Bibliotheek Huizen: vanaf 1920

U bent al lid van de bibliotheek?

De Bibliotheek Huizen speelt al bijna
100 jaar een belangrijke rol in de Huizer
gemeenschap. Ging het in het verleden
uitsluitend om het uitlenen van boeken,
vandaag de dag is de bibliotheek een
belangrijke speler in het culturele en
sociale leven in Huizen.

Vriend van de Bibliotheek Huizen worden
staat los van het lidmaatschap bij de
bibliotheek Huizen. Uiteraard kunt u,
als u al lid bent van de bibliotheek, óók
Vriend worden! Met de bijdragen van
de Vrienden kan de bibliotheek voor de
Huizer gemeenschap waardevolle extra
initiatieven ontplooien. Misschien bent u
zelf geen lid van de bibliotheek, maar uw
kind(-eren) wel. Dan is Vriend worden
een prima manier om de bibliotheek te
steunen.

Lezen helpt je verder, maar biedt
ook plezier en ontspanning
De bibliotheek besteedt veel aandacht
en tijd aan het bevorderen van lezen en
leesplezier. Jaarlijks wordt een groot aantal
leerlingen van de Huizer basisscholen
ontvangen om hen te laten ervaren dat
lezen niet alleen nuttig, maar ook leuk kan
zijn. Naast collecties boeken voor kinderen,
jeugd en volwassenen met wekelijks vele
nieuwe aanwinsten, biedt de bibliotheek
ook een grote collectie tijdschriften. De
bibliotheek is van maandag t/m zaterdag
al om tien uur ‘s morgens geopend.

Hulp bij het ontwikkelen van
digitale vaardigheden
De samenleving digitaliseert in snel tempo.
Niet iedereen is even bedreven in het
gebruik van de computer en het digitaal
regelen van bijvoorbeeld de belastingaangifte. De bibliotheek biedt daarom
cursussen computer- en internetgebruik
(Klik & Tik) en de digivaardigheidscursus
‘Werken met de e-overheid’ (Digisterker).
Er worden ook lezingen, tentoonstellingen,
en themaochtenden georganiseerd, die
invulling geven aan de informatieve en
culturele rol van de bibliotheek.

Uw steun als Vriend is van harte
welkom!
Wij hopen dat u als Vriend de bibliotheek
Huizen, via onze vriendenstichting, wilt
ondersteunen in haar belangrijke werk.
De minimale jaarlijkse is bijdrage is
€ 25,00.

Vriendenselectie
Donateurs die minimaal € 75,00 doneren
verrassen wij in december met een
gratis en met zorg door de bibliotheek
uitgekozen boek, de Vriendenselectie.

Legaten niet belast,
belastingvoordeel voor schenkers
De Stichting Vrienden van de Bibliotheek
Huizen is als culturele ANBI aangemerkt.
De bibliotheek hoeft geen erfbelasting
te betalen over ontvangen legaten en
giften zijn voor de schenkers fiscaal extra
aftrekbaar van het belastbaar inkomen.
Namens het stichtingsbestuur,
Jos Verdier, voorzitter

Vragen en meer informatie stichtingvrienden@bibliotheekhlb.nl
Bankrekening NL13 RABO 0128687878
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