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BplusC heeft voor de periode 2019-2021 een 

duidelijke vernieuwingsagenda voor wat betreft:

Inhoud

Lezen en leesbevordering, taal en taalontwikkeling, 

(digitaal verzamelde) informatie tot kennis 

verwerken, kennis vergaren en uitwisselen; kunst 

beoefenen en/of ervan genieten – waarbij we de 

komende jaren prioriteit geven aan:

-  specifieke doelgroepen: jeugd tot 21 jaar, minder 

draagkrachtigen, laaggeletterden, inburgeraars;

-  taalontwikkeling en bevordering van participatie, 

onder meer via een vernieuwd aanbod van cursussen 

en activiteiten. Motto: Alles begint met samenspel;

- versterken van onze aanwezigheid in de wijken.

Ondanks dat 2020 in het teken heeft gestaan van 

corona en de nodige financiële uitdagingen heeft 

BplusC flinke stappen gezet met de inhoudelijke 

vernieuwing van haar dienstverlening. Verderop 

in dit jaarverslag vindt u een overzicht van de 

hoogtepunten, alternatieve (online) dienstverlening 

en vernieuwende projecten die doorgang vonden in 

het afgelopen ‘coronajaar’. We geven hier nog  

Voorwoord

een aantal andere voorbeelden: 

Alles begint met samenspel

Voor BplusC geldt meer en meer als centraal motto: 

Alles begint met samenspel – in de breedste zin van 

het woord. Dit komt onder meer tot uiting in méér 

groepslessen, ensemblespel en minder individuele 

lesvormen; méér debatten; méér aandacht voor 

de integratie van kunst en cultuur in het Taalhuis 

en Taalcafé; méér gelijke kansen voor kinderen; 

voorlezen aan groepen in verschillende talen; 

Minecraft-challenges; méér samenwerking, in 

allerlei vormen, met partners in de stad. 

Subsidie voor focusgroep Jeugd en 

speerpunten

De tariefdifferentiatie, geïntroduceerd in lesseizoen 

2019-2020, is verder doorgezet met als resultaat dat 

de subsidie zoveel mogelijk ten goede komt aan de 

focusgroep Jeugd en de speerpunten samenspel en 

de wijken. 

Informatiepunt Digitale Overheid (IDO)

In 2019 is de Koninklijke Bibliotheek gestart met 
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wijklocaties en samenwerkingsverbanden  

in wijken zonder BplusC-locatie;

-  hebben we de bezettingsgraad van onze  

locaties verhoogd;

-  werken we samen met gemeente Leiden 

en partners in de stad bij het uitwerken van 

verschillende scenario’s voor de toekomstige 

huisvesting van BplusC in het centrum van Leiden. 

De in 2020 verwachte besluitvorming heeft niet 

plaatsgevonden. 

Ten gevolge van de coronaregelgeving heeft 

in veel locaties een onderzoek naar klimaat en 

luchtcirculatie plaatsgevonden en zijn op basis van 

de resultaten diverse aanvullende maatregelen ter 

verbetering getroffen.   

om medewerkers en klanten te ondersteunen bij de 

online dienstverlening en het thuiswerken. 

Organisatie

Realisatie van onze vernieuwingsagenda stelt hoge 

eisen aan onze medewerkers, in alle geledingen van 

de organisatie. We blijven hen begeleiden en trainen 

in projectmanagement en andere methoden om 

projectmatig, doelgericht en doelmatig te streven 

naar concrete resultaten. In 2020 hebben we o.a. 

Office 365, het Kanbanbord en planningstool Trello 

geïntroduceerd en hebben alle medewerkers van 

BplusC onbeperkt toegang gekregen tot de ruim 130 

online trainingen van GoodHabitz. 

Behaald resultaat 

Voor het totaaloverzicht van de KPI’s verwijzen we 

naar de Resultaten verderop in dit jaarverslag. 

Het jaar 2020 heeft in het teken gestaan van de 

corona-uitbraak en de beperkende maatregelen, die 

hiervan het gevolg waren. 

Juist in de moeilijke coronaperiode heeft de 

laagdrempelige toegang tot kennis, kunst en cultuur 

pilots IDO als onderdeel van het beleid gericht op 

digitale inclusie. Een IDO is een fysiek punt waar 

klanten terechtkunnen met vragen over bijvoorbeeld 

huurtoeslag, AOW, belastingen en rijbewijs. Ook 

kunnen mensen deelnemen aan Klik & Tik en 

Digisterker om digitale vaardigheden op te doen. 

Vanuit het Taalhuis biedt BplusC deze cursussen al 

aan. De IDO’s, die in de bibliotheken Nieuwstraat, 

Stevenshof en Leiderdorp zullen worden geopend, 

vormen een waardevolle aanvulling op deze 

activiteiten. 

BplusC Rookvrij

In BplusC-locaties ontvangen wij veel jeugd.  

Daarom heeft BplusC zich aangesloten bij het 

initiatief ‘Rookvrije Generatie’. Met ingang van  

1 januari 2020 zijn onze locaties rookvrij en dragen 

we bij aan het recht van kinderen om rookvrij én 

gezond op te groeien.  

Huisvesting

Om méér mensen samen te brengen rondom  

kennis en kunst:

-  investeren we in 2019-2021 extra in onze 

Alle locaties zijn voorzien van schermen bij de 

balies, bewegwijzering en beschermingsmiddelen 

om een veilige omgeving te creëren voor onze 

bezoekers, klanten, leerlingen en medewerkers. 

Er is geïnvesteerd in ICT-voorzieningen om naast 

contactonderwijs ook onderwijs op afstand te 

kunnen geven en de extra belasting, ook door 

online vergaderen en thuiswerken, te kunnen 

faciliteren. Op alle leslocaties zijn online leslokalen 

ingericht voor docenten die thuis geen online lessen 

kunnen verzorgen of voor lessen aan leerlingen in 

quarantaine. Ook is er extra ondersteuning ingezet 
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een verbindende rol gespeeld, de inwoners van 

Leiden houvast geboden en haar maatschappelijke 

waarde bewezen. BplusC heeft vrijwel als enige 

culturele instelling in Leiden haar dienstverlening 

(in al dan niet aangepaste vorm) kunnen voortzetten 

en de financiële schade voor de organisatie zeer 

beperkt weten te houden door tijdig ingrijpen in 

de bedrijfsvoering vanuit het principe ‘sober en 

doelmatig’.

Vanaf het moment dat onze locaties (gedeeltelijk) 

moesten sluiten, hebben we kwalitatief goede 

(online) alternatieven aan kunnen bieden voor (het 

grootste deel van) onze dienstverlening. 

 

Steeds hebben we na een lockdown zowel de 

bibliotheek- als de leslocaties stapsgewijs kunnen 

heropenen, waarbij de veiligheid van onze klanten, 

bezoekers en medewerkers altijd voorop heeft 

gestaan. 

BplusC voldoet niet aan de criteria om voor geleden 

coronaschade aanspraak te maken op de NOW-

regeling. Wel heeft BplusC een beroep gedaan 

op de TOGS-regeling en de tijdelijke regeling 

compensatiebudget Cultuur en Coronaschade van 

de gemeente Leiden. Daarnaast hebben wij een 

bijdrage ontvangen van stichting OAK.

Verwachtingen 2021

BplusC draagt bij aan Leiden als inclusieve, 

betrokken stad, waar iedereen gelijke kansen krijgt 

en in staat wordt gesteld om volledig deel te nemen 

aan het maatschappelijk leven. 

De bibliotheekvernieuwing is erop gericht dat 

BplusC steeds meer een platformfunctie vervult 

voor digitale inclusie, taalbevordering, ontmoeting, 

samenwerken en verbinden. Kortom, activiteiten die 

kennis, ontwikkeling en participatie bevorderen. 

Voor de lopende UVOK-periode 2019-2021 ligt een 

plan klaar om met de (resterende) NUON-gelden 

ad € 450.000 een extra impuls te geven aan deze 

bibliotheekvernieuwing. Gemeente Leiden heeft 

(nog) geen besluit genomen over de toekenning 

van de (resterende) NUON-gelden. Zodra deze 

toekenning een feit is, kan BplusC per direct 

beginnen met de uitvoering van de plannen.

Ook in 2021 zullen de ingrijpende gevolgen van 

de corona-uitbraak weer grote impact hebben 

op onze dienstverlening en de mogelijkheden om 

de gemaakte prestatieafspraken na te komen. 

Onlangs is bekendgemaakt dat de aangekondigde 

aanbesteding Cultuur voorlopig is uitgesteld. De 

contouren van de aanbesteding waren geschetst 

en de hiermee beoogde doelstellingen voor 

de culturele sector in Leiden lijken niet te zijn 

gewijzigd. Hetzelfde geldt naar verwachting voor 

de extra bezuiniging van € 175.000. Hoe de uitvraag 

voor een eventuele nieuwe UVOK eruit gaat zien, is 

op moment van publicatie van dit jaarverslag nog 

niet bekend.

Willem van Moort

Voorzitter raad van bestuur
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Raad van toezicht

Traditiegetrouw begint BplusC het jaar met een 

nieuwjaarslunch in Het Leidse Volkshuis. De leden 

van de raad van toezicht (rvt) worden hiervoor 

eveneens uitgenodigd. Het is voor ons een mooie 

gelegenheid om medewerkers en vrijwilligers 

van BplusC te ontmoeten. Zoals dat ook gebeurt 

tijdens voorstellingen, lezingen, presentaties, 

evenementen en bijeenkomsten in de meest brede 

zin van het woord. Het aantal gebeurtenissen en 

de variëteit daarvan is groot bij BplusC. Als lid van 

de rvt kun je daardoor een goed beeld krijgen van 

de waarde en waardering van BplusC.

Wie had kunnen vermoeden dat de nieuwjaarslunch 

een van de laatste grote zorgeloze bijeenkomsten 

zou zijn. Vanaf begin maart mochten als gevolg van 

de coronabeperkingen nog maar 800, 100, 50, 30, 

0 mensen worden toegelaten. Als toezichthouders 

hebben we ons zorgen gemaakt om zowel de 

inhoudelijke voortgang van de dienstverlening 

van BplusC als om de financiële en bedrijfsmatige 

gevolgen van de steeds strengere beperkingen.

We willen op deze plaats onze waardering uitspreken 

voor bestuur en medewerkers van BplusC. Ze hebben 

met elkaar veel creativiteit en flexibiliteit vertoond 

in 2020. Veel activiteiten van BplusC werden in 

aangepaste vorm aangeboden. Van boeken afhalen 

tot digitale lessen en voorstellingen via internet. Dat 

heeft er mede aan bijgedragen dat BplusC zonder al 

te grote kleerscheuren deze periode is doorgekomen.

In 2020 bestond de rvt uit: Gerda van den 

Berg (voorzitter), Els van Eijck van Heslinga 

(vicevoorzitter), Daniel Mandel, Foort van Oosten, 

Sterre Rooijakkers, Christine Smittenaar en Edwin 

van der Spek. De tweede termijn van de voorzitter 

eindigde per 1 mei 2020. In onderling overleg is 

besloten deze termijn met een jaar te verlengen 

gezien de bijzondere omstandigheden waarin BplusC 

verkeerde als gevolg van de coronabeperkingen.

De rvt kent een auditcommissie bestaande uit Daniel 

Mandel en Foort van Oosten.  

De remuneratiecommissie vervult de rol van 

werkgever van de bestuurder en houdt onder 

andere jaarlijks een eindejaarsgesprek met hem. 

Deze commissie bestond uit Gerda van den Berg en 

Els van Eijck van Heslinga. Op voordracht van de 

remuneratiecommissie is het salaris van de bestuurder 

in 2020 verhoogd met de indexering die is voorgesteld 

door de brancheorganisatie Cultuurconnectie.

De rvt heeft in 2020 vijf keer vergaderd, deels 

digitaal. Twee belangrijke terugkerende onderwerpen 

waren de financiën en de huisvesting. Bij de financiën 

stond de continuïteit centraal, bij huisvesting vooral 

het toekomstperspectief in Leiden. Samen met de 

bestuurder is over huisvesting diverse keren overleg 

gevoerd met de verantwoordelijk wethouder van 

de gemeente Leiden en met rvt en bestuurder van 

de Leidse Schouwburg & Stadsgehoorzaal. Als rvt 

van BplusC zien we kansen in het samen met deze 

stadspodia optimaal gebruikmaken van huisvesting.

De rvt heeft in het najaar overleg gevoerd met 

het managementteam. In december is kennis 

gemaakt met de ondernemingsraad in vernieuwde 

samenstelling. 

Het jaar 2021 is begonnen in een strenge lockdown. 

Geen nieuwjaarslunch dit jaar. Wel weer veel 

BplusC-activiteiten op afstand en digitaal.

We zien met verlangen uit naar het moment dat 

iedereen weer zomaar de bibliotheek in kan lopen 

en dat leerlingen in levenden lijve samen muziek 

maken. Dat koren uit volle borst zingen en dat in 

het i-Lab van alles wordt gefabriceerd. Tot die tijd 

genieten we op gepaste afstand van al het moois 

dat BplusC ook nu te bieden heeft.

Gerda van den Berg

Els van Eijck van Heslinga

Daniel Mandel

Foort van Oosten

Sterre Rooijakkers

Christine Smittenaar

Edwin van der Spek
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Ondernemingsraad

volgde haar op als vicevoorzitter. Op moment van 

schrijven zijn alle posities op een na weer vervuld. 

De ondernemingsraad heeft in 2020 elke maand 

vergaderd. Naast corona waren werkdruk en 

de visie op Lessen & Cursussen belangrijke 

agendapunten. Met de raad van bestuur waren er 

vijf overlegvergaderingen, waarin huisvesting, de 

voorgenomen aanbesteding, Lessen & Cursussen, 

het strategisch HR-beleid en het arbobeleid 

uitgebreid zijn besproken. In augustus heeft de 

ondernemingsraad met de twee nieuwe or-leden, 

Kurt Berger en Ingeborg Cneut, een training 

gevolgd. Met de volledige raad van toezicht 

heeft de or in december online kennisgemaakt.

Het afgelopen coronajaar heeft bewezen dat BplusC 

een sterke, wendbare organisatie is. Dat ons aanbod, 

onze evenementen en onze locaties waardevol zijn 

en extra gewaardeerd (en gemist) worden tijdens de 

lockdowns. We kijken ernaar uit om weer op locatie 

te kunnen lesgeven, bezoekers te ontvangen en onze 

liefde voor kunst, cultuur en kennis met nog meer 

inwoners van Leiden en omgeving te kunnen delen. 

Op donderdag 12 maart 2020 had de 

ondernemingsraad haar maandelijkse vergadering. 

We zaten schouder aan schouder in ’t Kantoortje, 

een kleine overlegruimte midden in bibliotheek 

Nieuwstraat zonder ramen voor ventilatie. 

Diezelfde middag kondigde minister-president 

Mark Rutte nieuwe strenge maatregelen af 

tegen het coronavirus. Onze bibliotheek- en 

leslocaties gingen dicht en thuiswerken, 

thuis lesgeven en thuis vergaderen werden 

de norm, ook voor de ondernemingsraad. 

Waar misschien de vrees bestond dat medewerkers 

achterover zouden leunen of uit het lood waren 

geslagen door de nieuwe situatie, bleek het 

tegenovergestelde het geval. Binnen een paar 

dagen waren docenten overgeschakeld op online 

muziek-, dans- en taalles. De bibliotheek startte 

een afhaalservice om leners van boeken te 

voorzien. Het Taalhuis mailde wekelijks lees- en 

schrijfopdrachten, vrijwilligers gingen wandelen 

met bezoekers van het Taalcafé. We deelden 

Kurt Berger 

Ingeborg Cneut

Bas van Emmerik

Léonie van der Geest

Vivian Treurniet (vanaf maart 2021)

Pepijn Uitterhoeve

tips en online educatief aanbod met scholen en 

thuis lesgevende ouders. Evenementen gingen 

door via livestream. Enzovoort, enzovoort. 

Dit alles gebeurde onder toeziend oog van 

het snel opgerichte ‘anderhalvemeterteam’, 

met afgevaardigden van alle afdelingen en 

de ondernemingsraad. Het projectteam 

bestudeerde alle regels en uitzonderingen, maakte 

protocollen, richtte onze locaties coronaproof 

in en keek bij alles vooral naar ‘wat wél kon’. 

Die houding overheerste bij iedereen binnen 

BplusC. Met veel creativiteit, flexibiliteit, 

doorzettingsvermogen en door intensieve 

samenwerking is alles op alles gezet om onze 

leden, leerlingen, bezoekers en andere klanten 

te blijven bedienen, ondanks de beperkingen. 

De ondernemingsraad wil op deze plek graag 

haar trots en complimenten uitspreken voor 

de inzet en veerkracht van alle collega’s. 

In 2020 zag de ondernemingsraad een aantal leden 

vertrekken, onder wie voorzitter sinds jaar en dag 

Wim de Ru. De voorzittershamer werd overgenomen 

door Léonie van der Geest en Pepijn Uitterhoeve 
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Vernieuwing en dienstverlening in tijden van corona 

In 2020 zijn we geconfronteerd met de ingrijpende 

gevolgen van de corona-uitbraak. Dankzij de 

wendbare organisatie en de creativiteit, flexibiliteit 

en veerkracht van onze professionele medewerkers 

hebben we goed kunnen inspelen op de steeds 

wijzigende maatregelen en beperkingen. Ook zijn 

we doorgegaan met het inhoudelijk vernieuwen van 

onze dienstverlening: veel projecten zijn opgezet 

of gingen (in aangepaste vorm) door. Per onderdeel 

lichten we de belangrijkste voorbeelden toe.

Bibliotheek

Afhaal- en bezorgservice

BplusC faciliteert een afhaal- en bezorgservice 

tijdens de lockdowns en voor bibliotheekleden 

die tijdens de coronaperiode niet in staat zijn de 

bibliotheek te bezoeken. De afhaal/bezorgservice 

komt vooral tegemoet aan de meest kwetsbare 

doelgroepen, zoals ouderen die niet naar buiten 

kunnen of durven en mensen die weinig digitale 

faciliteiten tot hun beschikking hebben. Mensen uit 

hun sociaal isolement halen is – juist in deze tijd – 

een zeer belangrijke taak van de bibliotheek. Voor 

jeugdleden wordt een boekenpakket samengesteld 

met zowel lees- als informatieve boeken, dat aansluit 

op leesniveau en interessegebied van het kind. 

De bezorgservice is tot stand gekomen in 

samenwerking met kringloopbedrijf Het Warenhuis. 

De Biebbus heeft collecties samengesteld voor en 

bezorgd bij scholen en kindercentra in Leiden.

Een speciaal belteam heeft onze oudere 

bibliotheekleden (75+) gebeld. Sowieso voor het 

contact, maar ook om ze van onze bezorgdienst op 

de hoogte te stellen, eventueel gelijk hun bestelling 

op te nemen en om ze te helpen bij digitale 

alternatieven, zoals e-books of de LuisterBieb. 

E-accounts en digitaal lezen

Het gebruik van de BplusC-app, het aantal 

e-bookaccounts en het digitaal lezen zijn 

sterk gestegen tijdens de coronaperiode. De 

klantadviseurs, het belteam en afdeling ICT hebben 

veel nieuwe e-leden verwelkomd en met extra 

ondersteuning op weg geholpen. 

Klantreis (customer journey)

In samenwerking met ProBiblio hebben we een 

klantreis (customer journey) in kaart gebracht. 

Een klantreis is een tool die inzicht geeft in de 

ervaringen van gebruikers van de bibliotheek bij  

het zoeken naar boeken. Het dient  

als startpunt voor het  

verbeteren van  

processen met als doel  

deze gebruikerservaring  

te verbeteren. 

Direct opgepakt en uitgevoerd 

is het plaatsen van displaytafels 

waarop boeken en andere materialen aan de 

hand van maandelijks wisselende thema’s worden 

gepresenteerd. Klanten gaven aan graag meer 

geprikkeld te willen worden door boekpresentaties. 

Materialen op deze displaytafels worden veelvuldig 

geleend en de waardering van klanten is groot.

Verder is de toegankelijkheid van de website 

verbeterd naar aanleiding van wensen die uit de 

klantreis naar voren kwamen. Zo zijn onder meer 

zoekfuncties in de catalogus verbeterd. 

           BplusC / werkt thuis

https://www.youtube.com/watch?v=w33DI4EFzMo
https://www.youtube.com/watch?v=w33DI4EFzMo
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Duurzame inrichting en presentatie 

De nieuwe presentatiemeubels zijn uitgevoerd in 

circulaire (hergebruikte) materialen, passend bij de 

nieuwe huisstijl van BplusC.

De collectie van bibliotheek Nieuwstraat is anders 

ingericht, zodat deze beter aansluit op de wens van 

de klant. Er is meer ruimte voor de jeugdcollectie 

gecreëerd en grootletterboeken voor ouderen zijn 

beter toegankelijk.

In bibliotheek Nieuwstraat heeft het Taalhuis een 

prominentere plek gekregen, dicht bij de Huiskamer, 

zodat de materialen direct beschikbaar zijn voor de 

Taalhuis-deelnemers en taalmaatjes. 

Historisch Informatiepunt (HIP)

Binnen het HIP is de multitouchtafel geüpdatet 

door een onderwijs-, social gaming- en 

multitouchspecialist. In het kader van 75 jaar 

vrijheid en ons convenant met Erfgoed Leiden e.o. 

is het voor bezoekers (weer) mogelijk om op de 

multitouchtafel te kijken naar de historische kaart 

van Leiden tijdens WOII, met achtergrondinformatie 

en foto’s.

 

Feestelijke opening tijdelijke locatie bibliotheek 

Leiderdorp

Tijdens de verbouwing van de Sterrentuin heeft 

bibliotheek Leiderdorp haar intrek genomen in 

gebouw De Werf aan de Simon Smitweg. Deze 

tijdelijke locatie is op 8 januari 2020 feestelijk 

geopend met een “dans tussen de boeken” door 

leerlingen van de Dans- en theaterschool en het 

doorknippen van een lintje door twee trouwe 

bibliotheekbezoekers. 

We hebben de verhuizing aangegrepen om de 

boeken op een andere manier te presenteren: de 

informatieve boeken staan niet op nummer, maar 

zijn per thema geordend. Ook in de tijdelijke locatie 

biedt de bibliotheek dezelfde diensten, zoals 

voorlezen, Klik & Tik, het Taalcafé en het Digitaal 

spreekuur. Daarnaast zijn er studie- en werkplekken. 

Lessen & Cursussen

Online lessen binnen- en buitenschools

In vrijwel alle disciplines zijn de docenten van 

BplusC in zeer korte tijd overgestapt op online 

lesgeven. Dit geldt zowel voor de buitenschoolse 

lessen als voor het binnenschoolse aanbod. 

Daarnaast hebben docenten muziek, dans en 

beeldende kunst via YouTube diverse korte 

instructiefilmpjes gedeeld. Bij de afdeling Dans- en 

theaterschool zijn ook lessen in de buitenlucht (op 

schoolpleinen) gegeven. Voor leerlingen of lessen 

waarvoor dit niet mogelijk was, heeft BplusC een 

voucherregeling getroffen.

Talentenklas danst thuis en online dansvoorstelling

Zowel in maart als mei hebben leerlingen van de 

Talentenklas thuis een stukje dans opgenomen, 

aan de hand van een choreografie die speciaal was 

bedacht voor Zoom. Deze “collagedans” is gedeeld 

via social media. 

 

Daarnaast is de eindvoorstelling van de Dans- en 

theaterschool, The History of Dance, door de 

coronamaatregelen op bijzondere plekken in Leiden 

opgenomen en via livestream uitgezonden. 

           Online lesgeven / SmeerstokTV

           Collagedans / Talentenklas danst thuis

           Dansvoorstelling / Klassiek ballet 9+

          Zoom-choreografie / Project Dynamics

           Dansvoorstelling / Modern 12+

Nico Groen (LAFV)

https://www.youtube.com/watch?v=wefaARqfDEs&list=PLRvUBgYbhbZUQgfOaBSd0bO_uh8PN--IJ
https://www.youtube.com/watch?v=wefaARqfDEs&list=PLRvUBgYbhbZUQgfOaBSd0bO_uh8PN--IJ
https://www.youtube.com/watch?v=7T1c-D9x_WA
https://www.youtube.com/watch?v=7T1c-D9x_WA
https://www.youtube.com/watch?v=Uecb0EA_p-8
https://www.youtube.com/watch?v=OLy7F22Ysfk
https://www.youtube.com/watch?v=VNS_7Hg6X6U
https://www.youtube.com/watch?v=Uecb0EA_p-8
https://www.youtube.com/watch?v=OLy7F22Ysfk
https://www.youtube.com/watch?v=VNS_7Hg6X6U
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Samen op afstand muziek maken

Het niet meer samen kunnen repeteren, weerhield 

de leden van het BplusC Kinderorkest en 

Juniorenorkest en het Rapenburg Kamerorkest niet 

om samen muziek te maken. Zo speelden ze, ieder 

vanuit huis, ‘Ode to the World’ en het ‘Wilhelmus’, 

kundig onder elkaar gemonteerd door dirigent Bram 

Soentjens. Samen met het Jeugd Symfonieorkest 

Rijnstreek feliciteerden ze in september Naturalis op 

muzikale wijze met de 200e verjaardag. 

Optredens verzorgingshuizen

Het Kinderorkest heeft diverse optredens 

verzorgd op het parkeerterrein of in de tuin van 

verzorgingshuizen in Leiden en Oegstgeest. 

Onderwijs

Muziek-, dans- en toneelles op afstand

Onze vakleerkrachten hebben zich niet alleen 

muzikaal, spelend en dansend door de lockdown 

heen gewerkt, maar zijn ook een digitale uitdaging 

aangegaan. Want hoe vang je de aandacht van de 

kinderen als je niet live in verbinding met elkaar 

staat? Hoe krijg je hen actief? En hoe doe je dat dan 

zonder instrumenten of andere lesmaterialen? 

Het antwoord: mooie, creatieve filmpjes die in de 

huiskamers van vele gezinnen in regio Leiden zijn 

uitgezonden.

Met BplusC de school uit

Speciaal voor de kinderen in groep 8 die hun 

basisschooltijd op een vreemde manier afsluiten, 

hebben we scholen met een Cultuur Pakket 

kosteloos een extra workshop aangeboden. Scholen 

konden bijvoorbeeld kiezen uit musicalcoaching of 

decorbouw als voorbereiding op de eindmusical, 

een groepschoreografie streetdance, of via een vlog 

of fotografie aan de slag gaan met herinneringen 

aan je basisschool of je klasgenoten. 

Digitaal aanbod en tips BlusC op School

Om leerkrachten en thuis lesgevende ouders te 

inspireren en te ondersteunen, hebben we via een 

nieuwsbrief digitale lessen van onze vakleerkrachten 

gedeeld en heel veel andere tips voor educatief 

aanbod op het gebied van muziek, theater, 

beeldende kunst, taal en lezen. 

Cultuurfestival Kunstshot

Hét ckv-festival voor leerlingen vierde klas havo/

vwo uit Leiden e.o. is ondanks de beperkende 

coronamaatregelen toch doorgegaan in een hybride 

variant, met workshops op locatie en activiteiten via 

film of livestream. 

BoekToer

Ook tijdens de lockdown blijft BplusC BoekToer-

pakketten samenstellen en uitlenen aan scholen 

die daar behoefte aan hebben. BoekToer is een 

dynamische aanvulling op de schoolbibliotheek en 

bevat informatieve en/of verhalende boeken over 

een thema naar keuze. 

Cultuureducatie met Kwaliteit

BplusC heeft als partner samen met Naturalis 

en Cultuureducatiegroep vorm gegeven aan 

de totstandkoming van de nieuwe aanvraag 

Cultuureducatie met Kwaliteit III, 2021-2024. Doel 

van CmK is om kinderen te laten profiteren van 

goed cultuuronderwijs, waarin ze plezier hebben 

en waarmee ze zich ontwikkelen tot creatieve 

en kritische volwassenen die klaar zijn voor de 

Wilhelmus 2020 / Muziekschool

          Ode to the world / Kinderorkest

Naturalis  / Kinderorkest & Juniorenorkest

BplusC / vakleerkrachten 

Jeroen Schipper / De gouden drol 

w

https://www.youtube.com/watch?v=wSFWp2Tj6ss&list=PLRvUBgYbhbZWjfIW-yBqf3178phacnhUS
https://www.youtube.com/watch?v=3piSQ9YCT9E&list=PLRvUBgYbhbZWTPLKKAbRj2BaAFkZGv6Xr
https://www.youtube.com/watch?v=Rt1gTPBUNmE
https://www.youtube.com/watch?v=wSFWp2Tj6ss&list=PLRvUBgYbhbZWjfIW-yBqf3178phacnhUS
https://www.youtube.com/watch?v=3piSQ9YCT9E&list=PLRvUBgYbhbZWTPLKKAbRj2BaAFkZGv6Xr
https://www.youtube.com/watch?v=Rt1gTPBUNmE
https://www.bplusc.nl/op-school/vakleerkrachten-bij-bplusc/
https://youtu.be/kOqeZbv0YMA
https://www.bplusc.nl/op-school/vakleerkrachten-bij-bplusc/
https://youtu.be/kOqeZbv0YMA


1918

uitdagingen van de 21e eeuw. Daarnaast is BplusC 

voor de overgang van de huidige regeling (CmK II) 

naar CmK III nauw betrokken bij de strategische 

vraagstukken.

 

Uitbreiding mogelijkheden BplusC-website 

Met ingang van het nieuwe lesseizoen 2020-2021 

is het voor scholen, kinderdagverblijven en andere 

onderwijsinstellingen mogelijk om hun aanvragen te 

doen via de BplusC-website. 

Wijken

BplusC geeft prioriteit aan de wijken. De focus 

ligt in de wijklocaties op de ontmoetingsfunctie 

en de mogelijkheden je talenten en interesses te 

ontdekken en te ontwikkelen, ieder op zijn of haar 

eigen niveau.

Cultuurcoaches

De Cultuurcoaches van de gemeente Leiden 

stimuleren deelname aan cultuur. De afgelopen jaren 

hebben ze zich gericht op buitenschoolse activiteiten 

voor jongeren in de wijken. In de nieuwe cultuurnota 

van de gemeente Leiden staat dat de gemeente van 

2020 tot 2022 extra wil inzetten op Cultuurcoaches 

om zo meer doelgroepen te bereiken.

Naast jongeren richten de Cultuurcoaches zich ook 

op thuiswonende ouderen. Ze verbinden de culturele 

instellingen met de wijken en maken aansluiting naar 

de zorg. Ze zijn inmiddels actief in vier wijken en er 

ligt een mooi programma in de wijken Leiden Noord, 

Zuidwest, Mors en Slaaghwijk. 

Vanwege deze vergrote opdracht is ons team  

vanaf begin maart 2020 uitgebreid met vijf  

nieuwe Cultuurcoaches.

Verwonder om de Hoek

BplusC is partner van Verwonder om de Hoek, 

een platform waar al het educatieve aanbod 

voor kinderen op het gebied van cultuur, natuur, 

technologie en wetenschap samenkomt. 

We maken deel uit van de regiegroep en het 

kernteam. BplusC levert de projectleider voor 

het onderdeel Professionalisering (aansluiting 

binnenschools en buitenschools aanbod), de 

wijkcoach voor de proeftuin Leiden Zuidwest 

wordt aangestuurd door BplusC en we hebben 

geparticipeerd in de werkgroep Communicatie en 

ontwikkeling van de website:

BplusC in de buurt

Bij BplusC in de buurt krijgen kinderen muziek-, theater- 

of dansles vlakbij huis. Ze ontdekken het plezier van 

muziek maken, theater, mode en kunst, dansen of 

programmeren, samen met hun vriendjes uit de buurt. 

In Leiden Zuidwest zijn we, binnen de proeftuin van 

Verwonder om de Hoek, gestart met workshops op 

zes scholen. Daarna zijn er vier BplusC-clubs voor na 

schooltijd ontstaan: zingen, wereldritmes, i-Lab en 

streetdance. In Leiden Noord hebben we op 14 oktober 

een minifestival georganiseerd, waar kinderen van 6 

t/m 12 jaar oud gratis workshops konden volgen. Door 

de lockdown heeft dit nog geen vervolg, met BplusC-

clubs, kunnen krijgen.

Muzieklessen in bibliotheek Stevenshof, Merenwijk 

en Het Gebouw

Vanaf seizoen 2020-2021 geven we meer muziekles 

in onze bibliotheken in de wijk. Alle muzieklessen 

in Voorschoten zijn verplaatst naar het nieuwe 

gerealiseerde muzieklokaal in bibliotheek 

Stevenshof. Het muziekaanbod in bibliotheek 

Merenwijk en Het Gebouw is uitgebreid, als gevolg 

van het afstoten van leslocatie De Regenboog. 

HuiswerkKamers

Tijdens de lockdown(s) blijven we, waar toegestaan, 

de kwetsbare doelgroep van de HuiswerkKamers 

Cultuurcoach / Dit zijn de cultuurcoaches

Verwonder om de Hoek / Zingen en zo

Verwonder om de Hoek / Wereldritmes

w  Verwonder om de Hoek

https://www.youtube.com/watch?v=BBFSMOVq4N0
https://www.youtube.com/watch?v=BBFSMOVq4N0
https://vimeo.com/527531110/19ac4822db
https://vimeo.com/523593222/efab4de746
https://vimeo.com/527531110/19ac4822db
https://vimeo.com/523593222/efab4de746
https://verwonderomdehoek.nl/
https://verwonderomdehoek.nl/
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een veilige plek bieden in de bibliotheek. In de 

eerste lockdown was dat niet mogelijk: toen 

hebben we laptops ter beschikking gesteld aan de 

deelnemers, in samenwerking met JES Rijnland. 

Daarnaast zijn er twee debatten geweest in BplusC 

Bibliotheek Het Gebouw met leerlingen uit groep 

7 en 8 (primair onderwijs) en klas 1 en 2 (voorgezet 

onderwijs) van de HuiswerkKamer over het thema 

corona, in samenwerking met SOL en JES Rijnland. 

Stevenshof Vitaal

BplusC is partner in Stevenshof Vitaal in het kader 

van buurtparticipatie. We zijn met de partners van 

Stevenshof Vitaal in gesprek hoe we gezondheid 

en (digitale) geletterdheid goed met elkaar kunnen 

verbinden. In samenspraak met deze werkgroep 

wordt een herkenbare plek in bibliotheek 

Stevenshof ingericht met informatie voor de wijk.   

We onderzoeken hoe het project Voel je goed! van 

Stichting Lezen & Schrijven aansluit bij Stevenshof 

Vitaal en hoe de verbinding kan worden gemaakt 

naar het BplusC Taalhuis.   

Met de professionals binnen Stevenshof Vitaal die 

Welzijn op Recept uitvoeren, wordt onderzocht hoe 

Kunst op Recept kan aansluiten, een pilot van de 

Cultuurcoaches die in 2021 zal worden uitgevoerd.  

Taalhuis

Taalmaatjes blijven elkaar ontmoeten tijdens 

Taalwandelingen

Het Taalcafé voor anderstaligen is door de 

coronamaatregelen gesloten. De bezoekers missen 

juist in deze tijd de wekelijkse ontmoeting. Ze willen 

graag door met Nederlands oefenen en ze hebben 

vragen over alle coronaregels. Vrijwilligers van het 

Taalcafé bedachten een alternatief: met z’n tweeën 

een wandeling of een fietstocht maken, natuurlijk 

met voldoende afstand. Onze taalvrijwilliger Jaap 

houdt een blog bij over deze Taalwandelingen. 

Digitale lesbrieven om thuis te oefenen

Als alternatief voor de Lees- en Schrijftafels hebben 

we digitale lesbrieven gemaakt. Deelnemers 

ontvangen elke week per mail een brief met 

oefeningen en opdrachten, aan de hand van een 

(actueel) thema. Vrijwilligers kijken elke week hoe ze 

de opdrachten hebben gemaakt en zijn beschikbaar 

voor vragen, via telefoon of e-mail. 

Computerles

In bibliotheek Leiderdorp zijn we, tussen de 

lockdowns in, als test gestart met een kleine 

lesgroep Klik & Tik. Mensen die nog (bijna) nooit 

met de computer hebben gewerkt, doen onder 

begeleiding ervaring op met typen, e-mail, internet 

en social media. Daarnaast zijn voorbereidingen 

getroffen voor een nieuw programma, 10x websites 

oefenen, waarin mensen gaan oefenen met websites 

die je nodig hebt voor dagelijkse dingen, zoals 

boodschappen doen, een reis plannen en inloggen 

op de website van je huisarts.  

Ontmoeting & Debat

We maken gebruik van online en hybride vormen 

van ontmoeting en debat.

Debatten

In het kader van de Maand van de Geschiedenis 

organiseerden we in oktober Debat in de 

Bieb: Sporen van Oost en West in de Leidse 

stadsgeschiedenis. Sprekers waren Gert Oostindie 

(Universiteit Leiden), Ariela Netiv (Erfgoed Leiden 

en Omstreken), Jori Zijlmans (Museum de Lakenhal) 

en Jacintha Groen (Songs of Freedom en Black Lives 

Matter-demonstratie Leiden). Naast een beperkt 

aantal toehoorders in bibliotheek Nieuwstraat was 

het debat ook te volgen via livestream. 

Taalhuis / Blog van een taalvrijwilliger

Taalhuis / Samen oefenen

w

w

https://www.bplusc.nl/bibliotheek/taalhuis/blog-taalwandelingen/
https://www.bplusc.nl/bibliotheek/taalhuis/samen-oefenen/
https://www.bplusc.nl/bibliotheek/taalhuis/blog-taalwandelingen/
https://www.bplusc.nl/bibliotheek/taalhuis/samen-oefenen/
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In november hebben we daarnaast twee debatten 

gehouden in bibliotheek Het Gebouw met leerlingen 

van de HuiswerkKamer over het thema corona, in 

samenwerking met SOL en JES Rijnland.

 

Open Podium

In oktober was het mogelijk binnen de 

coronamaatregelen een Open Podium te organiseren 

in de Theaterzaal van Het Leidse Volkshuis. Een 

strijktrio, een singer-songwriter, een kleinkunstenaar 

en een vocal group traden op voor dertig zaalgasten 

en een groot publiek via livestream. 

Korenweekend adventskalender

Al sinds 2013 organiseert het Centrum voor 

Amateurkunst Leiden in december Korenweekenden 

in de Leidse binnenstad, in samenwerking 

met Centrummanagement Leiden. Door alle 

coronabeperkingen gingen dit jaar de geplande 

Korenweekenden helaas niet door. Er is een digitaal 

alternatief bedacht: op social media is, aftellend 

naar Kerst, elke dag leuk foto-en filmmateriaal 

gedeeld van de afgelopen zeven edities. Voor deze 

“adventskalender” hebben de fotografen van de 

Leidse Amateur Fotografen Vereniging (LAFV) 

hun fotoarchieven doorgespit en mooie selecties 

gemaakt. Daarnaast is er een keuze gemaakt uit 

filmfragmenten van alle koren die meezongen 

tussen 2013 en 2019.

Samenwerking

mboRijnland niveau 1-2

mboRijnland is voor het derde jaar bij ons in huis 

met de hybride opleiding voor mbo-niveau 1 en 

2. Ook tijdens de lockdowns bieden we deze 

kwetsbare doelgroep een veilige stageomgeving, 

waardoor zij in beeld blijven bij hun docenten, 

hun leer- werkritme kunnen behouden en 

voortijdige schooluitval kan worden voorkomen. 

Daarnaast hebben we in 2020 meegewerkt aan 

de voorbereiding van een subsidieaanvraag voor 

het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF), dat 

samenwerking stimuleert tussen scholen, de 

publieke sector en het bedrijfsleven om ervoor te 

zorgen dat beroepsonderwijs beter aansluit op de 

arbeidsmarkt. 

Steun Voedselbank 

De voorraad van BplusC die door de lockdowns  

over de datum dreigde te raken, is geschonken  

aan de Voedselbank.

Debat in de bieb / Maand van de Geschiedenis

Open Podium / oktober 2020

Yu Hua Yeh (LAFV)

https://vimeo.com/469803853
https://vimeo.com/473942630
https://vimeo.com/469803853
https://vimeo.com/473942630
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Resultaten

BplusC Algemeen

BplusC                         aantal leerlingen en cursisten                                                                                                                             

Muziekschool 4.339

Dans- en theaterschool 3.705

Kunst en Beeld 2.145

Taal en literatuur 1.005

Volksuniversiteit 207

Totaal BplusC 11.401

BplusC                                             aantal deelnemers  
                                                 binnenschools 0-18 jaar                                                                                                                                            

Totaal BplusC 23.848

BplusC               aantal bibliotheekleden en uitleen

Leden tot 18 jaar 12.385

Leden vanaf 18 jaar 10.835

Totaal aantal leden 23.220

Uitleningen tot 18 jaar 271.595

Uitleningen tot 18 jaar en ouder 208.383

Totaal aantal uitleningen fysiek 479.978

Totaal aantal uitleningen digitaal 55.105

Totaal aantal uitleningen 535.083

Aantal bezoekers dat een van de 
BplusC-activiteiten/gebouwen bezocht:

Totaal 496.973

Aantal bezoekers www.BplusC.nl

Totaal 251.734

BplusC       Aantal activiteiten Ontmoeting & Debat

Totaal BplusC 117

Gemeente Leiden

BplusC                                           aantal leerlingen                                                                                                                                       
                                                                      en cursisten

Totaal BplusC 8.149

BplusC                                           aantal deelnemers binnenschools                                                                                                                                    
                                                                            0-18 jaar

Totaal BplusC 7.892

BplusC               aantal bibliotheekleden en uitleen

Leden tot 18 jaar 9.932

Leden vanaf 18 jaar 8.887

Totaal aantal leden 18.819

Uitleningen tot 18 jaar 228.104

Uitleningen 18 jaar en ouder 165345

Totaal aantal uitleningen fysiek 393.449

Totaal aantal uitleningen digitaal 44.084

Totaal aantal uitleningen 437.533

Gemeente Leiderdorp

BplusC                                           aantal deelnemers binnenschools                                                                                                                                    
                                                                            0-18 jaar

Totaal BplusC 962

BplusC               aantal bibliotheekleden en uitleen

Leden tot 18 jaar 2.453

Leden vanaf 18 jaar 1.948

Totaal aantal leden 4.401

Uitleningen tot 18 jaar 43.491

Uitleningen 18 jaar en ouder 43.038

Totaal aantal uitleningen fysiek 86.529

Totaal  aantal uitleningen digitaal 11.021

Totaal aantal uitleningen 97.550
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Gemeente Wassenaar

BplusC                                           aantal leerlingen                                                                                                                                       
                                                                    en cursisten

Totaal BplusC 134

BplusC                                           aantal deelnemers binnenschools                                                                                                                                    
                                                                            0-18 jaar

Aantal leerlingen 234

Overige gemeenten

BplusC                                           aantal leerlingen                                                                                                                                       
                                                                      en cursisten

Totaal BplusC 2.918

 

Hillegom

BplusC                                           aantal deelnemers binnenschools                                                                                                                                    
                                                                            0-18 jaar

Aantal leerlingen 417

Lisse

BplusC                                           aantal deelnemers binnenschools                                                                                                                                    
                                                                            0-18 jaar

Aantal leerlingen 1.872

Noordwijk

BplusC                                           aantal deelnemers binnenschools                                                                                                                                    
                                                                            0-18 jaar

Aantal leerlingen 390

Oegstgeest

BplusC                                           aantal deelnemers binnenschools                                                                                                                                    
                                                                            0-18 jaar

Aantal leerlingen 2.548

Voorschoten

BplusC                                           aantal deelnemers binnenschools                                                                                                                                    
                                                                            0-18 jaar

Aantal leerlingen 1.014

Teylingen

BplusC                                           aantal deelnemers binnenschools                                                                                                                                    
                                                                            0-18 jaar

Aantal leerlingen 130

Zoeterwoude

BplusC                                           aantal deelnemers binnenschools                                                                                                                                    
                                                                            0-18 jaar

Aantal leerlingen 277
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Beknopt financieel jaarverslag 2020

De eigen inkomsten zijn ruim 12% lager dan 

begroot. Deze daling is geheel te verklaren 

door de beperkende coronamaatregelen 

en lockdowns. We zien een teruglopend 

aantal bibliotheekleden en leerlingen. 

Door bijvoorbeeld financiële onzekerheid, 

afweging van gezondheidsrisico’s, gevolgen 

van quarantaineregels en onzekerheid in 

welke mate de dienstverlening zal worden 

beïnvloed door – eventueel nieuwe – 

coronamaatregelen is de bereidheid om in 

te schrijven voor het nieuwe lesseizoen laag 

en zien we bibliotheekleden opzeggen. 

Ook de eigen inkomsten uit verhuur en horeca 

hebben geleden onder de coronacrisis. 

BplusC wordt vanuit het principe ‘sober 

en doelmatig’ bestuurd en heeft direct 

bij het uitbreken van de coronacrisis 

kostenbesparende maatregelen getroffen. 

O.a. door de inzet van personeel waar mogelijk 

te beperken en sneller dan verwacht opslag 

van data in the cloud te implementeren, 

konden besparingen worden gerealiseerd.

Hierdoor zijn de financiële gevolgen van de 

coronacrisis beperkt gebleven en heeft BplusC 

2020 met een positief resultaat kunnen afsluiten.

Hier komt bovenop dat gemeente Leiden 

eind 2020 de gemaakte afspraken is 

nagekomen om de afroming van de subsidie 

met € 100.000 per jaar (sinds 2017) terug 

te draaien over de periode 2019-2021.  

De resultaten komen ten goede aan de versterking 

van het eigen vermogen van BplusC.

BplusC werkt volgens de Governance Code Cultuur.

2020 2019

Inkomsten

Subsidies € 6.347.819 € 6.240.640

Subsidies voor projecten € 265.315 € 241.061

Eigen verdiensten € 1.804.396 € 2.245.961

€ 8.417.530 € 8.727.662

Uitgaven

Salarissen € 4.830.571 € 5.152.110

Huisvesting € 1.922.795 € 1.956.434

Organisatie € 441.856 € 456.905

Specifieke lasten € 615.513 € 779.890

Overige € 67.683 € 128.543

Projecten € 265.874 € 242.126

Transitiereserve - -

€ 8.144.292 € 8.716.007

Toevoegen aan algemene reserve € 273.238 € 11.655



3130

23

ACTIVITEITEN 
2020

BplusC is een laagdrempelige, stimulerende leeromgeving, 
fysiek en digitaal
Activiteit Datum Omschrijving

Nationale Voorleesdagen 
Inspiratiefestival

8 januari 2020 Met kinderboekenrecensent Bas Maliepaard, diverse workshops en 
een boeken- en informatiemarkt

Voorlezen in de bieb 8 januari 2020 Voorlezen in bibliotheek Nieuwstraat, Het Gebouw, Merenwijk en 
Stevenshof iedere woensdag aan kinderen van 3 t/m 6 jaar

Digitaal spreekuur 9 januari 2020 Gratis uitleg over digitaal lenen, pc-gebruik, tablet, e-reader of 
mobiele telefoon. Iedere maandag in de Nieuwstraat, Merenwijk; op 
donderdag in Leiderdorp

Voorlezen in het Italiaans 11 januari 2020 Voorlezen is een feest, in alle talen! Nati per Leggere leest een keer 
per maand op zaterdag in het Italiaans voor aan kinderen (6 mnd. 
t/m 6 jr.)

Voorlezen in het Portugees 11 januari 2020 Een keer per maand op zaterdag: Portugees voorleesuurtje voor 
kinderen van 0 tot 6 jaar

Voorlezen in het Spaans 11 januari 2020 Mini Lectores leest voor in het Spaans aan kinderen van 2 tot 4 jaar, 
een keer per maand op zaterdag

Voorlezen in het Frans 11 januari 2020 Mini Lectores leest voor in het Spaans aan kinderen van 2 tot 4 jaar, 
een keer per maand op zaterdag

Nationale Voorleesdagen  
Voorlezen met de Kamishibai

22 januari 2020 Luister naar het verhaal van 'Moppereend' met de Kamishibai 

Voorleessessie door 
burgemeester Lenferink

22 januari 2020 De burgermeester van Leiden leest voor aan basisschoolkinderen 
tijdens De Nationale Voorleesdagen

Voorleessessie door 
burgemeester Driessen

23 januari 2020 De burgermeester van Leiderdorp leest voor aan 
basisschoolkinderen tijdens de Nationale Voorleesdagen

Nationale Voorleesdagen  
VoorleesFeestmarkt

26 januari 2020 VoorleesFeestmarkt 0 t/m 6 jaar: een vrolijke en actieve 
inloopmiddag voor baby’s, peuters en kleuters en hun ouders

Nationale Voorleesdagen  
Workshop

27 januari 2020 Workshop Dansen met Moppereend in bibliotheek Nieuwstraat

Nationale Voorleesdagen  
Workshop

27 januari 2020 Workshop Dansen met Moppereend in bibliotheek Het Gebouw

Nationale Voorleesdagen  
Voorlezen met de Kamishibai

29 januari 2020 Luister naar het verhaal van 'Moppereend' met de Kamishibai 

Nationale Voorleesdagen  
Workshop

30 januari 2020 Workshop Dansen met Moppereend in bibliotheek Merenwijk

Minecraftchallenge 1 1 juni 2020 In de eerste Minecraftchallenge draait het om het bouwen van een 
Romeins fort, een Castellum. 

Minecraftchallenge 2 1 juli 2020 In de tweede Minecraftchallenge kunnen jullie van ons de boom in, 
want we bouwen een waanzinnige boomhut! 

Minecraftchallenge 3 1 augustus 2020 In de derde Minecraftchallenge duiken we voor de Zuid-Hollandse 
kust het water in, op zoek naar 17e-eeuwse scheepswrakken.

Minecraftchallenge 4 1 september 2020 In de vierde Minecraftchallenge bouwen we de bibliotheek van de 
toekomst 

Ontdek 
        de plus
    in jou!

Buro JP
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Minecraftchallenge 5 1 oktober 2020 In de vijfde Minecraftchallenge bouwen we de Atlantikwall, de 
5000 kilometer lange verdedigingsline langs de kust van West-
Europa.

Kinderboekenweek 2020 7 oktober 2020 Workshop Teken een Romein van Kelvin Wilson i.s.m. het 
Rijksmuseum van Oudheden

Kinderboekenweek 2020 7 oktober 2020 Workshop dans: breng een verhaal dansend tot leven in bibliotheek 
Merenwijk en Nieuwstraat

Kinderboekenweek 2020 8 oktober 2020 Workshop dans: breng een verhaal dansend tot leven in bibliotheek 
Het Gebouw

Kinderboekenweek 2020 9 oktober 2020 De wondere wereld van virtual reality | Club i-Lab 

Kinderboekenweek 2020 10 oktober 2020 Voorlezen met de kamishibai

Kinderboekenweek 2020 10 oktober 2020 Workshop muziek: we zingen liedjes over ridders, prinsessen en 
kastelen.

Minecraftchallenge 6 1 november 2020 In de zesde Minecraftchallenge bouw je je eigen Super Chillplek

Minecraftchallenge 7 1 december 2020 In de zevende Minecraftchallenge bouw je een vuurtoren voor een 
BN'er!

BplusC biedt de mogelijkheid om informatie te verwerven 
tot kennis
Activiteit Datum Omschrijving

Leeskring literatuur 29 januari 2020 Informatiebijeenkomst leeskring literatuur i.s.m. Senia

Leeskring filosofie 26 februari 2020 Informatiebijeenkomst leeskring filosofie i.s.m. Senia

Balans Dyslexie-tour 4 maart 2020 Bijeenkomst voor ouders en hun kinderen met lees- en 
spellingproblemen of dyslexie

Rebelse vrouwen rond Thomas 
Mann

11 maart 2020 Lezing Margreet den Buurman tijdens Boekenweek 2020

Leeskring Duitse literatuur 12 maart 2020 Informatiebijeenkomst Duitse literatuur i.s.m. Senia

Leeskring kunstgeschiedenis 28 oktober 2020 Informatiebijeenkomst leeskring kunstgeschiedenis i.s.m. Senia

Leiden Global 5 november 2020 Online workshops Leiden Global

Debat in de bieb 
HuiswerkKamer

26 november 2020 Leerlingen (groep 7 en 8 en klas 1 en 2) die deelnemen aan 
de Huiswerkkamer van JES Rijnland gingen in debat over de 
coronacrisis

Leeskring Engels 9 december 2020 Informatiebijeenkomst leeskring Engels i.s.m. Senia

BplusC zet zich in voor taalverwerving en -beheersing
Activiteit Datum Omschrijving

Schrijftafel en Leestafel 9 januari 2020 Vind je schrijven in het Nederlands lastig? Kom oefenen! Samen 
een boek lezen is leuker en makkelijker! Doe mee met een van de 
groepen

Taalinformatiemiddag 
Language Information Day

11 januari 2020 Maak kennis met onze docenten en krijg advies over de beste 
taalcursus voor jou

Lokale voorronde van de 
Nationale Voorleeswedstrijd - 
deel 1

12 februari 2020 Tijdens de wedstrijd lezen de voorleeskampioenen, uit groep 7 en 
8, van verschillende basisscholen uit Leiden en Leiderdorp een 
fragment voor uit een kinderboek

Lokale voorronde van de 
Nationale Voorleeswedstrijd - 
deel 2

19 februari 2020 Tijdens de wedstrijd lezen de voorleeskampioenen, uit groep 7 en 
8, van verschillende basisscholen uit Leiden en Leiderdorp een 
fragment voor uit een kinderboek

Taalwandelingen deelnemers 
Taalcafé

1 april 2020 Twee deelnemers van het Taalcafé oefenen Nederlands tijdens een 
wandeling of een fietstocht

Digitale lesbrieven Taalhuis 1 april 2020 Als je wilt oefenen met lezen en schrijven kun je meedoen met 
de Taaltafel. Je krijgt dan elke week een brief met oefeningen en 
opdrachten opgestuurd

Bijeenkomst voor vrijwilligers 
Taalcafé

25 juni 2020 Bijeenkomst voor vrijwilligers Taalcafé in Het Leidse Volkshuis

Taalnetwerkbijeenkomst 16 juli 2020 Taalnetwerkbijeenkomst in Het Leidse Volkshuis

Taalinformatiedagen  
Language Information Days

3 september 2020 Maak online kennis met onze docenten en krijg advies over de beste 
taalcursus voor jou

Taalinformatiedagen  
Language Information Days

5 september 2020 Maak online kennis met onze docenten en krijg advies over de beste 
cursus voor jou

Online Taalnetwerkbijeenkomst 30 september 2020 Online Taalnetwerkbijeenkomst

BplusC is er voor verwerving van digitale kennis en 
vaardigheden
Activiteit Datum Omschrijving

Introductiemiddag 
WoensdagWerkplaats

7 oktober 2020 Tijdens de introductiedag krijg je uitleg over de bouwopdracht, kun 
je vragen stellen aan een Minecraft-expert en bouw je samen met 
andere fans

WoensdagWerkplaats 14 oktober 2020 Iedere woensdagmiddag in het i-Lab van bibliotheek Nieuwstraat 
kunnen kinderen van 8 t/m 14 jaar komen bouwen aan de Minecraft 
Challenge

CoderDojo 17 oktober 2020 De CoderDojo is een gezellige club waar je leert programmeren, 
websites bouwen, apps ontwikkelen, programma’s maken, games 
maken en meer! 

WoensdagWerkplaats 21 oktober 2020 Iedere woensdagmiddag in het i-Lab van bibliotheek Nieuwstraat 
kunnen kinderen van 8 t/m 14 jaar komen bouwen aan de Minecraft 
Challenge
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WoensdagWerkplaats 28 oktober 2020 Iedere woensdagmiddag in het i-Lab van bibliotheek Nieuwstraat 
kunnen kinderen van 8 t/m 14 jaar komen bouwen aan de Minecraft 
Challenge

CoderDojo 21 november 2020 De CoderDojo is een gezellige club waar je leert programmeren, 
websites bouwen, apps ontwikkelen, programma’s maken, games 
maken en meer! 

WoensdagWerkplaats - online 25 november 2020 Iedere woensdagmiddag kunnen kinderen van 8 t/m 14 jaar online 
bouwen aan de Minecraft Challenge

WoensdagWerkplaats - online 2 december 2020 Iedere woensdagmiddag kunnen kinderen van 8 t/m 14 jaar online 
bouwen aan de Minecraft Challenge

WoensdagWerkplaats - online 9 december 2020 Iedere woensdagmiddag kunnen kinderen van 8 t/m 14 jaar online 
bouwen aan de Minecraft Challenge

BplusC maakt deelnemen aan en beoefenen  
van kunst mogelijk
Activiteit Datum Omschrijving

Schoolvoorstelling Ella een 
swingend sprookje

9 januari 2020 Muzikale schoolvoorstelling Montessorischool Noordwijk groep 1 
t/m 3

Schoolvoorstelling Doe bop sje 
BOEM

9 januari 2020 Muzikale schoolvoorstelling Montessorischool Noordwijk groep 2 
t/m 5

Glitter & Glammer-concert 11 januari 2020 Concert muziekleerlingen in bibliotheek Stevenshof

Nieuwjaarsconcert 18 januari 2020 Nieuwjaarsconcert Rapenburg Kamerorkest en Kinderorkesten

Cultuursjop 19 januari 2020 Ckv-festival voor derde klas vmbo

Muziek aan de lopende band 19 januari 2020 Open podium Kruispunt: optreden BplusC klarinetensemble I Chiavi

Instrumentenparade 22 januari 2020 Kinderen kunnen tijdens de instrumentenparade allerlei 
verschillende instrumenten uitproberen

Schoolvoorstelling Elins 
huiskabouter

23 januari 2020 Poppentheater voor groep 1 t/m 4 basisschool De Giraf in Hillegom 
en Vrije School Mareland in Leiden

Workshops voor peuters en 
kleuters

24 januari 2020 Vijf workshops voor peuters en kleuters

Leidse Jazzweek 25 januari 2020 Deelname aan Leidse Jazzweek in Tuinzaal Café de Burcht

Schoolvoorstelling Werktuig 27 januari 2020 PNTheater speelt een muzikale verteltheatervoorstelling voor groep 
6 t/m 8 van scholen in Lisse

Studiedag docenten BplusC 29 januari 2020 Jaarlijkse docentendag met ongeveer 70 docenten van Lessen & 
Cursussen

Workshops Cultuurcoaches 30 januari 2020 Nieuwe media workshops voor kinderen 4-12 jaar in bibliotheek Het 
Gebouw, Leiden Noord

Winterconcert Jeugd 
Symfonieorkest Rijnstreek

2 februari 2020 Zondagmiddag vindt het Winterconcert van het Jeugd 
Symfonieorkest Rijnstreek plaats in de Sint-Petruskerk in Leiden

Schoolvoorstelling Vos en Haas 
in gevaar

4 februari 2020 Schoolvoorstelling op basis van de boeken van Vos en Haas, 
gespeeld door jeugdtheatergroep Houtjetouwtje voor groep 3 en  
4 van scholen in Leiden

Optreden popband Red House 7 februari 2020 Popband Red House speelt in Het Leidse Volkshuis t.b.v. 
het Alzheimer Café

Culturele muziekuitwisseling 7 februari 2020 Winterconcert en concert in Bonn met het Juniorenorkest, i.s.m. 
Carl-von-Ossietzky-Gymnasium

Culturele muziekuitwisseling 8 februari 2020 Winterconcert en concert in Bonn met het Juniorenorkest, i.s.m. 
Carl-von-Ossietzky-Gymnasium

Culturele muziekuitwisseling 9 februari 2020 Winterconcert en concert in Bonn met het Juniorenorkest, i.s.m. 
Carl-von-Ossietzky-Gymnasium

Shell We Dance 12 februari 2020 Deelname aan danswedstrijd in Vlaardingen met BplusC Dansschool

BplusC bandavond 15 februari 2020 Met diverse optredens van popbands: Shine!, To the Max, Funky XL, 
De Toverdoos en Red House 

Bandmiddag Qbus 16 februari 2020 Kinderen en jongeren van de BplusC pop- en jazzafdeling nemen 
deel aan bandmiddag Qbus

Inloopconcert klezmerbands 
Mazzel 1 en 2

16 februari 2020 Klezmermuziek bands Mazzel 1 en 2 o.l.v. Anja van Dooren samen 
met Vocaal Vrouwenensemble Vox Clara o.l.v. Maria Rosenmöller

Schoolvoorstelling Camouflage 17 februari 2020 Circustheatervoorstelling voor groep 1 t/m 4 van scholen in Leiden

Schoolvoorstelling 
Dierendorpje

17 februari 2020 Verteltheater met muziek voor groep 1 t/m 3 van scholen in Lisse

Voorspeelavond 19 februari 2020 Voorspeelavond 

Maand van het samenspel 1 maart 2020 Muziekschool samenspelmaand

Shell We Dance 8 maart 2020 Deelname aan danswedstrijd in Hoofddorp met BplusC Dansschool. 
1e prijs gewonnen!

Talentenklas danst thuis 27 maart 2020 Youtube collagefilmpje waarin docenten en cursisten allemaal thuis 
een stukje dans opnemen

Online workshops (4-12 jaar) 
Cultuurcoaches

28 april 2020 Culturele workshops voor kinderen in de wijk(en)

Online workshops (4-12 jaar) 
Cultuurcoaches

29 april 2020 Culturele workshops voor kinderen in de wijk(en)

Online workshops (4-12 jaar) 
Cultuurcoaches

30 april 2020 Culturele workshops voor kinderen in de wijk(en)

Optreden Kinderorkest voor 
verzorgingstehuis

6 mei 2020 Een optreden op het parkeerterrein van verzorgingshuis Hofwijck 
Oegstgeest via sociaal makelaar Sietske Steenbergen 

Zoom-choreografie 
Talentenklas Dans

7 mei 2020 Met leerlingen van de talentenklas hebben we een Zoom- 
choreografie gemaakt en online gepresenteerd

Optreden Kinderorkest voor 
verzorgingstehuis

20 mei 2020 Een optreden op het parkeerterrein van Senioren Complex 
Trompenburg via sociaal makelaar Sietske Steenbergen 

Optreden Kinderorkest voor 
verzorgingstehuis

20 mei 2020 Een optreden op het parkeerterrein van ‘s Heeren Loo Oegstgeest 
via sociaal makelaar Sietske Steenbergen 

Optreden Kinderorkest voor 
verzorgingstehuis

3 juni 2020 Een optreden op het parkeerterrein van Zorgcentrum Roomburgh 
Leiden via sociaal makelaar Sietske Steenbergen 
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The History of Dance 18 juli 2020 Vimeo-uitzending met korte films van de gehele Dans- en 
theaterschool met als thema dansgeschiedenis

Zomervakantie workshops 
Cultuurcoaches

28 t/m 30 juli, 4 t/m 6, 11 t/m 
13, 18, 19 augustus 2020

Workshops voor kinderen in de wijk(en) met kleuter- en peuterdans

Proeflessen Muziek en Dans 31 augustus t/m 9 september 
2020

Iedereen is welkom om, op proef,  een dans of muziekles bij te 
wonen

Expositie Kunstroute Leiden 1 september 2020 Deelname aan de Kunstroute van Leiden met kunstwerken van 
cursisten en docenten

Méér Muziek in de Klas 
Inspiratietour

9 september 2020 Inspiratietour voor directeuren uit het basisonderwijs, over het 
kinderbrein en muziekonderwijs.

Proeflessen Muziek en Dans 10 t/m 12 september 2020 Iedereen is welkom om, op proef,  een dans- of muziekles bij te 
wonen

Art Shopping Wassenaar 12 september 2020 Optredens verzorgd door leerlingen en docenten van de afdeling 
muziek in Wassenaar

Proeflessen Kunst en Beeld/
Talen

14 t/m 19 september Iedereen is welkom om, op proef,  een cursus beeldend of talen bij 
te wonen

Schoolvoorstelling Man met 
het stenen hart

17 september 2020 Verteltheater voor groep 2 t/m 5 voor scholen in Hillegom

Schoolvoorstelling Werktuig 21 september 2020 Verteltheater met muziek door PNTheater voor groep 6 t/m 8 voor 
scholen in Hillegom

Schoolvoorstelling Werktuig 22 september 2020 Verteltheater met muziek door PNTheater voor groep 6 t/m 8 voor 
scholen in Hillegom

Kunstshot 25 september 2020 Ckv-festival voor leerlingen vierde klas havo/vwo uit Leiden e.o.

Kinderkunstroute 27 september 2020 Voor kinderen van 8 t/m 12 jaar

Minifestival BplusC in de buurt 
Leiden Noord

14 oktober 2020 Vier creatieve workshops voor kinderen in Leiden Noord, ter 
promotie van BplusC in de buurt 

Schoolvoorstelling 1-2tjes 15 oktober 2020 Dans met workshop voor groep 1 en 2 van scholen in Leiden

Cultuurcoach workshops 19 t/m 22 oktober 2020 In wijken Noord, Slaaghwijk, Zuidwest en Mors

Culturele wandeling 
Cultuurcoaches

8 december 2020 Culturele wandeling voor ouderen (65+) in Leiden Zuidwest i.s.m. 
Buzz

Workshops Cultuurcoaches 9 december 2020 Beeldende kunst-workshop voor kinderen 4-12 jaar in buurthuis 
Morschwijck in de Mors i.s.m. SOL

Bij BplusC kan men elkaar fysiek ontmoeten 
in dienst van kennis en cultuur
Activiteit Datum Omschrijving

4 the Music 5 januari 2020 Een muziekproject georganiseerd door de studiovrijwilligers van 
BplusC Muziekhuis

Feestelijke opening bibliotheek 
Leiderdorp

8 januari 2020 Feestelijke opening tijdelijke locatie bibliotheek Leiderdorp

Hothouse Jazz 11 januari 2020 Hothouse: Paul van Kemenade en Hammond Sandwich

Lunchconcert Ana Maria Mikus 14 januari 2020 Lunchconcerten vinden plaats op dinsdagen in de Theaterzaal van 
Het Leidse Volkshuis

vanPolanen presenteert 17 januari 2020 vanPolanen presenteert: Wille And The Bandits

College Tour Merenwijk 19 januari 2020 Over metabolomics  en rouw om een doodgeboren kindje

Lunchconcert Lieselotte van Tol 21 januari 2020 Lunchconcerten vinden plaats op dinsdagen in de Theaterzaal van 
Het Leidse Volkshuis.

Just Kidding Comedy 24 januari 2020 Stand-up Comedy

De X 25 januari 2020 De X: Loxera

Lunchconcert - werk van 
Mozart, Chausson en Janacek

28 januari 2020 Lunconcerten vinden plaats op dinsdagen in de Theaterzaal van Het 
Leidse Volkshuis

Van boek tot doek 30 januari 2020 Een filmavond i.s.m. bewoners en wijkvereniging van de Merenwijk. 
De avond start met een inleiding: een liefhebber vertelt daarin meer 
over het boek en de film. 

De X 1 februari 2020 De X: Nahawa Doumbia

De mooiste kunst 1 februari 2020 14 Leidse dichters dragen gedichten voor uit eigen werk

Lunchconcert Radboud Post en 
Robin El Hague

4 februari 2020 Lunconcerten vinden plaats op dinsdagen in de Theaterzaal van Het 
Leidse Volkshuis

Open Podium Qbus 7 februari 2020 Tijdens het Open Podium in het BplusC Muziekhuis beklimt elke 25 
minuten een nieuwe aanstormende act het Qbus-podium

Hothouse Jazz 9 februari 2020 Hothouse: Kwarte Beets, Bennink, Glerum, Herman

Lunchconcert Strijkkwartetten 
van het Koninklijk 
Conservatorium 

11 februari 2020 Lunchconcerten vinden plaats op dinsdagen in de Theaterzaal van 
Het Leidse Volkshuis

Voorspeelavond 12 februari 2020 Voorspeelavond Anja van Dooren

De X 15 februari 2020 De X: Talisk

Bandmiddag Qbus 16 februari 2020 BplusC pop- en jazzafdeling neemt deel aan bandmiddag Qbus

vanPolanen presenteert 18 februari 2020 vanPolanen presenteert: Stephen Fearing

Hothouse Jazz 22 februari 2020 Hothouse: Kika Sprangers Kwartet

Lokale schrijvers in de bieb 22 februari 2020 15 schrijvers presenteren hun nieuwste boek
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Van boek tot doek 27 februari 2020 Een filmavond i.s.m. bewoners en wijkvereniging van de Merenwijk. 
De avond start met een inleiding: een liefhebber vertelt daarin meer 
over het boek en de film

4 the Music 1 maart 2020 Een muziekproject georganiseerd door de studiovrijwilligers van 
BplusC Muziekhuis

Lunchconcert Alex Chater 3 maart 2020 Lunchconcerten vinden plaats op dinsdagen in de Theaterzaal van 
Het Leidse Volkshuis

Hothouse Jazz 7 maart 2020 Hothouse: Tricycle

College Tour Merenwijk 8 maart 2020 Elisabeth Bosch en Tim Seegers over het voedselbos Okkerheide in 
de Merenwijk

Lunchconcert Duo Dessane-
Lekkerkerk

10 maart 2020 Lunchconcerten vinden plaats op dinsdagen in de Theaterzaal van 
Het Leidse Volkshuis

Van boek tot doek 25 september 2020 Een filmavond i.s.m. bewoners en wijkvereniging van de Merenwijk. 
De avond start met een inleiding: een liefhebber vertelt daarin meer 
over het boek en de film 

Lunchconcert Stéphane De 
May 

29 september 2020 Lunchconcerten vinden plaats op dinsdagen in de Theaterzaal van 
Het Leidse Volkshuis.

Lunchconcert Duo Albarus 6 oktober 2020 Lunchconcerten vinden plaats op dinsdagen in de Theaterzaal van 
Het Leidse Volkshuis.

Lunchconcert Lieselotte van Tol 13 oktober 2020 Lunchconcerten vinden plaats op dinsdagen in de Theaterzaal van 
Het Leidse Volkshuis.

Lunchconcert Gerrit van Putten 
en Sara Gutiérrez Redondo

27 oktober 2020 Lunchconcerten vinden plaats op dinsdagen in de Theaterzaal van 
Het Leidse Volkshuis.

Debat in de Bieb - online 28 oktober 2020 Sporen van Oost en West in de Leidse stadsgeschiedenis. Debat in 
de Bieb

Van boek tot doek 30 oktober 2020 Een filmavond i.s.m. bewoners en wijkvereniging van de Merenwijk. 
De avond start met een inleiding: een liefhebber vertelt daarin meer 
over het boek en de film

Open Podium 30 oktober 2020 Centrum voor Amateurkunst Leiden organiseert een Open Podium 
met diverse optredens via livestream 

Lunchconcert Duo Ehling-
Spruit

3 november 2020 Lunconcerten vinden plaats op dinsdagen in de Theaterzaal van Het 
Leidse Volkshuis.

Lunchconcert Katja Dirven-
Didychenko, Roderigo Robles 
de Medina

24 november 2020
Lunchconcerten vinden plaats op dinsdagen in de Theaterzaal van 
Het Leidse Volkshuis

Debat in de bieb 
HuiswerkKamer

26 november 2020 Leerlingen (groep 7 en 8 en klas 1 en 2) die deelnemen aan 
de HuiswerkKamer van JES Rijnland gingen in debat over de 
coronacrisis

Van boek tot doek 27 november 2020 Een filmavond i.s.m. bewoners en wijkvereniging van de Merenwijk. 
De avond start met een inleiding: een liefhebber vertelt daarin meer 
over het boek en de film

Lunchconcert Martin Grudaj 1 december 2020 Lunchconcerten vinden plaats op dinsdagen in de Theaterzaal van 
Het Leidse Volkshuis

Lunchconcert Duo Holtrop-
Kramer  

8 december 2020 Lunchconcerten vinden plaats op dinsdagen in de Theaterzaal van 
Het Leidse Volkshuis
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Startdatum Omschrijving

Merenwijk

4 januari Expositie schilderijen Femke Bender

11 februari Expositie keramiek Loes Dockheer

11 juni Expositie foto’s van Roel Burgler i.s.m. SOS Kinderdorpen

26 oktober Expositie Alet Kortenoeven met thema 'Corona'

28 oktober Expositie foto’s Leidse Amateur Fotografen Vereniging

29 oktober Expositie corona i.s.m. het Citatenmuseum

Stevenshof

10 januari Expositie door kinderen die verblijven in het AZC in Katwijk i.s.m. Stichting de Vrolijkheid

2 maart Expositie door kunstenaars met een beperking i.s.m. Phila del Art

28 september Expositie schilderijen Dorith Hassing

26 oktober Expositie gehaakte poppetjes door Trudy in ’t Veen

Nieuwstraat

1 januari Expositie door kinderen die verblijven in het AZC in Katwijk i.s.m. Stichting de Vrolijkheid

1 januari Expositie 'Rembrandt Leeft' i.s.m. 'De Kunst Collega’s' (landelijke kunstwedstrijd) 

8 januari Expositie verzameling pop-up sprookjesboeken i.s.m. 'Het Verhalenrijk'

28 januari Expositie Leidse schilder Jacob Kanbier

28 januari Expositie foto’s Veerle Sloof – Kunstproject 'Modern Pilgrims'

3 februari Expositie foto’s 'La Provence anno 1900'

19 februari Mini expositie 'Bevrijding' van Robert van Rossem, Lucia Delmiche en Paul Venderbosch

19 februari Expositie Jazzgroep Leidse Amateur Fotografen Vereniging

6 maart Expositie over Zeemanskoor Rumor di Mare uit Leiden i.v.m. jubileum

11 maart Expositie door kunstenaars met een beperking i.s.m. Gemiva Leiderdorp

11 maart Expositie portrettekeningen van Marion Lokin 

30 juni Expositie over Aletta Jacbobs 

3 juli Expositie schilderijen de heer Koenraad Kortmulder 

28 augustus Expositie over DNA Obama in samenwerking met Stichting LeveDNA

1 september Expositie weefwerken van Celine Michel 

3 september Expositie dierenknuffels voor Dierendag i.s.m. Het Verhalenrijk

6 oktober Expositie over Thanksgiving i.s.m. stichting DNA

6 oktober Expositie foto’s van Miriam van Praag over moderne Pilgrims

Exposities

6 oktober Expositie 'Pilgrims' door KunstenaarsCollectief KuCo

6 oktober Expositie 'Pilgrims' door schildervereniging De Kameleon

6 oktober Expositie 'Pilgrimfathers' door Leidse Amateur Fotografen Vereniging 

15 oktober Expositie 'Yukio Mishima - Een lezer verzamelt'

Het Leidse Volkshuis

28 januari Expositie BplusC cursisten 'Op vele manieren tekenen' van docent Tineke Jacobs

11 september Expositie schilderijen mevrouw Wil van der Plas

26 november Expositie 'Rembrandt Leeft' i.s.m. 'De Kunst Collega’s' (landelijke kunstwedstrijd) 

3 november Expositie schilderijen Tanja Koelemij

Jannie de Groot (LAFV)
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