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Voorwoord

- in 2019-2021 extra investeren in onze wijklocaties

BplusC heeft voor de periode 2019-2021 een duidelijke

- onze locatie aan de Oude Vest in de binnenstad

vernieuwingsagenda voor wat betreft:

van Leiden in de zomer van 2019 afstoten en de
bezettingsgraad van onze andere locaties verhogen

Inhoud
Lezen en leesbevordering, taal en taalontwikkeling,

Organisatie

(digitaal verzamelde) informatie tot kennis verwerken,

Realisatie van onze vernieuwingsagenda stelt hoge

kennis vergaren en uitwisselen; kunst beoefenen

eisen aan onze medewerkers, in alle geledingen

en/of ervan genieten – dit alles biedt BplusC, waarbij

van de organisatie. We blijven onze medewerkers

we de komende jaren prioriteit geven aan:

begeleiden en trainen in projectmanagement en

- focus op specifieke doelgroepen: jeugd tot 21 jaar,

andere methoden om projectmatig, doelgericht en

minder draagkrachtigen, laaggeletterden,

doelmatig te streven naar concrete resultaten.

inburgeraars

Vernieuwing

- focus op taalontwikkeling en bevordering van

Innovatie

participatie, onder meer via een vernieuwd aanbod

We bieden alle inwoners van Leiden en omstreken

van cursussen en andere activiteiten. Motto: ‘Alles

de mogelijkheid 21st century skills te ontwikkelen.

begint met samenspel’.

BplusC heeft geïnvesteerd in de ontwikkeling

- versterken van onze aanwezigheid in de wijken

van een i-Lab in bibliotheek Nieuwstraat. Een
uitdagende en innovatieve omgeving, waar iedereen

Huisvesting

vrijuit kan experimenteren met alle mogelijke

Om méér mensen samen te brengen rondom kennis

nieuwe technologie onder leiding van (vrijwillige)

en kunst, willen we:

deskundigen, de i-Lab-ambassadeurs.
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ook steeds vaker door maatschappelijk verantwoord
ondernemerschap.

Aansprekende

voorbeelden

hiervan zijn bijvoorbeeld onze samenwerking met:

In 2018 is een basisinrichting van het i-Lab
opgeleverd. In 2019 zijn de activiteiten in het i-Lab
verder ontwikkeld, met wekelijks een vrije inloop

Gemiva-SVG Groep

werkplaats met aandacht voor o.a. 3D-printen,

Start!, De Ervaring en AC Zuidwester, allen

virtual reality, robotica, computerprogramma’s, film-

onderdeel van de Gemiva-SVG Groep,

en muziekapparatuur en verdiepingsworkshops.

september 2018 gevestigd in BplusC Het Leidse

Daarnaast zijn de activiteiten uitgebreid met

Volkshuis. In het Volkshuis bieden we mensen die –

een programma voor buitenschoolse opvang en

tijdelijk of langdurig – ondersteuning nodig hebben

kinderdagverblijven.

bij hun leven in de samenleving de mogelijkheid

zijn sinds

werknemersvaardigheden te ontwikkelen en hun
Integratie

talenten te ontdekken onder begeleiding van de

Waarde kunnen toevoegen aan het leven van de

collega’s van Gemiva-SVG Groep.

inwoners van de regio Leiden is onze belangrijkste
drijfveer. Het vermogen te verbinden is wat BplusC

mboRijnland

uniek maakt: fusion van kennis, kunst en cultuur met

We bieden ruimte aan een innovatieve manier

als doel mensen in verbinding brengen. Iedereen de

van

mogelijkheid bieden om te participeren en op zijn of

Servicemedewerker van mboRijnland. De leerlingen

haar eigen niveau het beste uit zichzelf te halen door

doen praktijkervaring op bij BplusC en krijgen ook

kennisverdieping en talentontwikkeling. Dit komt

hun lessen in dezelfde BplusC locatie. Maastricht

tot uiting in ons aanbod en onze activiteiten, maar

University heeft een masterclass Leading in Learning
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stage

lopen

voor

leerlingen

mbo-2

College Tour Merenwijk

gewijd aan deze nieuwe manier van leren. In deze

Prioriteit voor de wijken

masterclass wordt de pilot bij BplusC als succesvol

BplusC geeft prioriteit aan de wijken. De focus ligt

voorbeeld gebruikt.

in de wijklocaties op de ontmoetingsfunctie en de

Verder biedt BplusC maatschappelijke stageplekken

mogelijkheden je talenten en interesses te ontdekken

voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs en

en te ontwikkelen, ieder op zijn of haar eigen niveau.

stageplaatsen (incidenteel) voor studenten uit hbo

In 2019 is de pilot Merenwijk afgerond. Doelstelling

en wo (onderwijs, communicatie, kunsteducatie,

van de pilot was om de wijklocatie Merenwijk samen

secretariaat, P&O en facilitair).

met de wijkbewoners te ontwikkelen tot échte BplusC
locatie met mogelijkheid kennis te maken met het

Interactie

volledige aanbod aan kennis, kunst en contact op één

Bij BplusC ligt de nadruk op het beleven van kennis

laagdrempelige en toegankelijke plek in het centrum

en kunst. Je komt er niet alleen kennis halen, maar

van de wijk. De pilot is zeer succesvol geweest en zal

ook brengen. We stimuleren ontmoeting, het uitwis-

navolging vinden in andere wijken.

selen van ideeën en het leren van elkaar.
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Naast deze ontwikkelingen is het een gegeven
dat de meeste vernieuwende activiteiten een

Behaald resultaat

maatschappelijk doel dienen en geen of weinig eigen

Voor het totaaloverzicht van de KPI’s verwijzen we

inkomsten zullen genereren.

naar de Resultaten verderop in dit jaarverslag. We
gaan kort in op de meest in het oog springende zaken:

BplusC

beschikt

over

een

groot

aantal

multifunctionele ruimtes in onze diverse locaties,
Per 1 juli 2019 voert BplusC de landelijk vastgestelde

die beschikbaar zijn voor partners uit de regio,

bibliotheektarieven. Bibliotheekleden kunnen naast

amateurkunstenaars, particulieren en bedrijven.

de gewone papieren boeken ook gebruikmaken

Vrijwilligersorganisaties

van het volledige aanbod van de landelijke digitale

kunnen

collectie met e-books. Vanaf 18 jaar kost een

benutten. Op deze manier faciliteren we andermaal

jaarabonnement € 42 en voor iedereen onder de

kunst, kennis en contact, via activiteiten van partijen

18 jaar is het abonnement gratis. Met het gratis

uit het maatschappelijke of culturele veld.

onze

zalen

en
tegen

abonnement voor de jeugd nemen we elke financiële
drempel om lid te worden van de bibliotheek weg

Willem van Moort

voor deze belangrijke focusgroep.

Voorzitter raad van bestuur

Ook voor onze lessen en cursussen is een nieuw
prijsbeleid ingevoerd met ingang van het lesseizoen
2019-2020, waarbij de subsidie vooral ten goede
komt aan de focusgroepen en het speerpunt
‘Alles begint met samenspel’.
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amateurkunstenaars
gereduceerd

tarief

Raad van toezicht

stedelijke activiteiten en bijzondere gebeurtenissen

De plus in jou, dat is waar BplusC voor staat. BplusC

plaatsvinden. De rvt zet zich er voor in om dat

biedt plekken waar mensen met elkaar in gesprek

ideaalbeeld tot realiteit te maken. Dat vraagt een

en samen aan de slag gaan. Voor ontmoeting,

langjarige inspanning van alle betrokken partijen.

ontwikkeling

en

(digitale)

basisvaardigheden,

taallessen, cursussen kunst- en cultuureducatie

Het moois dat BplusC tot stand brengt, is te danken

binnen- en buitenschools, debatten, optredens en

aan BplusC’ers, aan de mensen. Aan de inzet van

exposities voor en door amateurkunstenaars.

medewerkers en bestuurder. Dank aan iedereen die

De raad van toezicht (rvt) van BplusC is bijzonder

er in 2019 voor heeft gezorgd dat de inwoners van

blij dat de gemeente Leiden, onze belangrijkste

onze regio plezier beleefden aan bibliotheek en

opdrachtgever, deze waardevolle bijdrage aan de

cultuur. Dat maakte dat wij als leden van de rvt met

lokale samenleving heeft vertaald in afspraken voor

genoegen ook onze bijdrage hebben geleverd.

een periode van drie jaar. De UVOK 2019-2021 is de
kroon op het werk van de afgelopen jaren.

De rvt heeft in 2019 vier keer vergaderd. We
bespraken de geleverde prestaties, onder andere met

Tegelijkertijd staan de ontwikkelingen niet stil en

behulp van prestatie-indicatoren en een dashboard,

is het werk nooit klaar. We hebben nog veel werk

en diverse aangelegenheden op het terrein van

te verzetten om het huisvestingsdossier op orde te

bedrijfsvoering. Financiën en huisvesting vormden

brengen. Het ideaal is om in iedere wijk een vestiging

vaste agendapunten. De auditcommissie binnen

van BplusC te hebben , waar bij voorkeur met andere

de rvt besprak deze onderwerpen uitgebreid met

organisaties voor de stad wordt samengewerkt. Met

bestuurder, management en accountant. Met die

in de binnenstad niet meer dan twee vestigingen waar

laatste is o.a. gesproken over zijn constatering van
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voorzitter), Els van Eijck van Heslinga, Daniel Mandel,
Foort van Oosten en Christine Smittenaar. Per 1 mei
het te lage eigen vermogen van BplusC.

nam Bastiaan Vinkenburg afscheid na het vervullen
van twee volledige termijnen als lid van de rvt. Hij

Inhoudelijke onderwerpen op de agenda betroffen

heeft een bijzonder prettige en nuttige bijdrage

onder meer allerlei vernieuwingen in het werk,

geleverd in de discussies over de visie en strategie

de certificering van de activiteiten van BplusC en

van BplusC. De rvt wil hem daarvoor ook op deze

de samenwerking met andere organisaties in de

plaats uitdrukkelijk bedanken.

wijken. Een vertegenwoordiging van de rvt voerde
overleg met de or. De voltallige rvt sprak met het

Per 1 juli zijn twee nieuwe leden toegetreden tot de

managementteam.

rvt: Sterre Rooijakkers en Edwin van der Spek. Hun
frisse blik en relevante ervaringen zijn reeds een

Op verzoek van de gemeente Leiden hebben leden

waardevolle toevoeging gebleken. Els van Eijck van

van de rvt deelgenomen aan gesprekken van de

Heslinga is sinds het vertrek van Bastiaan Vinkenburg

bestuurder met de verantwoordelijk wethouder. De

in mei vice-voorzitter van de rvt.

visie op het werk van BplusC en de vertaling daarvan
in te leveren producten enerzijds en voorwaarden op

De auditcommissie van de rvt werd gevormd door

het gebied van financiën en huisvesting anderzijds

Daniel Mandel, Foort van Oosten en Bastiaan

stonden centraal in deze gesprekken.

Vinkenburg, respectievelijk Edwin van der Spek. De
remuneratiecommissie bestond uit Gerda van den

Bij de start van 2019 bestond de rvt uit Gerda van

Berg en Els van Eijck van Heslinga. Op voordracht

den Berg (voorzitter), Bastiaan Vinkenburg (vice-

van de remuneratiecommissie is het salaris van de
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Foto: Bert van de Ven (LAFV)

bestuurder in 2019 verhoogd met de indexering

Gerda van den Berg

die is voorgesteld door de brancheorganisatie

Els van Eijck van Heslinga

Cultuurconnectie.

Daniel Mandel
Foort van Oosten

Op het moment van schrijven van deze tekst woedt het

Christine Smittenaar

coronavirus volop. BplusC heeft al haar vestigingen

Bastiaan Vinkenburg (tot 1 mei 2019)

moeten sluiten en alle activiteiten afgezegd. We zien

Sterre Rooijakkers (vanaf 1 juli 2019)

allerlei creatieve vormen ontstaan om langs digitale

Edwin van der Spek (vanaf 1 juli 2019)

wegen in contact te blijven en inspiratie te bieden.

Raad van toezicht

Dat geeft ons vertrouwen dat we wegen zullen vinden
om door te gaan en straks weer op te bloeien. Omdat
er zoveel te genieten valt en BplusC zoveel te bieden
heeft aan alle inwoners. Ook in 2020 en de jaren die
volgen.
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uitleningen tot 18 jaar

396.529

uitleningen 18 jaar en ouder

265.649

Resultaten

totaal aantal uitleningen fysiek

662.178

Door de inzet van alle medewerkers, door gebruik te

totaal aantal uitleningen digitaal

228.720

maken van de reeds aanwezige expertise en de samen-

totaal aantal uitleningen

890.898

werking tussen afdelingen en met partners zijn de
Aantal bezoekers dat een van de
BplusC-activiteiten/gebouwen bezocht:

volgende resultaten behaald:
BplusC

aantal leerlingen
en cursisten

Dans- en theaterschool

2.571

Kunst en Beeld

1.247

Muziekschool

4.980

Volksuniversiteit
totaal BplusC

totaal

1.152

aantal deelnemers
binnenschools 0-18 jaar

totaal

68.688

aantal bibliotheekleden en uitleen

leden tot 18 jaar

13.024

leden vanaf 18 jaar

11.386

totaal aantal leden

24.410

953.185

Aantal bezoekers www.BplusC.nl

9.950

BplusC

BplusC

totaal

10

267.483

Workshop Virtual reality in het i-Lab. Foto: Femmy de Bart (LAFV)

Per gemeente
Leiden
BplusC

aantal leerlingen
en cursisten

totaal Leiden

6.221

BplusC

BplusC

aantal bibliotheekleden en uitleen
10.364

leden vanaf 18 jaar

9.294

totaal aantal leden

19.658

uitleningen tot 18 jaar

329.977

totaal aantal uitleningen fysiek

531.018

totaal aantal uitleningen digitaal

182.960

totaal aantal uitleningen

713.978

totaal

55.589

leden tot 18 jaar

201.041

BplusC

aantal deelnemers
binnenschools 0-18 jaar

totaal

uitleningen 18 jaar en ouder
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aantal activiteiten
Ontmoeting & Debat
104

Voorschoten
BplusC

Leiderdorp
BplusC

BplusC

BplusC

439

leden vanaf 18 jaar

2.092

totaal aantal leden

4.752

uitleningen tot 18 jaar

66.552

uitleningen 18 jaar en ouder

64.608

totaal aantal uitleningen fysiek

131.160

totaal aantal uitleningen digitaal

45.760

totaal aantal uitleningen

808

BplusC

aantal bibliotheekleden en uitleen
2.660

aantal deelnemers
binnenschools 0-18 jaar

Wassenaar

6.204

leden tot 18 jaar

258

totaal

aantal deelnemers
binnenschools 0-18 jaar

totaal

BplusC

totaal Voorschoten

aantal leerlingen
en cursisten

totaal Leiderdorp

aantal leerlingen
en cursisten

aantal leerlingen
en cursisten

totaal Wassenaar

BplusC

161

aantal deelnemers
binnenschools 0-18 jaar

totaal

186

Overige gemeenten
BplusC
totaal Overige gemeenten

176.920

BplusC

12

totaal

aantal leerlingen
en cursisten
2.220

aantal deelnemers
binnenschools 0-18 jaar
5.901

Taalhuis-activiteit in BplusC Bibliotheek Het Gebouw

Beknopt financieel jaarverslag

t.o.v. stijgende eigen inkomsten uit activiteiten in het

De subsidie Taalhuis is met ingang van 2019

onderwijs.

verschoven van ‘Subsidies voor projecten’ naar

De omzet uit verhuur was lager begroot vanwege het

‘Subsidies’. De subsidie Taalhuis is sinds 2019

verlaten van het pand Oude Vest; door efficiëntere

opgenomen in de UVOK, terwijl dit voorheen als

benutting van de overige panden kon desondanks

project was opgenomen.

een hogere omzet worden behaald.

De eigen inkomsten vallen licht hoger uit ten

Uitgangspunt bij de bedrijfsvoering van BplusC is om

opzichte van de begroting. De inkomsten uit

sober en doelmatig met de beschikbare middelen

abonnementsgelden

om te gaan. Over de gehele linie blijven de lasten

bij

de

bibliotheek

zijn

gestabiliseerd.
We

zien

een

dan ook binnen de begroting. Daar waar de lasten
geleidelijke

verschuiving

van

hoger uitvallen dan begroot, is dit te verklaren uit een

buitenschools- naar binnenschools aanbod. Dit zien

toename van de activiteiten en staan er ook hogere

we terug in dalende eigen inkomsten uit educatie

inkomsten tegenover.
13

2019

2018

€ 6.240.640

€ 5.961.410

€ 241.061

€ 375.440

Inkomsten
De gemeenten stellen hoge eisen aan BplusC als

subsidies

organisatie op het gebied van innovatie, flexibiliteit

subsidies voor projecten

en samenwerking. Hier invulling aan geven stelt

eigen verdiensten

de medewerkers, freelancers en vrijwilligers van

€ 2.245.961 € 2.265.358
€ 8.727.662 € 8.602.208

BplusC voor grote uitdagingen. Om hen hierop voor

Uitgaven

te bereiden, investeert BplusC in gerichte opleiding

salarissen

van haar medewerkers.
Dit is een continu proces, dat wordt gevoed door
individuele wensen, organisatie- en maatschappelijke
ontwikkelingen en behoeften.

€ 5.152.110

€ 5.129.957

huisvesting

€ 1.956.434

€ 1.969.279

organisatie

€ 456.905

€ 431.155

specifieke lasten

€ 779.890

€ 783.141

overige

€ 128.543

€ 106.518

242.126

€ 384.379

-

-

projecten

De jaarrekening 2019 sluit met een bescheiden

transitiereserve

positief resultaat.

€ 8.716.007 € 8.804.429
toevoegen aan
algemene reserve

BplusC werkt volgens de Governance Code Cultuur.

€ 11.655

- € 202.221

Bovenstaande betreft de beknopte weergave van de staat
van baten en lasten uit de jaarrekening van BplusC 2019.
Zodra de jaarrekening door de raad van toezicht is
geaccordeerd, zal de volledige jaarrekening op te vragen
zijn bij het secretariaat van BplusC.
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