn de vier Leiden Asia Year-

lezingen door medewerkers/promovendi in biblio-

theek Nieuwstraat in november. 

Het thema Azië kwam verder tot uiting in een exposi-

tie van het Taalmuseum rond de rijkdom van Chinese 

taaltradities en schriftcultuur, een Aziatisch Open 

Podium van het Centrum voor Amateurkunst Leiden 

(met o.a. een optreden van de studentendansgroep 

Raiden Yosakoi) en een tentoonstelling van werk van 

cursisten en docenten van BplusC. 

Mbo-stagiairs

Vanaf het schooljaar 2017-2018 is er een samenwer-

kingsverband tussen mboRijnland en de afdeling 

Vastgoed & Facilitair van BplusC. 

Leerlingen van de opleiding Facilitaire dienstver-
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Cultuuraanbod basisscholen Lisse
Vanaf schooljaar 2017-2018 organiseren wij ook voor 

de basisscholen in Lisse schoolvoorstellingen en 

projecten. Dit doen wij in samenwerking met Cul-

tuureducatiegroep. Ruim achttienhonderd kinderen 

bezoeken dit schooljaar een schoolvoorstelling of 

krijgen een project in de klas.

Taalmuseum
Vanaf november 2016 is het Taalmuseum in Leiden  

samen met BplusC op zoek geweest naar nieuwe 

woorden. Bezoekers werden opgeroepen om woor-

den te delen die zij alleen in hun gezin of vrienden-

kring gebruiken, en woorden te verzinnen voor 

lening niveau 2 krijgen les in een BplusC locatie en 

gaan aansluitend in de locaties aan de slag om het 

geleerde in de praktijk te brengen. De leerlingen zijn 

drie dagen per week actief op de locaties Nieuw-

straat, Het Leidse Volkshuis, Rapenburg, Oude Vest

en Muziekhuis.

Samenwerking met Unity
Vanaf half september 2017 neemt Unity TV het pro-

gramma Aan tafel met Leendert elke vrijdag op in  

bibliotheek Nieuwstraat. Het is een praatprogramma 

over regionale politieke, sociale en culturele onder-

werpen. Iedere week verzorgt BplusC een culturele 

update op Unity FM over de activiteiten van BplusC.

foto: Open podium Centrum voor Amateurkunst Leiden  - Hannelore Maier LAFV
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BplusC                                           aantal leerlingen                                                                                                                                       
                                                                    en cursisten

beeldende kunst 828

dans, musical en theater 1580

fotografie, computer 

en nieuwe media

370

geschiedenis en cultureel erfgoed 24

lifestyle 137

muziek 2669

taal en literatuur 761

totaal BplusC 6.369

BplusC               aantal bibliotheekleden en uitleen

leden 26.147

eerste uitleningen fysiek 539.702

verleningen fysiek 173.219

totaal aantal uitleningen fysiek 712.921

digitale uitleningen (e-books) 29.802

digitaal muziek luisteren (e-muziek) 7.740

totaal aantal uitleningen digitaal 37.542

totaal aantal uitleningen 750.463

verschijnselen waarvoor geen Nederlands woord  

bestaat. Het resultaat van dit onderzoek, dat meer 

dan duizend inzendingen opleverde, is op zondag 26 

november 2017 gepresenteerd  in bibliotheek Nieuw-

straat door Vivien Waszink, onderzoeker en taalkun-

dige bij het Instituut voor de Nederlandse taal.

In het kader van het Azië-jaar verzorgde het Taal- 

museum een fototentoonstelling in bibliotheek 

Nieuwstraat met unieke objecten en alledaagse 

voorwerpen, die tonen hoe in China en in Leiden met  

Chinese taal wordt omgegaan. 

Resultaten
Door de inzet van alle medewerkers, door gebruik te 

maken van de reeds aanwezige expertise en de samen- 

werking tussen afdelingen en met partners zijn de 

volgende resultaten behaald: 
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Aantal bezoekers dat een van de 

BplusC-activiteiten/ gebouwen bezocht:

totaal 1.044.549

Aantal bezoekers van www.BplusC.nl

totaal 399.277

Oplage Magazine 2017

totaal (in gedrukte vorm) 13.000

In 2017 verschenen twee edities van het Magazine. 

Leerlingen, cursisten, bibliotheekleden, klanten en 

relaties konden een exemplaar gratis ophalen of via 

de website downloaden. 

Per gemeente

Leiden
BplusC                                           aantal leerlingen                                                                                                                                       
                                                                    en cursisten

totaal Leiden 4.412

BplusC               aantal bibliotheekleden en uitleen

leden 20.917

eerste uitleningen fysiek 421.624

verlengingen fysiek 138.568

totaal aantal uitleningen fysiek 560.192

digitale uitleningen (e-books) 23.246

digitaal muziek luisteren (e-muziek) 6.037

totaal aantal uitleningen digitaal 29.283

totaal aantal uitleningen 589.475

Cultuur Pakketten PO

totaal aantal voorstellingen 41

totaal aantal projecten 126

totaal aantal scholen bereikt 36

totaal aantal leerlingen bereikt 9.594

Cultuur Pakketten VO

totaal aantal projecten 65

totaal aantal leerlingen bereikt 765

Onderwijs 

totaal aantal scholen 45

totaal aantal leerlingen bereikt 12.191
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Verhuur van ruimtes aan derden

totaal aantal uren locatie Het Leidse 

Volkshuis

1.355

totaal aantal uren locatie Oude Vest 1.416

totaal aantal uren locatie Nieuwstraat 114

totaal aantal uren locatie Rapenburg 220

totaal aantal uren verhuringen Qbus 752

totaal aantal uren verhuringen cabines 3.218

totaal aantal uren verhuur 7.075

Leiderdorp
BplusC                                           aantal leerlingen                                                                                                                                       
                                                                    en cursisten

totaal Leiderdorp 231

BplusC               aantal bibliotheekleden en uitleen

leden 5.230

eerste uitleningen fysiek 106.797

verlengingen fysiek 34.757

totaal aantal uitleningen fysiek 141.554

digitale uitleningen (e-books) 6.556

digitaal muziek luisteren (e-muziek) 1.703

totaal aantal uitleningen digitaal 8.259

totaal aantal uitleningen 149.813

Onderwijs 

totaal aantal scholen 14

totaal aantal leerlingen bereikt 5.242

Oegstgeest
BplusC                                           aantal leerlingen                                                                                                                                       
                                                                    en cursisten

totaal Oegstgeest 515

Onderwijs 

totaal aantal scholen 8

totaal aantal leerlingen bereikt 2.010

Voorschoten
BplusC                                           aantal leerlingen                                                                                                                                       
                                                                    en cursisten

totaal Voorschoten 441

Onderwijs 
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totaal aantal scholen 2

totaal aantal leerlingen bereikt 285

Wassenaar
BplusC                                           aantal leerlingen                                                                                                                                       
                                                                    en cursisten

totaal Wassenaar 260

Onderwijs 

totaal aantal scholen 2

totaal aantal leerlingen bereikt 260

Overige gemeenten
BplusC                                           aantal leerlingen                                                                                                                                       
                                                                    en cursisten

totaal Overige gemeenten 510

 

Beknopt financieel jaarverslag 2017
De subsidie-inkomsten zijn in 2017 zoals verwacht  

gedaald door:

• structurele korting op de subsidie door de  

gemeente Leiden ter compensatie van de onttrek-

king aan het gemeentefonds in verband met de 

ontwikkeling van de landelijke digitale bibliotheek

• afbouw in vier jaar van de subsidie van de  

gemeente Oegstgeest

De eigen inkomsten zijn vrijwel stabiel gebleven ten 

opzichte van 2016. De begrote stijging van eigen  

inkomsten is niet gehaald. De daling van de abonne-

mentsgelden bij de bibliotheek (verschuiving van beta-

lende naar niet-betalende leden) en inkomstendaling 

uit lessen en cursussen (verschuiving van kostendek-

kend naar gesubsidieerd aanbod) is gecompenseerd 

door een stijging in de opbrengsten van verhuur. 

De huisvestingslasten zijn licht gedaald ten opzich-

te van 2016 doordat BplusC de panden, waarvan zij 

hoofdhuurder is, efficiënter heeft benut en inhuur van 
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(les)ruimte elders minder nodig is geweest. Bovendien 

zijn de energiekosten lager uitgevallen dan verwacht.

BplusC vindt het belangrijk om niet alleen nationaal, 

maar ook internationaal een bijdrage te leveren aan 

Leiden Kennisstad, o.a. in samenwerking met de  

Universiteit Leiden en Leiden Global. Dit komt bijvoor-

beeld tot uiting in het organiseren van seminars en in 

verschillende uitwisselingsprogramma’s, zoals deel-

name aan projecten in het  kader van Culturele hoofd-

stad van Europa in 2016 en 2018.

In 2017 heeft er geen internationaal jeugdfestival 

plaatsgevonden, waardoor de organisatielasten lager 

zijn dan andere jaren.

De jaarrekening 2017 sluit met een bescheiden positief 

resultaat, dat is toegevoegd aan het vrij besteedbaar 

vermogen.

BplusC werkt volgens de Governance Code Cultuur.

2017 2016

Inkomsten

subsidies € 6.044.230 € 6.250.335

subsidies voor projecten € 265.950 € 241.191

eigen verdiensten € 2.396.049 € 2.393.616

€ 8.706.229 €8.885.142

Uitgaven

salarissen € 5.255.464 € 5.457.429

huisvesting € 1.998.988 € 2.001.211

organisatie € 376.351 € 413.226

specifieke lasten € 794.859 € 757.339

overige € 86.259 € 92.809

projecten € 267.524 € 239.646

transitiereserve - € 100.000 - € 125.000

€ 8.679.445 € 8.836.660

toevoegen aan  

algemene reserve
€ 26.784 € 48.482

*Bovenstaande betreft de beknopte weergave van de staat 
van baten en lasten uit de jaarrekening van BplusC 2017.  
Nadat de jaarrekening medio april door de raad van toe-
zicht wordt geaccordeerd, zal de volledige jaarrekening op 
te vragen zijn bij het secretariaat van BplusC.
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Activiteiten 
2017

foto: Optreden Big Band café de Burcht, 1 juli 2017

27
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JANUARI Activiteit
4-jan-17 De Kleine Geschiedenis van Leiderdorp

11-jan-17 Inspiratiemiddag De Nationale Voorleesdagen

12-jan-17 Lunchconcert Vocalisten en pianisten van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag 

13-jan-17 ZAPPY NEW YEAR SHOW performed by ZAPPATiKA

14-jan-17 Balfolk: Aidreann (B) + Salmagondis

14-jan-17 Taal informatiedag - Languages information day. Maak een keuze uit 23 taalcursussen, ontmoet de 
docenten en test je taalniveau!

16-jan-17 Ontdek de danser, muzikant of kunstenaar in jou! Kom langs tijdens onze proeflesweek

16-jan t/m 31 mrt-17 Winterburen III

18-jan-17 Themaochtend Pluspunt. Zijn alle apps veilig? 

19-jan-17 Keytown Swing presenteert: Lindyhop Trial Class

19-jan-17 Celliste Virginia del Cura Miranda en de pianist Roderigo Robles de Medina

20-jan-17 Leeskring literatuur

21 jan t/m 04 feb-17 Expositie “Het land van Maas en Waal, de wondere wereld van Jeroen Bosch”, tekeningen van groep 
4 van de Lorentzschool

21-jan-17 De X: Kamal Hors & Anass Habib presenteren 'Zayna'

22-jan-17 Music Heals | benefietconcert  door leerlingen van het Da Vinci College ter ere van Plan Nederland.

24-jan-17 The Cactus Blossoms + Band

25-jan-17 Sari Schorr & The Engine Room

25-jan-17 Danstheater naar ‘De Kleine Walvis’ door Kirsten Mieog

25-jan t/m 04-feb-17 De Nationale Voorleesdagen 2017

25-jan-17 De Kleine Walvis met de Kamishibai (vertelkastje)

26-jan-17 Lunchconcert Donkere warme klanken met het ensemble "Zagerij Pro"

26-jan-17 Danstheater naar ‘De Kleine Walvis’ door Kirsten Mieog

28-jan-17 Jazztrio Massot-Florizoone-Horbaczewski feat. Claron McFadden

28-jan-17 Poezieweek 2017- BplusC presenteert 'Gedicht' | Zeven Leidse dichters treden op

29-jan-17 Danstheater naar ‘De Kleine Walvis’ door Kirsten Mieog

29-jan-17 Workshop lezen en spelen op de tablet 

29-jan-17 De Kleine Walvis met de Kamishibai (vertelkastje)

29-jan-17 Voorleesmarkt De Nationale Voorleesdagen  voor kinderen van 0 tot 6 jaar

31-jan-17 Het Gebouw: Danstheater naar ‘De Kleine Walvis’ door Kirsten Mieog
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FEBRUARI Activiteit
1-feb-17 Leiderdorp: Danstheater naar ‘De Kleine Walvis’ door Kirsten Mieog

1-feb-17 De Kleine Walvis met de Kamishibai (vertelkastje)

1-feb t/m 11-mrt-17 Expositie "Een tuin voor gesprekken" Tiny Koppens, quilts en textielkunst

2-feb-17 Lunchconcert Trio de Lis

4-feb-17 De Ziel van Leiden; van idee tot werkelijkheid

4-feb-17 Nati per leggere / Voorlezen in het Italiaans

6-feb t/m 5-apr-17 Expositie “Silhouetten”, keramiek van Janneke Carabain

6-feb-17 Spreekuur voor taalvrijwilligers

9-feb-17 Lunchconcert  Tango ensemble van pianist Wim Warman

10-feb-17 Leeskring Engels. Informatiebijeenkomst over het starten van een leesgroep Engels

10-feb-17 Van Messing cd release + Sax4All

11-feb-17 Wellhalo goes Club 70

14-feb t/m 17-mrt-17 Keramiek van Ineke Roos

15-feb-17 Toneellezing en schouwburgbezoek Whos afraid of virginia woolf

15-feb-17 Themaochtend | De cultuuromslag naar een nieuw denken door de kerk

15-feb-17 Kinderactiviteit in de Sterrentuin.

16-feb-17 Lunchconcert pianiste Justyna Yarzab

17-feb-17 Leeskring Frans Informatiebijeenkomst over het starten van een leesgroep Frans

18-feb-17 Mulligan-Baker Project. Ode aan de vernieuwende jazz van Gerry Mulligan en Chet Baker

18-feb-17 Voorouderspreekuur

23-feb-17 Chuck Prophet & Mission Express (USA)

23-feb-17 Lunchconcert pianisten van Koninklijk Conservatorium in Den Haag

25-feb-17 De X presenteert: Bart Wirtz "Beneath the Surface" (cd-presentatie)

25-feb-17 Voorlezen in het Spaans

26-feb-17 Verkiezingsspecial ProDemos



30

MAART activiteit
3-mrt-17 Fantasy Awards 2016

4-mrt-17 Hothouse Jazz: Wilbert de Joode Boy Edgar Prijs Tournee

5-mrt-17 4the Music

6-mrt-17 Spreekuur voor taalvrijwilligers

8-mrt-17 Themaochtend,  belastingaangifte 2016

8-mrt-17 Theatermaker Britt Boekkooi deelt haar kennis over het stuk Hedda Gabler en schrijver Hendrik Ibsen

9-mrt-17 Lunchconcert met Pianiste Anita Tomasevich

11-mrt-17 Optreden Hambre Y Sed ter herdenking ramp Fukushima

11-mrt-17 De X presenteert: Evening News, Liquid Sun Orchestra en DJ

11-mrt-17 Nati per leggere / Voorlezen in het Italiaans

14-mrt-17 American Aquarium (USA) +Tim Easton (USA)

15-mrt t/m 01 mei-17 Expositie Gemiva-SVG en beeldend kunstenaars Annelies Brakkee en André Sas 

16-mrt-17 Lunchconcert Lisa Franken met composities voor cello en piano

17-mrt-17 Chris Bergson Band 'Bitter Mignight Tour'

18-mrt-17 CoderDojo, leren programmeren voor kinderen van 7 t/m 17 jaar 

18-mrt-17 Voorouderspreekuur

19-mrt-17 Finale Leiden Boonekamp Jazz Award 2017

19-mrt-17 Jazzmiddag in Oegstgeest, met de XL Funky Sax Band, De Metrognomes en Blow&Co

23-mrt-17 Lunchconcert Liederenrecital door duo Alkan- Heymann. 

23-mrt t/m 27-mei-17 Expositie Lisette Eisenga "Horizons"

24-mrt-17 Voorspeelavond van harpleerlingen van Aimée van Delden

24-mrt t/m 04-mei-17 Expositie Gedichten van Joke Schrijvers en Han Ruijgrok

25-mrt-17 Voorlezen in het Spaans, Mini Lectores

25-mrt-17 Hothouse Jazz: ICP Orchestra

26-mrt-17 Boekenweeklezing door Margreet den Buurman

30-mrt-17 Lunchconcert fluitist Federico Dalpra en pianiste Amelia Santoso

31-mrt-17 De X presenteert: Luna Zegers
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APRIL activiteit
1-apr-17 Nati per leggere / Voorlezen in het Italiaans

2-apr-17 4the Music

3-apr-17 Spreekuur voor taalvrijwilligers

4-apr-17 Feestelijke start ochtendopenstelling bibliotheek Merenwijk

5-apr t/m 01-jul-17 Expositie Absztrakten, Mariska Aniba

6-apr-17 Lunchconcert Cello duo Pinas- Lekkerkerk.

6-apr-17 The Imperial Crowns (USA)

8-apr-17 Baby- en peutermarkt Het Gebouw

8-apr-17 Voorouderspreekuur

8-apr-17 De X presenteert: DraMali

9-apr-17 Klarinetdag

11-apr t/m 09-jul-17 Expositie Miniportretten van Gina Puts

11-apr-17 Michael McDermott (USA)

12-apr t/m 13-mei-17 Minecraft Challenge: Herbouw de historie

13-apr-17 Lunchconcert Violisten Kardelen Buruk en Kellen Mc Daniel

14-apr-17 Balfolk Leiden: Ba.Fnu (CZ) +Dioptri

15-apr-17 CoderDojo

19-apr-17 Media Mania - netwerk Cultuureducatie en Open Boek

19-apr-17 Theatermaker Britt Boekkooi deelt haar kennis over het stuk De meeuw en de schrijver, Tsjechov

20-apr-17 Lunchconcert Kimberly Jeong (cello) en Elena Malinova, Koninklijk Conservatorium Den Haag

21-apr-17 Leeskring filosofie

21-apr-17 Open Podium Centrum voor Amateurkunst Leiden 

22-apr-17 HothouseJazz

23-apr-17 Gunther Brown (USA)

28-apr t/m 09-jun-17 Expositie Trudi en Colin Huigen – Mozaïek

29-apr-17 Voorlezen in het Spaans, Mini Lectores

29-apr-17 International Dance Day,  3de editie van UNESCO International Dance Day vanuit Leiden

30-apr-17 Voedselhypes: feiten en fictie
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MEI activiteit
1-mei-17 Spreekuur voor taalvrijwilligers

3-mei-17 JR Mack & Blind B. and the Visionaires

4-mei-17 Lunchconcert Het Artem Trio

6-mei-17 Duurzaamheidsmiddag | Vergroen en verklein de Leidse afvalberg!

7-mei-17 4the Music

08-mei t/m 06 jul-17 Expositie Sterrenbeelden en hun stenen van Jacques van Kampen

08-mei t/m 06 jul-17 Expositie Historische spotprenten bij het HIP

08-mei t/m 30 jun-17 Expositie Speelgoed gokkastjes van Rob "Jackpot" van Veen

9-mei-17 Cale Tyson Band (USA)+ Anna Tivel & Jeffrey Martin

10-mei-17 Gratis beeldende kunst workshop voor kinderen

11-mei t/m 07-jul-17 Overzichtstentoonstelling van werk Cees Kortlang

12-mei-17 An Evening With Chris Smither (USA)

13-mei-17 De X presenteert: Badakshan Ensemble

13-mei-17 Nati per leggere / Voorlezen in het Italiaans

13-mei-17 Open dag

17-mei-17 Gratis beeldende kunst workshop voor kinderen

17-mei-17 Kindermiddag Sterrentuin Leiderdorp 

17-mei-17 Gregory Page met band (all seated)

17-mei-17 Themaochtend Pluspunt: schenken en erven

18-mei-17 Lunchconcert  Trio Solé speelt Schubert

19-mei-17 Open podium in de Qbus Eerste open podium in locatie Muziekhuis met The Hounds, Trash, 
Christopher's Soul, Sequoia van Ekeren en Sunday at Eight!

20-mei-17 Voorouderspreekuur

20-mei-17 CoderDojo

20-mei-17 Leesgroep kunstgeschiedenis!

20-mei-17 De X presenteert: Soirée Afro Caribbean

21-mei-17 Bandmiddag & live registratie Popschool

24-mei-17 Gratis beeldende kunst workshop voor kinderen

27-mei-17 Voorlezen in het Spaans, Mini Lectores

30-mei t/m 05-aug-17 Expositie van fotojournaliste Eline van Nes en journalist Jurriaan van Eerten
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JUNI activiteit
1-jun-17 Spreekuur voor Taalvrijwilligers

3-jun-17 Nati per leggere / Voorlezen in het Italiaans

3-jun-17 Leidse Kinder Olympus

3-jun-17 De Piano Spelen

3-jun-17 De X presenteert: Mujer_Klorica ft. Alicia Carrasco & Jose

8-jun-17 Leerlingpresentatie Klassiek Gitaar

8-jun-17 Lunchconcert met violiste Cordelia Paw, altviolist Martin Moriarty en pianist Daniël Kramer

11-jun-17 Jazzmiddag met workshop en jamsessie

14-jun-17 Kindermiddag Sterrentuin Leiderdorp

15-jun-17 Ken Stringfellow (Posies/REM/Big Star)

16-jun-17 BplusC leerlingpresentatie Toetsen

17-jun-17 Als ik dans… Dans en theaterleerlingen staan op het podium van de Leidse Schouwburg met een 
eigen productie 

17-jun-17 CoderDojo

20-jun-17 Leerlingpresentatie Gitaar

21-jun-17 Thema-ochtend: Fotografie met de telefoon en het bewerken van foto’s

22-jun-17 Zangavond

22-jun-17 Lunchconcert Het Pneuma Pianoduo

23-jun-17 Voorspeelavond door leerlingen van Susanne Gersch

24-jun-17 Voorlezen in het Spaans, Mini Lectores

25-jun-17 Rapenburg Kamer Orkest speelt 'De Uitdaging'

26 -jun t/m 08-jul-17 Boekverkoop

27-jun-17 Leerlingpresentatie Zang

28-juni t/m 18-aug-17 Expositie Louella’s Choice

29-jun-17 Lunchconcert Het Metis Kwartet

30-jun-17 Voorspeelavond cello
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JULI activiteit
01 t/m 30-jul-17 Zomerzotheid,  tentoonstelling van 55 kunstenaars BplusC Voorschoten

1-jul-17 Songs of Freedom

1-jul-17 Nati per leggere / Voorlezen in het Italiaans

4-jul-17 Voorspeelavond door vioolleerlingen van Anne Claas

6-jul-17 Spreekuur voor Taalvrijwilligers

11-jul-17 Vakantiepas 2017 -  workshops door cultuurcoaches Nieuwe media & Dans

12-jul-17 Vakantiepas 2017 -  workshops door cultuurcoaches Theater, Muziek en Nieuwe media

13-jul t/m 13-sept-17 Expositie foto's uit de serie "Dutch Humour" en "Ons Kontrei" door fotograaf Hans Koreman

13-jul-17 Vakantiepas 2017 - workshops door cultuurcoaches Muziek, beeldende kunst

15-jul-17 CoderDojo

AUGUSTUS activiteit
01-aug t/m 17-okt-17 Expositie Installatie Wolkenlucht van Annelies Brakkee

11-aug t/m 23-sep-17 Expositie Handgemaakte kussens van Evelien Hazenoot

11-aug t/m 21-okt-17 Expositie Schilderijen van Irene Kurpershoek

19-aug-17 CoderDojo

28-aug t/m 09-sept-17 BplusC viert de start van het nieuwe cursusjaar met twee weken gratis proeflessen

31-aug-17 Taalinformatiedag / Languages Information Days

SEPTEMBER activiteit
01-sept t/m 30 dec-17 Expositie Vijf jaar Teken- en schildercollectief TKLinea

2-sep-17 Nati per leggere / Voorlezen in het Italiaans

02-sep t/m 31 okt-17 Expositie Leiden, De Stijl en de LAFV

2-sep-17 Taalinformatiedag / Languages Information Days

3-sep-17 Inloopatelier In de voetsporen van De Stijl,  van figuratief naar abstractie

3-sep-17 4 the music

3-sep-17 Kennismakingsrepetitie Kinderorkest (7-12 jaar)

04 t/m 10-sep-17 Week van de alfabetisering

5-sep-17 (Digi)Taal-atelier. Week van de alfabetisering 4 t/m 10 september
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SEPTEMBER activiteit
7-sep-17 Leeskring informatieavond

7-sep-17 Taalbingo in het Taalcafé

9-sep-17 Open Monumenten & Osger Weekend

9-sep-17 Shaffy Podium: Hommage aan de Leidse jaren van Ramses Shaffy

11 t/m 29-sep-17 Expositie Ramses Shaffy | Schilderijen van leerlingen van Cora Beijersbergen

14-sep-17 Leeskring literatuur

14-sep-17 Gitaarensemble Hambre Y Sed speelt bij de opening Asian Library 

15-sep-17 Leiden English Comedy Nights

16-sep t/m 26-okt-17 Expositie Topwerken van fotogroep SHOOT!

16-sep-17 Voorouderspreekuur

20-sep-17 Thema-avond kinderboekenweek 2017. Met o.a. workshops van schrijvers Jozua Douglas, Alex de 
Wolf en muziek met Jeroen Schipper

20-sep-17 Thema-ochtend: Geheugen en vergeten door de Hersenstichting

20-sep t/m 26-okt-17 Expositie Leerlingen van het Da Vinci College Kagerstraat

22-sep-17 Open Podium in Qbus door het Centrum voor Amateurkunst Leiden

23-sep-17 De X presenteert: Solon Lekkas

23-sep-17 CoderDojo

24-sep-17 Gratis dansworkshop voor kinderen van 6 - 10 jr. in de Merenwijk

24-sep-17 Kunst in de Heemtuin. Dichters presenteren gedichten bij kunstwerken in de Heemtuin in Leiderdorp

24-sep-17 Debat in de bieb: Ik word vlogger!

26-sep-17 Jeffrey Halford & The Healers

28-sep-17 Lunchconcert: duo Miroirs

30-sep-17 Voorlezen in het Spaans, Mini Lectores
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foto: Optredens popbands, Shanka Abeyseekere LAFV
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OKTOBER activiteit
1-okt-17 4 the Music

5-okt-17 Lunchconcert Hermione Ji 

06 t/m 15-okt-17 Kinderboekenweek 2017 - Gruwelijk eng!

7-okt-17 Nati per leggere / Voorlezen in het Italiaans

7-okt-17 HothouseJazz: Maarten Hogenhuis Trio

8-okt-17 Edgar's Hair - Crowd Funding Night

12-okt-17 Lunchconcert door duo Dijkstra - Kramer

12-okt-17 Binnenkijken in Dorpscentrum Oegstgeest, nieuwe leslocatie van de afdeling Muziek

12-okt-17 Leeskring geschiedenis

13-okt-17 Leiden English Comedy Nights 2

13-okt-17 Cultureel kinderfestival Carrousel | Gruwelijk eng!

14-okt-17 Voorouderspreekuur

14-okt-17 De X presenteert: Dabke Night

17-okt-17 Leeskring Literatuur i.s.m. Senia

18-okt-17 Themaochtend Filosoferen: het pad is het doel

18-okt-17 Halloween in de Sterrentuin!

18-okt-17 Doug Seegers & Band (USA)

19-okt-17 Leeskring biografieën / familiegeschiedenissen

20 t/m 22-okt-17 Workshops Leids Amateurkunst Festival

20 okt t/m 12-jan-18 Expositie Ell Geeh: Foto's en gedichten

21-okt-17 Sessão de leitura infantil | Voorlezen in het Portugees

21-okt-17 CoderDojo

21-okt-17 Hamilton Loomis & Band (USA)

22-okt-17 Hothouse Jazz: Duo Valle Vloeimans

24-okt-17 Levi Parham Band (USA)

26-okt-17 Van boek tot doek: An. Maandelijkse filmavond in locatie Merenwijk

26-okt-17 Popronde: Nausica en Alaska Pollock

26-okt-17 Lunchconcert Saxofonisten van Koninklijk Conservatorium 

26-okt-17 Popronde preview: Lisa Nora

27-okt t/m 11-jan-18 Overzichtstentoonstelling van Martine de Munnik
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27-okt-17 De X presenteert: Locos Lindos Tango Quintet

28-okt-17 Balfolk Halloween: Aérokorda + Simon Gielen en Lode Buscan

28-okt-17 Voorlezen in het Spaans, Mini Lectores

29-okt t/m 12-jan-18 Expositie Vol van karakter, Chinees in Leiden

29-okt-17 Van klank tot karakter: taal en schrift in China - Taalmuseum Leiden

29-okt-17 Gratis workshops in de Merenwijk

31-okt-17 Cordovas (USA)

NOVEMBER activiteit
01-nov t/m 31-dec-17 Expositie De Kumikai groep met Sumi-e afbeeldingen

01 t/m 30-nov-17 Allerlei activiteiten rond robotica, het thema van Nederland Leest, ook voor kinderen

1-nov-17 Voorlezen Leiderdorp

2-nov-17 Lunchconcert Celliste Jobine Siekman en pianiste Elena Krasnoselskaya

2-nov-17 Lezing: De lachende Indiër door drs. Alida van Leeuwen

2-nov-17 Thema-avond dyslexie

02-nov t/m 13-jan-18 Expositie Dorien van den Wollenberg: Handlettering

02 t/m 30-nov-17 Lezingen | Leiden Asia Year

3-nov-17 Cees Van Niel Band + Trespassage + Divaz

03-nov t/m 10-jan-18 Expositie Beeldhouwwerk en keramiek met een knipoog naar Azië 

4-nov-17 Nati per leggere / Voorlezen in het Italiaans

4-nov-17 4 the music

8-nov-17 Leeskring Geschiedenis i.s.m. Senia

8-nov-17 My Darling Clementine (UK)

9-nov-17 Lunchconcert door cello-pianoduo

9-nov-17 Lezing: Kindhuwelijken in Indonesië; Onrecht of speeruimte voor pubers? door drs. Mies Grijns

10-nov-17 Leiden English Comedy Nights

11-nov-17 Hothouse Jazz: Frank van Bommel Kwartet: Plots

11-nov-17 De Geluksroute #6

12-nov-17 Optreden gitaarensemble Hambre Y Sed

14-nov-17 Grayson Capps & Corky Hughes (USA)

15-nov-17 Kindhuwelijken in Indonesië; Onrecht of speelruimte voor pubers? door drs. Mies Grijns

16-nov-17 Lunchconcert cellist Martin Grudaj en pianiste Elena Malinova

16-nov-17 Lezing: De strijd voor landrechten door Willem van der Muur (LLM, Msc)
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NOVEMBER activiteit
17-nov-17 De X presenteert: Réalta

17-nov-17 Het Open Podium van het Centrum voor Amateurkunst Leiden in het teken van Azië

18-nov-17 Kleine robots: Maak kennis met de robots Dash & Dot en maak muziek met bananen

18-nov-17 CoderDojo

18-nov-17 Sessão de leitura infantil | Voorlezen in het Portugees

18-nov-17 Voorouderspreekuur

18-nov-17 CoderDojo | robotica

18-nov-17 Grote Prijs van de Bollenstreek 2017

18-nov-17 Robotdans workshop 4-6 jr

19-nov-17 Gregory Page

23-nov-17 Lezing: China; wat voor uitdaging door dr. Rogier Creemers

23-nov-17 Lunchconcert Maas-Ensemble

24-nov-17 Leiden English Comedy Nights

25-nov-17 Duo Diets en Duits

25-nov-17 Voorlezen in het Spaans

25-nov-17 Nacht van de Jazz

26-nov-17 Gratis workshops in de Merenwijk

26-nov-17 Taalmuseum presenteert Nieuwe Woorden

26-nov-17 Groot Sinterklaas meespeel-orkest!

26-nov-17 Debat in de Bieb: De robots komen eraan!    

26-nov-17 Workshop Robot maken met Hebocon

26-nov-17 Kunstworkshop voor kinderen van 7-12 jaar in locatie Merenwijk

27-nov-17 Lancering bibliotheek app

28-nov t/m 17 jan-18 Expositie deelnemers project Saaamen

30-nov-17 Lezing: Het China van de 21e eeuw door Fred Sengers

30-nov-17 Zandstorm

30-nov-17 Lunchconcert

30-nov-17 Van boek tot doek: Norwegian Wood

30-nov-17 Taalhuis, workshop expressie: leren communiceren in het Nederlands
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DECEMBER activiteit
2-dec-17 Samenspeeldag hoornisten

2-dec-17 Nati per leggere / Voorlezen in het Italiaans

3-dec-17 Gratis workshops in de Merenwijk

3-dec-17 4 the music

7-dec-17 Taalhuis, workshop expressie: leren communiceren in het Nederlands

7-dec-17 Lunchconcert Pneuma pianoduo 

7-dec-17 Thema-avond dyslexie

8-dec-17 De X presenteert: Salawat Dulang

08 t/m 17-dec-17 Boekverkoop

9-dec-17 Kerstafette Sterrentuin Leiderdorp

9-dec-17 Band Talent Leiden

13-dec-17 Themaochtend: Wisselen van zorgverzekering?

14-dec-17 Lunchconcert Spaans cello-pianoduo: Virginia del Cura en Julia Mora

14-dec-17 Taalhuis, workshop expressie: leren communiceren in het Nederlands

15-dec-17 Leiden English Comedy Nights

16-dec-17 KerstKaravaan Een bomvol kerstprogramma voor het hele gezin

16-dec-17 Tobias Delius kwartet

16-dec-17 Sessão de leitura infantil | Voorlezen in het Portugees

16-dec-17 CoderDojo

17-dec-17 OPEN Korenweekend

17-dec-17 Jake la Botz & Band (USA)

19-dec t/m 10-feb-18 i-Lab: Ontwerp je eigen game!

21-dec-17 Lunchconcert Chopin-recital uitgevoerd door Justyna Jarzab

21-dec-17 Taalhuis, workshop expressie: leren communiceren in het Nederlands

22-dec-17 Dreumes kerstconcert. Speciaal meespeel-concert voor kinderen van 0 t/m 4 jaar

23 en 24 dec-17 OPEN Korenweekend

27-dec-17 Taalhuis: Schrijftafel
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foto: Als ik dans, Henk Aschman LAFV
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