Stichting Vrienden van de bibliotheek Huizen

Kort jaaroverzicht 2017
In 2017 werd de Vriendenstichting weer in verschillende media onder de aandacht gebracht van de
inwoners van Huizen.
Er werd een nieuwe publieksflyer ontwikkeld, met daarin uitleg over doel en werkwijze van de
Vriendenstichting. Voor donateurs die een groter bedrag schenken, werd de Vriendenselectie
geïntroduceerd, waarbij de bibliotheek een gratis en met zorg uitgekozen boek aan een Vriend
schenkt.
Op 13 oktober 2017 vond de jaarlijkse Vriendenlezing plaats, dit keer met actuele hoofdgast Rosanne
Hertzberger, columniste en onderzoekster. Nadat zij met veel publiciteit in het TV-programma
Zomergast acte de presence had gegeven, vertelde zij in de bibliotheek Huizen aan Vrienden en
bibliotheekbezoekers hoe zij tegen voeding aankijkt en alle moderne ontwikkelingen rondom
voedingsproductie, globalisering, biowetenschap en marketing. Daarbij kwam natuurlijk ook
uitgebreid haar net verschenen boek “ Ode aan de E-nummers” aan bod.
Voorafgaande de lezing gaf de voorzitter van het Vriendenbestuur, de heer Verdier, samen met de
bibliotheekdirecteur, mevrouw Gmelig Meyling, een korte introductie aan de aanwezigen over de
Vriendenstichting.
In 2017 kon de Vriendenstichting de bibliotheek verblijden met een donatie voor de aanschaf van
nieuwe foto-apparatuur.

Hoofdlijnen beleid
De stichting Vrienden van de bibliotheek Huizen is in 2007 opgericht met als doel om de bibliotheek
Huizen te ondersteunen bij het ontplooien van extra initiatieven naast haar eigen
bibliotheekactiviteiten.
Ook ondersteunt de stichting Vrienden de bibliotheek – waar mogelijk – met kleine donaties voor de
extra aanschaf van apparatuur, die gebruikt wordt bij het organiseren van lezingen,
tentoonstellingen of thema-ochtenden.
Daarnaast vervult de stichting Vrienden een rol in het externe netwerk van de bibliotheek. De
bestuursleden van de stichting, maar ook de Vrienden (donateurs) zelf, zijn ambassadeurs voor de
doelstellingen en activiteiten van de bibliotheek. Waar nodig zetten zij ook hun eigen netwerk in ter
ondersteuning van of op verzoek van de bibliotheek, bijvoorbeeld bij het opzetten van kleine nieuwe
bibliotheekprojecten.
De stichting Vrienden richt zich hierbij vooral op de culturele en sociale rol van de bibliotheek,
aansluitend bij de wettelijke functies van een openbare bibliotheek en het meerjarenbeleidsplan van
de bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum. Voor meer informatie over het meerjarenbeleidsplan van de
bibliotheek zie https://www.bibliotheekhlb.nl/over-ons/Meerjarenplan-2017-2020-HLB-Gooi-enmeer.html

