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een jaar om trots op te zijn!
Wat hebben we gedaan?:
1 Wijk bij Duurstede is verhuisd naar het Gemeentehuis.
2 Opzetten van taalhuizen samen met lokale partijen.
3 Intentie ondertekend om in scholengemeenschap Revius een locatie van Z-O-U-T te maken.
4 Maarn: ontwikkeling in gang gezet naar een nieuw multifunctioneel gebouw.
5 Voorbereidingen van overname transport door lokale stichtingen.
6 Ontwikkelingen van een app samen met Buurtwelzijn.
7 Ibeacon project over poëzie, samen met Iseetea van Gera Pronk en de KB.
8 ESF subsidie ingezet voor scholing personeel in nieuwe manieren van werken.
De rol van de Bibliotheek is de afgelopen jaren behoorlijk aangepast aan de beleidsdoelen van de
gemeenten. Het hoofddoel van de gemeenten is de participerende burger. Wat moet er gebeuren
om de inwoner van een dorp deelgenoot te maken van alles wat er in de woonomgeving gebeurt,
hoe kan die omgeving veilig zijn, wat is daarvoor nodig?

Gemeenten hebben daarom een aantal beleidsdoelen benoemd, waarbij de Bibliotheek een
belangrijke rol speelt bij de realisatie:
1		 Bestrijden laaggeletterdheid.
2		 Goed geïnformeerde inwoners en een leven lang leren.
3		 Langer thuis wonen en eenzaamheid voorkomen.
Want: de Bibliotheek is open voor iedereen!
Het belang van de bijdrage van de  Bibliotheek Z-O-U-T meten we eens per 4 jaar.
De laatste meting was eind 2015.
Naast dit inhoudelijke jaarverslag publiceren we separaat de financiële jaarrekening.

Mariet Wolterbeek, directeur bestuurder


Januari 2017.

RvT

gluren op de Heuvelrug / cultuur

Raad van Toezicht.

De Bibliotheek Z-O-U-T werkt met een
De Raad bestaat uit vijf leden, te weten:  dhr. A. de Vries, voorzitter, dhr. E. Boswinkel,
vice-voorzitter, Mevr. A. Smit, lid, dhr. W. van Dijk, lid en mevr. X. Gruys, lid.
De Raad kwam vier keer bijeen. De gespreksonderwerpen waren o.a. financiën, bezuinigingen,
nieuwbouwprojecten en beleidsvraagstukken.
De leden van de RvT worden geworven aan de hand van een sollicitatieprocedure. Er wordt
daarnaast gewerkt met een rooster van aftreden. De zittingstermijn is vier jaar, waarna een lid
nog één maal herkiesbaar is. De RvT evalueert jaarlijks haar functioneren. Ook wordt jaarlijks het
functioneren van de directeur bestuurder geëvalueerd.
De
heeft enkele nevenactiviteiten:
1. Voorzitter Rotary Wijk bij Duurstede.
2. Secretaris Zakelijk Heuvelrug.
3. Bestuurslid het Wilde Westen Utrecht.
4. Bestuurslid Maatschappelijk Betrokken Ondernemen
Utrechtse Heuvelrug.

directeur bestuurder

10jaar
de Bibliotheek Z-O-U-T

In 2016 bestond
Dit heugelijke feit werd gevierd met een feestweek
van 29 augustus tot 3 september. De
en het
werden
gezet, er was een
de
en er lag een presentje
klaar. Nieuwe leden konden
worden.

10 jaar.

vrijwilligers
personeel
in het zonnetje
traktatie voor
bibliotheekbezoekers
met korting lid

de Bibliotheek Z-O-U-T 10 jaar, Maarn

koffie met gebak...

De
Bibliotheek
is open
locatie Rhenen, fotomontage met nieuw straatbord

opening nieuwe locatie Wijk bij Duurstede, in de hal van het huis van de gemeente

Renswoude, Rhenen,
Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij
Duurstede zijn 11 locaties samen 400 uur per week open voor

In de gemeenten

(

iedereen die wil lezen, lenen, ontmoeten, werken, verrijkt worden of
informatie en inspiratie zoekt. Een plek voor kinderen vanaf 0 jaar tot
18 jaar, voor jong volwassenen en oudere mensen en iedereen daar
tussen in. Naast de directeur zijn er 36 personeelsleden in dienst, die
in de Frontoffice, Backoffice en op de afdeling Cultuur en Educatie
werken. In 2016 opende de locatie Wijk bij Duurstede haar deuren in
het Gemeentehuis. Zo ging ook deze locatie, in navolging van Rhenen,
werken met een gemeenschappelijke balie.
De Bibliotheek werkt samen met veel partners uit de maatschappelijke
en culturele sector. Mede dankzij hen, biedt de Bibliotheek een plek
voor informatie, ontwikkeling, ontmoeting en ontspanning.

Effecten: De Bibliotheek Z-O-U-T doet graag de juiste dingen.

)

In nauw overleg met gemeenten wordt gekeken welke doelen
behaald moeten worden. Om te kijken of dit lukt, worden er in nauwe
samenwerking met Biblioconsult regelmatig onderzoeken naar de
effecten van het bibliotheekwerk gehouden. Een samenwerking
waardoor Z-O-U-T de kosten van het onderzoek
van 19.000 euro niet hoefde te
betalen.

locatie Rhenen, fotomontage met nieuw straatbord

tarieven
&regels

De tarieven gingen halverwege het jaar omhoog. De Bibliotheek Z-O-U-T besloot om over te stappen
naar een
waarbij men geenboetes meer hoeft te betalen en het
van materialen
is. Slechts een klein aantal leners zegde hierdoor het
abonnement op, maar de meeste leners waren blij met deze nieuwe regels.
Voor de betalende leden werd de mogelijkheid ingesteld om per kwartaal te betalen.  

all-in abonnement
reserveren
gratis

0-18 jaar
Volwassenen klein
Volwassenen groot
						

tot 1 juli
na 1 juli*
gratis		
gratis
32,50		
42,50
52,50		
62,50
* 2,50 korting met een automatische incasso

Per keer kunnen er 10 materialen geleend worden en 5 materialen in reservering staan. Het
abonnement geeft recht om gebruik te maken van het landelijke aanbod van e-books.

groepsbezoek in Driebergen

COM
MUNI
CATIE

website wordt gemiddeld 448 keer
per dag geraadpleegd voor informatie over de

De

verschillende locaties, de openingstijden, de agenda
en de producten die de Bibliotheek Z-O-U-T te bieden
heeft. De catalogus is ook te gebruiken via de app.
Daarnaast is er de luisterbiebapp.

Er wordt getwitterd en in 2016 is het gebruik van
Facebook flink toegenomen.
van de Bibliotheek Z-O-U-T
zitten in het
en doen
mee aan de gebruikersonderzoeken.
Er kwam 11 keer een
uit, die aan
  verzonden werd. De Nieuwsbrief
Educatie wordt aan
verstuurd.

474 gebruikers
online Biebpanel
7.187 leden

Nieuwbrief

259 contacten in
het onderwijs

informatie bij het gemeentebord Renswoude

samenwerkt
partners

Dat de Bibliotheek Z-O-U-T
met verschillende
, komt regelmatig
naar voren in dit jaarverslag. Een mooi voorbeeld
is de samenwerking met OVJ - Ondernemers Voor
Jongeren - en Zideris - Eigenzinnige zorg voor mensen
met een beperking – in Rhenen die is opgestart om
het vervoer van de materialen tussen de 11 locaties
over te nemen. Op 29 december werden de sleutels
overgedragen.
De
en de
beide Utrechtse Heuvelrug,
hebben in 2016 onder de vlag van de Bibliotheek
Z-O-U-T films, uitjes en lezingen aangeboden.
Samen met Mijnbuurtwelzijn en een financiële
bijdrage van de Provincie is een app ontwikkeld,
waarin alle activiteiten van een dorp of wijk
zichtbaar zijn. Zo is in één oogopslag duidelijk wat er
allemaal georganiseerd wordt.

EvenementenXpress
Zomerschool,

canon van de Nederlandse geschiedenis, Rhenen

SAMEN

CIJFERS
Leden volwassenen 7.338
jeugd 11.601    leden e-books 2.127
   dBos 1.803    scholen 156    
overig 269    totaal 23.294  
P

P

P

Bezoekers  cultuur 5.431

P

   programmering  3.060 P   totaal 8.491

Uitleningen volwassenen 338.157
totaal uitgeleend 710.941

P

   jeugd 319.531 P   e-books 19.451 P   dBos 33.377 P   themacollecties 425

Collectiebezit volwassenen 71.942    jeugd 69.098
tijdschriften en kranten 460    educatief aanbod 91
P

P

E-books titels (landelijk) 13.786

Mensenwerk: personeelsleden 37

P

P

P

   totaal 141.040

   accounts (landelijk) 344.152 P   uitleningen (landelijk) 2.788.769

   vrijwilligers 220 P   vrijwilligers Taalhuis 45 P   opruimscholieren 4

Openingsuren (per week, alle locaties) 400    
Website bezoekers 62.662

P

   raadplegingen website in 2016 163.350 P   raadplegingen website, per dag 448

Activiteiten Volwassenen Zoute Inval bezoekers 3.709     

Bezoekers overige activiteiten (Boekenweek, Maand van het Spannende boek, Nederland Leest enz.)  4.152

Activiteiten jeugd     Leerlingen PO groepsbezoeken 1.366

   Peuters bij groepsbezoeken 258   
Bezoekers overige activiteiten (Nationale Voorleesdagen, Voorleeswedstrijd, Kinderjury, Kinderboekenweek enz.) 1.279

BoekStart koffertjes 307
   

Taalhuis deelnemers 65

P

P

   BoekStart kaarten  (1 jaar of ik mis je) 150   

Marketing nieuwsbrief lezers 7.187    nieuwsbrief educatie lezers 259   
Biebpanel deelnemers 474    Twitter volgers 980

CIJFERS
P

P
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kinderhoek, Driebergen

Collectie
bekendmaking Z-O-U-T schrijver van het jaar

De collectie van de Bibliotheek Z-O-U-T bestaat uit

141.040 materialen: boeken, luisterboeken
en dvd’s. Gedeelten van de collectie “reizen” langs de locaties, om op die manier alle

materialen onder de aandacht van de leners te brengen.
In de locaties is een MLP – een
voor kinderen met
dyslexie. Mensen die slechter gaan zien kunnen gebruik maken van de collectie Grootletterboeken of de luisterboeken.
Er zijn
. Tevens zijn er ongeveer
. Er werden
. Naast de collectie van de eigen regio kan de gebruiker boeken en andere
materialen lenen uit de provincie Utrecht en ook wordt er gebruik gemaakt van het
landelijke aanbod. Met een lenerspas kan men
lenen. Deze landelijke
collectie omvat
exemplaren.

Makkelijk Lezen Plein

460 abonnementen op tijdschriften en
kranten
100 kisten in het educatieve
aanbod
425 collecties uitgeleend aan de
scholen
13.786

Leesbevordering

e-books

Er wordt meegedaan aan landelijke activiteiten om het lezen te bevorderen: de Nationale
Voorleesdagen, de Kinderjury, de Voorleeswedstrijd, de Boekenweek, de Maand van het Spannende
Boek, de Jonge Jury, de Kinderboekenweek en Nederland Leest.  De jaarlijkse bijeenkomst rond de
Z-O-U-T schrijvers is een niet meer weg te denken activiteit, waar jaarlijks de Z-O-U-T schrijver van
het jaar gekozen wordt.

Groepsbezoek school, Maarn

Meer dan

5000 bezoekers
kwamen af op
activiteiten

Mediawijsheid

In april 2016 heeft de Cultuurcoach Utrechtse Heuvelrug de Nationale
Opleiding Mediacoach afgerond.
De opleiding richt zich vooral op de doelgroep kinderen en jongeren,
waardoor zij met haar expertise een waardevolle bijdrage kan leveren bij
.  Dit versterkt ook
haar positie als Cultuurcoach in het onderwijs en kan zij vanuit verschillende
hoeken een brug slaan. De Cultuurcoach heeft een training ontwikkeld
omtrent social media en cyberpesten:

mediawijsheid in het onderwijs

What`s
Up?!
18

De uitvoering vond plaats in de eerste maanden van het jaar. Er deden
mee, met in totaal
. De training is in te
kopen via de webshop van de Bibliotheek Z-O-U-T.
De Mediacoach gaf ook trainingen aan de medewerkers van de Bibliotheek
Z-O-U-T en uitleg tijdens de
. In de meeste locaties
is er een
,
of
.
Bezoekers worden
gemaakt en vragen worden beantwoord.

scholen

34 groepen

Zoute Inval
tabletcafé computerbijeenkomst
digitale inloop
digiwijzer

hulp bij E-books

Taalhuizen

In het Taalhuis kan iedereen komen voor advies en ondersteuning bij het leren spreken, lezen en
begrijpen van de Nederlandse taal. Het Taalhuis heeft lees- en studiemateriaal en op de aanwezige
computers staan taaloefenprogramma’s.
Door samenwerking met
,
,
en
wordt gewerkt aan het ontplooien van Taalhuizen in de diverse gemeenten.
De Bibliotheek heeft van oudsher de connectie tussen taal/informatie en de publieke functie.
Veel vrijwilligers helpen mee om de taalvragers te ondersteunen. In Wijk bij Duurstede draait
het Taalhuis naar volle tevredenheid. In Renswoude, Rhenen en Utrechtse Heuvelrug worden
gesprekken gevoerd om taalhuizen op te zetten. Naast preventie van laaggeletterdheid zal de
participatie, de sociale cohesie en leefbaarheid in de gemeente toenemen.

Stichting Lezen & Schrijven
Vluchtelingenwerk volwassenenonderwijs
gemeenten

bespreking Taalhuis Utrechtse Heuvelrug

dBos en Schoolwise

De Bibliotheek op school (dBos) is een belangrijk onderdeel van de Bibliotheek
Z-O-U-T. De educatieve aanpak voor het basisonderwijs richt zich op taalontwikkeling,
leesbevordering en mediawijsheid.
hebben inmiddels een
en
nemen
af. Verschillende scholen in het werkgebied maken gebruik van een
en/of gebruiken
.
De
is door tien scholen ingevuld, leesconsulenten zetten zich in en de
medewerkers van dBos adviseren op gebied van de collecties.
Door krachten te bundelen en elkaars expertise en bewezen programma’s te benutten, wordt
gewerkt aan aantoonbare verbetering van onderwijsresultaten op het gebied van lees- en
taalvaardigheid en informatie- en mediavaardigheden. Door deze vaardigheden op jonge
leeftijd te versterken, wordt de strijd aangegaan tegen laaggeletterdheid. Dat draagt bij aan de
mediawijsheid van burgers. De resultaten van de samenwerking worden doorlopend gemonitord.

Negen scholen
dienstverleningsovereenkomst tien scholen
Schoolwise
educatief abonnement
wisselcollecties
leesmonitor

Groepsbezoeken

Aan de scholen uit het werkgebied wordt de mogelijkheid geboden om met een groep op bezoek
te komen in de Bibliotheek. Zoals er eerder vooral de groepen 3 en 6 op bezoek kwamen, heeft de
afdeling Cultuur en Educatie nu een
. Voor de jonge kinderen staat een kennismaking met de Bibliotheek, de
collectie en voorlezen op het programma. Met de kinderen in de bovenbouw wordt gewerkt aan het
zoeken in de collectie.

en bovenbouw

aanbod op maat voor onderbouw

...er

kwamen 59

groepen met 1.366
Sinterklaas in Leersum

leerlingen!

opening dBos in Leersum

69,7% is vaker
naar de

Bibliotheek

gegaan om BoekStart
boekjes

te lenen

Het is van groot belang kinderen in de leeftijd van
0-4 en  hun ouders en verzorgenden intensief met boeken en het (voor)
lezen daarvan in aanraking te brengen. Er is contact geweest met de
consultatiebureaus uit het werkgebied. De Gemeenten stuurden een brief
aan de ouders van een pas geboren kindje met de boodschap dat er in de
Bibliotheek een BoekStartkoffertje opgehaald kan worden. De bedoeling
is dat ouders zich bewust worden van het belang van voorlezen.
Alle gemeenten (behalve Wijk bij Duurstede) deden hier aan mee.
Uitgangspunten zijn:
* Ouders en baby’s delen boeken.
* BoekStart is voor elke baby.
* Iedere baby wordt bereikt.
* E r is een nauwe samenwerking tussen organisaties in de voorschoolse
periode (Bibliotheek, Gemeente en Consultatiebureau).
Het resultaat is: enthousiaste reacties van ouders van baby’s en een  
regelmatig bezoek aan de Bibliotheek. In 2016 werden ruim 300 koffertjes
uitgereikt. Om contact te houden worden kaarten verstuurd als de baby
een jaar wordt of als er een tijdje geen bibliotheekbezoek heeft plaats
gevonden.

2 weken oud, en dan al een boekstartkoffertje!

BoekStart in de kinderopvang

Het doel is om kinderen in de leeftijd van 0-4, hun ouders én
pedagogisch medewerkers via de kinderopvang intensief met boeken
en het (voor)lezen daarvan in aanraking te brengen door hen te binden
aan de Bibliotheek door middel van een structurele samenwerking  
met zoveel mogelijk kinderopvangorganisaties in het werkgebied.
Zo werd in 2016 samengewerkt met
, met
en met
.
De deskundigheid van pedagogisch medewerkers werd vergroot.
Per kinderopvangorganisatie werd een pedagogisch medewerker
opgeleid tot voorleescoördinator. Een aantal pedagogisch medewerkers
kreeg een praktische training over voorlezen. Uitvloeisel van deze
overeenkomst was dat er subsidie beschikbaar kwam vanuit de landelijke
BoekStartorganisatie voor het attractief inrichten van een (voor)leeshoek;
ook werd er per instelling door de Bibliotheek Z-O-U-T een collectie
nieuwe prentenboeken samengesteld die aansloot op de wensen
van de betreffende kinderopvangorganisatie. Ook deze
collectie werd bekostigd uit de BoekStart subsidie.

peuterspeelzaal
’t Kwetternest uit Amerongen
kinderopvang Partou uit Cothen
kinderopvang De Harlekijn uit Leersum

zelfbediening

GOED
GE
INFOR
MEERDE
MENSEN
EEN
LEVEN
LANG
LEREN

Collectie

De informatieve collectie biedt informatie over uiteenlopende onderwerpen.
Binnen en buiten de regio zijn er veel boeken en andere materialen te leen.
In elke locatie staan
informatie kan worden opgezocht op o.a. databanken. De Bibliotheek stelt
ter beschikking zodat er
gewerkt kan worden.
Hier wordt regelmatig gebruik van gemaakt.

één of meerdere publiekscomputers waar
gratis WIFI
ook op eigen device

Overdracht van informatie

Binding, de
Formulierenbrigade, Seniorweb, enz. kan er gezorgd worden

Door samen te werken met verschillende partners zoals:

om met elkaar de burgers goed te informeren.
Er zijn
,
en middagen waar kennis wordt
overgedragen. Er worden
aangeboden bijvoorbeeld met informatie door de notaris,
uitleg over e-books en er zijn
met honderden bezoekers per jaar.

trainingen inloopspreekuren
lezingen
tablet-café’s

Online-cursussen

Als lid van de Bibliotheek kun je gratis online cursussen volgen.
Om een nieuwe hobby te ontdekken of een vreemde taal te leren.
Om te werken aan je persoonlijke ontwikkeling of wegwijs te worden in een
computerprogramma. Naast deze cursussen biedt de website van de Bibliotheek Z-O-U-T de
opleidingengids van
met handige zoekfunctie en tools, om een cursus op
maat uit te zoeken.

Springest

Dat is mooi:

89,1% van de
bezoekers

vindt lokale
informatie

JA: 73,3%

van de klanten vindt
dat de Bibliotheek
bijdraagt aan het
bieden van het
gebruik van
internet

LAN
GER
THUIS
WONEN
EN
EENZAAM
HEID
VOOR
KOMEN

Zoute Inval Maarn

82,1% van

de bezoekers

zegt door de

Zoute Inval

meer contact
met anderen

Zoute Inval in Elst

te hebben

Ontmoeting en debat

ontmoeten

Dat de Bibliotheek een plek is om elkaar te
hebben de effectmeting en Biebpanel-onderzoeken wel
bewezen. Naast de toevallige ontmoeting, bij het lenen van boeken, is er de
of een andere georganiseerde
activiteit. De Zoute Inval wordt georganiseerd in drie gemeenten en er kwamen in 2016 ruim
naar toe.
De nieuwe activiteit in Elst bleek een groot succes. Wekelijks komen daar meer dan 20 mensen bij elkaar voor een kopje koffie,
een praatje en de krant.

Nederland Leest

Zoute Inval
3700 mensen

democratie

Tijdens de landelijke activiteit
, met als thema
, werden 3400 boekjes
uitgedeeld. Er waren debatten in verschillende locaties. Er werd gedebatteerd over plaatselijke onderwerpen, wat de
vergrootte.

saamhorigheid

Programmering

De gemeente Utrechtse Heuvelrug koopt de programmering in. Daardoor is een  afwisselende en
programmering - die aansluit bij de wensen vanuit de cultuurnota - tot stand gebracht.
Hierin werd waar mogelijk samengewerkt met
.
Maar ook landelijke bekendheden maakten hun opwachting.
De programmering trok ruim
.

doelgroepsgerichte

lokale kunstenaars en
lokale verenigingen en organisaties
3000 bezoekers

61,1%

geeft aan meer

betrokken te willen
worden bij de
omgeving

specials got talent

Cultuurcoaches

In de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede is een Cultuurcoach
ingekocht. De Cultuurcoach van Utrechtse Heuvelrug heeft als taak:
het
en daarbij is belangrijk
dat inwoners met een culturele
worden
inwoners of organisaties met
. De gemeente Utrechtse Heuvelrug
ziet
als een belangrijk doel van het
cultuurbeleid.
De Cultuurcoach van Wijk bij Duurstede heeft o.a. als doel: het
de
in Wijk bij Duurstede en het vergroten van
cultuurbereik onder jongeren.
De cultuurcoaches noteerden
.

lokale culturele veld versterken
vraag gekoppeld
aanbod
ontplooiing van talenten

culturele infrastructuur

5.431 bezoekers

cultuurcafé met Kunst Centraal

39% bezoekt

vaker een culturele of
kunstzinnig
activiteit

aan

versterken van

IN
2016
SA
MEN
GE
WERKT
MET
·

Abrona Allemanswaard
Amnesty International
André van Zwieten Anne van Dalen
Annet Werkhoven Antropia Arend van Dam
Ateliers Bastiaan de Zwitser Biblioconsult
Bibliotheek Veenendaal BISC
Boekhandel Baas Boekhandel Boek&Koek
Boekhandel Van Kooten BSO Carolusschool BSO’s Buro Bannink
Calypso Theater Casca Dura Centrum voor Jeugd en Gezin Charim
Combifunctionaris Sport Corolus bs Cultuuragenda
Cultuurhuis Cuneraschool D 66 Daltonschool Nicolaas De Binder
De Borgwal bs De Driehoek bs De Harlekijn De Kresj De Ladder bs De Proloog
De Regenboog bs De Springplank De Sterrenboog bs De Twee Marken De Verbinding
De Vlam De Wegwijzer bs De Wijngaard bs DJ Bakplaat Doe Mee Dorpshuis
Dorpsnetwerk Ericaschool Filmhuis Calypso Gemeente Henriette van Zwet
Het Anker bs Heuvelrug Muziekschool Heuvelrug Notarissen Historische Vereniging
In de roos IW4 Jeugd Cultuurfonds Jeugdtheaterschool Kasteel Amerongen
Kasteel Duurstede KDV’s Kunst Centraal Kunstgilde
Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst Landgoed De Horst
Leersum Live! Maarn Maarsbergen Natuurlijk EvenementenExpress Maarn Wijzer
Marcus Wiebenga Meander bs MFG Bestegoed Michaelskerk Montessorischool
Museum Dorestad Muziekschool Muziekvereniging Excelsior Muziekwinkel Van Ginkel
NVA Talencursussen Oudheidkamer OVJ Partou Primair onderwijs Promotiecommissie
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Provincie RBT Revius Rhenense Woningstichting Rob Haak Fotografie
ROC Utrecht Salone dell’Opera Sander Reijerse Sarah@Abraham Schoonoord Senia
Seniorweb SG Maarsbergen Slijterij De Tram Sociaal dorpsteam Spelerij Maatjes
Sportpark Mariënhoeve SSS St. Binding St. De Vrolijkheid St. de Zonnebloem
St. Kasteel Cultureel St. Lezen St. Maarten Maartens St. Open Monumentendag
Stadsdichter Wijk bij Duurstede Steenfabriek Bosschewaarden
SWO Scherpenzeel Renswoude t Baken bs t Kwetternest Taalhuis Taalpunt Taragh
TG Locals The Readshop Trefpunt Utrechts Landschap De Verbinding Vitras
Vluchtelingenwerk Vrienden van de Andrieskerk VVV Welfare Welnuh De Horst
Werkschuit, de Wijkagenten Wijks Atelier Wijkse Graanschuur Wilhelminaschool
Woningbouwvereniging Zideris Zonheuvel Sinterklaascomité Poppentheater
Kletskous Jonathan Griffioen verenigingen Amerongen Simone Berger
Hans Nouwens programmaraad cultuurhuis Doorn vrijwilligers
Amerongen Cobi Menalda Mijnie Sloos Marjo van Gessel Ivonne
Kersten Joyce Delpeut cultuurcoach. AZC Adriaan Koelmans
Marjan Wittermans Gera Pronk John Boer Rein van
Ee Vian Moo Fon Sengers Willem van Kooten
Vocalgroep Instead Simone Berger Hans
Nouwens programmaraad Zomerschool
De Cloud HCC Seniorenacademie
( ...en vele anderen )

