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Inleiding 
 
De bibliotheek verandert meer en meer. De traditionele uitleenfunctie is belangrijk en zal dat blijven. We zien echter een verschuiving. Lezen als 

ontspanning; de afgelopen decennia was dát waarop wij onze organisatie hadden ingericht. In de afgelopen paar jaar komt het aanleren van 

basisvaardigheden, waarvan kunnen en leren lezen een onderdeel is, op de eerste plaats. Zo is er nu het Taalpunt, bieden we cursussen aan via de website, 

maar ook in de bibliotheek. Nog in geringe mate, maar het aanbod zal in de komende jaren uitbreiden. 

2016 stond bij de bibliotheek in het licht van een paar belangrijke ontwikkelingen: 
- in samenwerking met de gemeente, GGD, CJG, peuterspeelzaal coördinator en een vertegenwoordiging van de scholen onderzoeken wat nodig is 

om het gewaardeerde Bas-project van een moderner jasje te voorzien; 
- in samenwerking met een deel van bovengenoemde partijen onderzoeken of de Voorleesexpress (een landelijke formule gericht op aandacht voor 

voorlezen in taalarme gezinnen) in een op de Staphorster gemeenschap aangepaste vorm kan worden uitgerold; 
- herijking van het uitvoeringsprogramma met de gemeente, met als doel meerjarenbeleid vast te stellen. 

Op alle drie de genoemde ontwikkelingen zijn goede uitgangspunten benoemd en zijn de rollen en verantwoordelijkheden in beeld gebracht. In 2017 gaan 

we hiermee aan de slag.  

In 2016 verscheen bij de gemeente de beleidsnotitie “Laaggeletterdheid, ook in Staphorst hardnekkig”. Het belang van het in de bibliotheek gevestigde 

Taalpunt wordt in de notitie onderstreept. De bibliotheek wordt genoemd als regisseur met betrekking tot aanpak en preventie van laaggeletterdheid. Op 

verzoek van de gemeente schrijft de bibliotheek een Plan van Aanpak waarin wordt aangegeven hoe zij de nieuwe rol wil vormgeven.  

De contacten met de scholen, de peuterspeelzalen en de kinderopvang zijn verder uitgebouwd. Zo is op de Iekmulder dBos (de bibliotheek op school) 

operationeel, zijn met de koning Willem Alexanderschool afspraken gemaakt over workshops voorlezen voor ouders. Met de Harm Doornveldschool is 

gesproken over de mogelijkheid tot het uitbrengen van adviezen over leesmateriaal voor snelle lezers.  

Een bewogen jaar waarin niet alles rozengeur was. Helaas is de volwassenafdeling van de vestiging IJhorst afgestoten; ondanks inspanningen was er eerder 

sprake van afname dan toename van het aantal betalende leden en ook het zoeken naar nieuwe vrijwilligers voor de uitlening heeft niet tot een positief 

resultaat geleid. De leden kunnen nu via de website reserveren en hun materialen afhalen in De Poele. De bezoekersaantallen zijn ongeveer gelijk gebleven, 

maar het aantal leden is beduidend minder en de uitleningen dalen ook. Daarmee volgt Staphorst de lijn die landelijk al zeker drie jaar gaande is. Met de 

nieuwe koers hopen we in 2017 weer van betekenis te zijn voor Staphorst. 
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Leeswijzer 

De opbouw van dit bestuursverslag volgt de uitvoeringsovereenkomst (hoofdstuk 1), volgt de door de bibliotheek benoemde speerpunten uit het werkplan 

2015, geeft een korte blik op de voornemens voor 2017  en geeft inzicht in de behaalde resultaten (hoofdstuk 1 en 2).   

Tot slot worden de kengetallen op een rij gezet (hoofdstuk 3). 

De bijlagen vermelden de samenstelling van het bestuur, de personele bezetting en de begroting 2017 
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Hoofdstuk 1  De kernfuncties 

Algemeen 
De Stichting Openbare Bibliotheek beheert tot juli 2016 3 bibliotheken: 

- de hoofdvestiging Staphorst; 
- het servicepunt Rouveen, gevestigd in het MCR 
- het servicepunt IJhorst, gevestigd in brede school “De Iekmulder” 

Vanaf september kunnen jeugdleden terecht in de school (leerlingen van de Iekmulder zijn allen lid). Ieder lid kan daarnaast reserveren via de website en 
materialen afhalen bij de Poele. 
 
In de  hoofdvestiging is tijdens openingsuren (26) gekwalificeerd personeel aanwezig. Ondersteuning wordt geboden door vrijwilligers. In Rouveen worden 
vooral vrijwilligers ingezet tijdens de openingsuren (18,5)  en is op vaste momenten door de week gekwalificeerd personeel aanwezig. IJhorst draait 
helemaal op vrijwilligers tijdens de openingsuren (11). Ondersteuning wordt geboden vanuit Staphorst. 
De bibliotheek is via de website bereikbaar voor informatie. 
In de vestiging Staphorst is Wifi gratis te gebruiken; in de vestiging Rouveen is dit als wens neergelegd bij het bestuur van het MCR. Er zijn pc’s aanwezig om 
de catalogus te raadplegen en te werken. 
In de vestiging Staphorst is een Taalpunt aanwezig (zie ook hoofdstuk 1.2). 
De zolder van de vestiging Staphorst biedt huisvesting aan Jongerenwerk Staphorst en de Stichting Vluchtelingenwerk. Een flexruimte wordt als 
werk/cursusruimte aangeboden aan partijen van buiten.  
 

1.1 De Schatkamer (lezen en literatuur) 

 Collectie 
Sinds de herinrichting van 2010 werkt de bibliotheek met klantprofielen. Aan de hand van deze profielen wordt de collectie samengesteld. Er is een grote 
collectie in de categorie “Liefde en Leven” waar het de volwassen collectie betreft. Daarnaast is er aandacht voor de categorie “Spannend en Actief” en 
“Literatuur en Cultuur”.  
De jeugd vindt per leeftijdscategorie een uitgebreide collectie. Voor kinderen die moeite met leen hebben zijn er aangepaste materialen beschikbaar bij het 
Makkelijk lezen Plein. 
De fysieke collectie van alle bibliotheken in Overijssel is gratis beschikbaar. De fysieke collectie van elders in het land is beschikbaar tegen een bijdrage in de 
verzendkosten.  
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Naast de fysieke collectie biedt de bibliotheek via de website www.bibliotheekstaphorst.nl een digitale collectie aan. Ook databanken zijn voor leden 
beschikbaar ( Winkler Prins, Literom Jeugd, LiteRom Wereldliteratuur, Staatscourant online, Consumentengids, Uittrekselbank, Uittrekselbank Jeugd, 
PressDisplay en PressReader (de mobiele app van PressDisplay). 
Van het totale budget wordt jaarlijks 15% besteed aan vervanging/aanvulling van de bestaande collectie (zie hiervoor de begroting en jaarrekening 2016). 

 

 Specifieke doelgroepen 
Bij het vormen van de collectie besteed de stichting aandacht aan specifieke doelgroepen: 

- anderstaligen 
- laaggeletterden 
- visueel gehandicapten (grootletterboeken, daisy-rom, gesproken boek) 
- kinderen die moeite hebben met lezen (Makkelijk Lezenplein). 

Met de komst van het Taalpunt is de vraag naar eenvoudige boeken voor beginnende lezers, toegenomen. Via een collectie van de Stichting 
Lezen&Schrijven voorzien we zoveel mogelijk in deze behoefte. Waar mogelijk vullen we aan vanuit ons eigen aanbod. Speciale aandacht is er ook voor 
mensen met een leeshandicap en senioren. Een collectie grootletterboeken is aanwezig, maar ook kan van luisterboeken en de daisyrom gebruik gemaakt 
worden. Voor senioren die slecht ter been zijn bieden we  de dienst “Bibliotheek aan huis” aan. 
Daarnaast richt de collectie zich ook op de omgeving waarin de bibliotheek staat; er is een grotere collectie christelijke boeken beschikbaar. 

 

 Presentatie 
De vestigingen zijn ingericht volgens de in Overijssel ontwikkelde bibliotheekformule. Dat betekent dat de boeken vooral gezien mogen worden en op een 
aantrekkelijke manier worden aangeboden, frontaal en op displaytafels.  
Op basis van vooraf vastgestelde thema’s (de jaarkalender), dan wel inspelend op de actualiteit, worden deze tafels ingericht om bij het thema of de 
actualiteit passende materialen onder de aandacht te brengen. Dit gebeurt zowel in de volwassen afdeling als bij de jeugdafdeling. 
 

1.1.1 Speerpunten 2016 
Collectie fysiek:  per vestiging komen tot een ideale collectie met een ideale uitleenfrequentie, gebaseerd op vastgestelde normen voor rendement en 
actualiteit. 
Behaald resultaat:   

- de collectie is evenwichtig samengesteld en sluit aan bij het profiel van de klant; 
- de stichting saneert op basis van de normen uit de formulemonitor; 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiv1POA95fMAhXCrxoKHWv2DU4QjRwIBw&url=http://www.bibliotheekoosterschelde.nl/agenda/mijn-bibliotheek--maak-kennis-met-de-digitale-bieb7.html&psig=AFQjCNFvcQ3vLmaxt1ASk1IdGivWrykfRQ&ust=1461060043709487
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi13N-O-JfMAhWHrxoKHTQEA34QjRwIBw&url=http://www.bibliotheekrijnenvenen.nl/actueel/nieuws/bibliotheek-op-school-feestelijk-van-start.html&bvm=bv.119745492,d.d2s&psig=AFQjCNHAPz-8vbysVa8c4C-cGRww70sFug&ust=1461060315457392
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.bibliotheek.nl/beeldbank/vakantiebieb-app-banner-384x384px-zomer-2014.png/_jcr_content/renditions/cq5dam.web.384.614.png&imgrefurl=http://www.bibliotheekveenendaal.nl/collecties/apps.html&h=384&w=384&tbnid=K1KEix5h1GNk2M:&docid=0tyBOn8FnCWxxM&hl=nl&ei=yoIDV-CYEIG5PcOepPAG&tbm=isch&ved=0ahUKEwjgpcuTlffLAhWBXA8KHUMPCW4QMwh0KE8wTw
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.bibliotheek.nl/beeldbank/ebook/ebook-lezen-telefoon-bus-vignet.jpg/_jcr_content/renditions/cq5dam.web.384.614.jpeg&imgrefurl=http://www.bibliotheekvannu.nl/&h=288&w=384&tbnid=U9Dy_u0ysET9WM:&docid=2D2_6zt6LqpzBM&hl=nl&ei=WYIDV8itIsGePOu7jogL&tbm=isch&ved=0ahUKEwiIvuzdlPfLAhVBDw8KHeudA7E4ZBAzCCooJzAn
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl/images/2015-Banner-Bibliotheek-Voordeelmetjebiebpas-plectrum.jpg&imgrefurl=http://www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl/service/veelgestelde-vragen/de-bibliotheek-wise-app&h=440&w=784&tbnid=3cAiApA3AJduYM:&docid=KUKN7U395tMOgM&hl=nl&ei=yoIDV-CYEIG5PcOepPAG&tbm=isch&ved=0ahUKEwjgpcuTlffLAhWBXA8KHUMPCW4QMwh9KFgwWA
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0r6OplvfLAhWBdQ8KHWRhCFkQjRwIBw&url=http://tabletcafedn.blogspot.com/&bvm=bv.118443451,d.ZWU&psig=AFQjCNE9vqmBCB9l7qV99UfAIIMUk357KQ&ust=1459934282738819
http://www.bibliotheekstaphorst.nl/
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- de stichting schaft ook aan op basis van de normen uit de formulemonitor. 
Wij merken dat de vraag op onderdelen verandert. Zo vragen mensen met een niet-Nederlandse achtergrond om eenvoudige boeken, dan wel boeken in 
een andere taal. Voor de bezoekers van het Taalpunt is een speciale krant aangeschaft waarin nieuwsfeiten op een eenvoudige manier worden beschreven. 
Collectie digitaal: bestaande en nieuwe klanten informeren met betrekking tot het gebruik van e-books en het beschikbaar stellen hiervan 

Behaald resultaat:      en  
- medewerkers zijn getraind; 
- 2 medewerkers zijn in staat een e-book spreekuur te verzorgen; 
- het gebruik neemt toe. 

 
 

1.2 De Werkplaats (onderwijs en educatie) 
 

Naast de traditionele uitleenfunctie is de bibliotheek ook de plek waar mensen aan zichzelf kunnen werken. In steden is de bibliotheek voor jongeren al een 
geliefde plek om te studeren. Maar ook voor volwassenen biedt de bibliotheek ruimte om te werken of te leren. De huidige maatschappij vraagt om 
basisvaardige mensen. De bibliotheek kan en wil daarbij vanuit haar eigen specifieke kennis ondersteuning bieden. Met betrekking tot taal is die kennis 
volop aanwezig. Waar het gaat om digitale- en rekenvaardigheden kan samenwerking met andere partijen leiden tot een aanbod.  
Primair gaat nu nog de aandacht uit naar leesbevordering en taalontwikkeling.  Waar aanvankelijk het accent lag op jonge kinderen en basisschoolleerlingen, 
richten we ons sinds een paar jaar ook op laaggeletterde volwassenen. Uiteindelijk zal een doorgaande leeslijn van 0-18 jaar ontstaan, aangevuld met 
activiteiten gericht op volwassenen. 
In dat kader hebben we in 2016 meegewerkt aan de herijking van het Boekenbas project. Daarbij hebben gekeken naar een samenbrengen van producten 
als Boekenbas, Boekstart, VoorleesExpress in één lijn. In 2017 zal de bibliotheek in samenwerking met o.a. de GGD  en coördinator voor het 
peuterspeelzaalwerk de hernieuwde aanpak uitrollen. 
De al bestaande contacten met peuterspeelzalen en kinderdagopvang, zijn voortgezet.  
Extra aandacht is uitgegaan naar de relatie met de scholen. Verdere bekendheid is gegeven aan dBos (de bibliotheek op school), leerkrachten hebben ter 
voorbereiding van een mogelijke uitrol van dBos op hun school, deelgenomen aan de cursus “Open Boek”(gegeven door de consulent werkplaats van de 
bibliotheek) en met de koning Willem Alexanderschool en de Harmen Doornveldschool zijn voorstellen besproken met betrekking tot ondersteuning. 
 
1.2.1 Speerpunten 2016 
Koffieochtenden voor ouder en kind (baby’s en peuters): de bibliotheek draagt bij aan het stimuleren van de taalontwikkeling bij jonge kinderen. In een 
maandelijkse bijeenkomst van ca. 1 uur wordt aandacht besteed aan het belang van vroeg beginnen met voorlezen, zingen en praten met het jonge kind. Er 
wordt (interactief) voorgelezen, er wordt aandacht besteed aan nieuwe boekjes en er wordt af en toe een specifiek thema behandeld. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiv1POA95fMAhXCrxoKHWv2DU4QjRwIBw&url=http://www.bibliotheekoosterschelde.nl/agenda/mijn-bibliotheek--maak-kennis-met-de-digitale-bieb7.html&psig=AFQjCNFvcQ3vLmaxt1ASk1IdGivWrykfRQ&ust=1461060043709487
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi13N-O-JfMAhWHrxoKHTQEA34QjRwIBw&url=http://www.bibliotheekrijnenvenen.nl/actueel/nieuws/bibliotheek-op-school-feestelijk-van-start.html&bvm=bv.119745492,d.d2s&psig=AFQjCNHAPz-8vbysVa8c4C-cGRww70sFug&ust=1461060315457392
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.bibliotheek.nl/beeldbank/vakantiebieb-app-banner-384x384px-zomer-2014.png/_jcr_content/renditions/cq5dam.web.384.614.png&imgrefurl=http://www.bibliotheekveenendaal.nl/collecties/apps.html&h=384&w=384&tbnid=K1KEix5h1GNk2M:&docid=0tyBOn8FnCWxxM&hl=nl&ei=yoIDV-CYEIG5PcOepPAG&tbm=isch&ved=0ahUKEwjgpcuTlffLAhWBXA8KHUMPCW4QMwh0KE8wTw
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.bibliotheek.nl/beeldbank/ebook/ebook-lezen-telefoon-bus-vignet.jpg/_jcr_content/renditions/cq5dam.web.384.614.jpeg&imgrefurl=http://www.bibliotheekvannu.nl/&h=288&w=384&tbnid=U9Dy_u0ysET9WM:&docid=2D2_6zt6LqpzBM&hl=nl&ei=WYIDV8itIsGePOu7jogL&tbm=isch&ved=0ahUKEwiIvuzdlPfLAhVBDw8KHeudA7E4ZBAzCCooJzAn
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl/images/2015-Banner-Bibliotheek-Voordeelmetjebiebpas-plectrum.jpg&imgrefurl=http://www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl/service/veelgestelde-vragen/de-bibliotheek-wise-app&h=440&w=784&tbnid=3cAiApA3AJduYM:&docid=KUKN7U395tMOgM&hl=nl&ei=yoIDV-CYEIG5PcOepPAG&tbm=isch&ved=0ahUKEwjgpcuTlffLAhWBXA8KHUMPCW4QMwh9KFgwWA
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0r6OplvfLAhWBdQ8KHWRhCFkQjRwIBw&url=http://tabletcafedn.blogspot.com/&bvm=bv.118443451,d.ZWU&psig=AFQjCNE9vqmBCB9l7qV99UfAIIMUk357KQ&ust=1459934282738819
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJyJa_srzRAhXHOBoKHSJFBegQjRwIBw&url=http://www.camelys.apikod.com/en/presentation-camelys-application-mobile/&psig=AFQjCNHSS1UiQRcSuvlPaoWBGmdKWJtBNA&ust=1484303177879732
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Behaald resultaat:  
- de ochtenden worden goed tot zeer goed bezocht 
- naast aandacht besteden aan voorlezen, blijkt ook het bieden van een plek voor ontmoeten en uitwisselen van ervaringen door de aanwezigen 

gewaardeerd te worden.  
 
VoorleesExpress (VLE): vrijwilligers komen 20 weken lang één moment per week voorlezen in taalarme gezinnen. Met als doel het (voor)lezen te stimuleren 
en daarmee de taalontwikkeling te bevorderen. 
Behaald resultaat:  
In één gezin is de VLE actief ingezet. Daarnaast is aandacht uitgegaan naar het integreren van de VLE binnen het Boekenbas project. In 2017 zal de Bas 
VoorleesExpress van start gaan.  
 
Boekstart en Boekstart in de kinderopvang: beide producten gaan vanaf 2017 deel uitmaken van het Boekenbas project. In 2016 is veel tijd en aandacht 
gegaan naar het herijken van Boekenbas en integreren van de verschillende producten zodat er één lijn ontstaat. De doelstelling is uiteraard onverminderd 
hetzelfde gebleven:  stimuleren van taalontwikkeling bij jonge kinderen. Doelgroepen zijn daarbij zowel de ouders van jonge kinderen als de leidsters van 
peuterspeelzalen en de kinderopvang.  
Behaald resultaat:  

- Boekstart voor jonge ouders wordt gewaardeerd; gemiddeld 20 bezoekers tijdens de koffieochtenden en een stijging van het aantal jonge 
jeugdleden; 

- Vanaf 2017 start een gezamenlijke aanpak in samenwerking met de GGD 
 
De Bibliotheek op school (dBos): een pakket van diensten wordt aangeboden aan de school, alles gericht op leesbevordering. Daarnaast wordt een 
(beperkte) collectie op de school gezet in een voor de leerlingen prettige omgeving. De school investeert in een leesplan en een leescoördinator, de 
bibliotheek zorgt voor een leesconsulent die de school begeleidt. Een keer per jaar staat voor de school de monitor open. Leerlingen en leerkrachten vullen 
de vragen in, de bibliotheek verzorgt een rapportage met aanbevelingen. Alle leerlingen van de school worden lid van de bibliotheek. 

Behaald resultaat:  
- 2 scholen zijn een contract aangegaan (Berkenhorst en Iekmulder); 
- Vanaf najaar 2016 is dBos op de Iekmulder dBos operationeel; 
- met 3 scholen zijn gesprekken gevoerd; de CNS ziet voorlopig geen mogelijkheden in te stappen, de Levensboom gaat de monitor afnemen en de 

Triangel neemt in 2017 een besluit. Leerkrachten van de Levensboom en Triangel hebben wel de cursus “Open Boek” gevolgd; 
- Er is nog geen vervolg gekomen op de presentatie in het directie-overleg van de reformatorische scholen. Met de koning Willem Alexanderschool en 

de Harmen Doornveldschool zijn op individuele basis afspraken gemaakt. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiv1POA95fMAhXCrxoKHWv2DU4QjRwIBw&url=http://www.bibliotheekoosterschelde.nl/agenda/mijn-bibliotheek--maak-kennis-met-de-digitale-bieb7.html&psig=AFQjCNFvcQ3vLmaxt1ASk1IdGivWrykfRQ&ust=1461060043709487
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi13N-O-JfMAhWHrxoKHTQEA34QjRwIBw&url=http://www.bibliotheekrijnenvenen.nl/actueel/nieuws/bibliotheek-op-school-feestelijk-van-start.html&bvm=bv.119745492,d.d2s&psig=AFQjCNHAPz-8vbysVa8c4C-cGRww70sFug&ust=1461060315457392
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.bibliotheek.nl/beeldbank/vakantiebieb-app-banner-384x384px-zomer-2014.png/_jcr_content/renditions/cq5dam.web.384.614.png&imgrefurl=http://www.bibliotheekveenendaal.nl/collecties/apps.html&h=384&w=384&tbnid=K1KEix5h1GNk2M:&docid=0tyBOn8FnCWxxM&hl=nl&ei=yoIDV-CYEIG5PcOepPAG&tbm=isch&ved=0ahUKEwjgpcuTlffLAhWBXA8KHUMPCW4QMwh0KE8wTw
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.bibliotheek.nl/beeldbank/ebook/ebook-lezen-telefoon-bus-vignet.jpg/_jcr_content/renditions/cq5dam.web.384.614.jpeg&imgrefurl=http://www.bibliotheekvannu.nl/&h=288&w=384&tbnid=U9Dy_u0ysET9WM:&docid=2D2_6zt6LqpzBM&hl=nl&ei=WYIDV8itIsGePOu7jogL&tbm=isch&ved=0ahUKEwiIvuzdlPfLAhVBDw8KHeudA7E4ZBAzCCooJzAn
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl/images/2015-Banner-Bibliotheek-Voordeelmetjebiebpas-plectrum.jpg&imgrefurl=http://www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl/service/veelgestelde-vragen/de-bibliotheek-wise-app&h=440&w=784&tbnid=3cAiApA3AJduYM:&docid=KUKN7U395tMOgM&hl=nl&ei=yoIDV-CYEIG5PcOepPAG&tbm=isch&ved=0ahUKEwjgpcuTlffLAhWBXA8KHUMPCW4QMwh9KFgwWA
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0r6OplvfLAhWBdQ8KHWRhCFkQjRwIBw&url=http://tabletcafedn.blogspot.com/&bvm=bv.118443451,d.ZWU&psig=AFQjCNE9vqmBCB9l7qV99UfAIIMUk357KQ&ust=1459934282738819
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJyJa_srzRAhXHOBoKHSJFBegQjRwIBw&url=http://www.camelys.apikod.com/en/presentation-camelys-application-mobile/&psig=AFQjCNHSS1UiQRcSuvlPaoWBGmdKWJtBNA&ust=1484303177879732
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Biebwijz.nl: incidenteel nemen scholen pakketten af met als doel leesplezier en leesvaardigheid te vergroten.  
 
Behaald resultaat:  

- twee reformatorische scholen hebben producten afgenomen. 
 
Het Taalpunt: in 2014 is in de bibliotheek Staphorst het Taalpunt geopend. Vanaf het begin is er veel aanloop geweest van vooral allochtone mensen met 

een taalachterstand. In 2016 is het Taalpunt onderdeel geworden van de bibliotheek in Staphorst en is Elly Potgieter als Taalcoördinator in dienst bij de 

bibliotheek. Er waren eind 2016 29 taalcoaches actief. Zij geven wekelijks taalles (Taal voor het leven) aan 41 taalvragers. Daarnaast zijn 15 deelnemers 

doorverwezen naar het Dienstencentrum voor taalverhogingslessen van het Deltion College.  

Het Taalpunt Extra, iedere 1e maandagavond, voorziet in een behoefte. In een uur wordt over een specifiek thema gesproken met als doel de taalkennis en 

het veren van een gesprek te vergroten. Vanaf november is ook een leesclub gestart. Eens in de 2 weken komen deelnemers in de bibliotheek bij elkaar om 

een leuk makkelijk-lezen-boek (taalniveau A2/B1) te lezen en te bespreken onder leiding van 1 of 2 enthousiaste taalvrijwilligers. De deelnemers zijn heel 

enthousiast over dit initiatief.  

Tijdens de landelijke week van de alfabetisering (september) zijn in de Bibliotheek, het Dienstencentrum, zorgcentrum de Berghorst, kringloopwinkels en bij 

Adullam gehandicaptenzorg gezellige voorleesactiviteiten georganiseerd. Hierbij waren prominente personen uit Staphorst en tal van taalvrijwilligers van 

het Taalpunt actief. 

Behaald resultaat:  
- 29 taalcoaches 
- 41 deelnemers 
- 15 deelnemers doorverwezen naar Deltion,  
- maandelijks een TaalpuntExtra 
- twee wekelijks een leesclub 

 
Met de gemeente is in 2016 overleg gevoerd over een meer structurele –financiële en beleidmatige- verhouding van de gemeente en de bibliotheek met 
betrekking tot het taalpunt. Dit heeft geresulteerd in een gemeentelijke beleidsnotitie (“Laaggeletterdheid ook in Staphorst hardnekkig) en een daarop 
gebaseerd plan van aanpak van de bibliotheek. Vooruitlopend op de veranderingen is per 1 augustus 2017 de taalpuntdocent in dienst van de bibliotheek. 
De bibliotheek krijgt vanaf 2017 de regierol waar het gaat om het formele en informele leren.  
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiv1POA95fMAhXCrxoKHWv2DU4QjRwIBw&url=http://www.bibliotheekoosterschelde.nl/agenda/mijn-bibliotheek--maak-kennis-met-de-digitale-bieb7.html&psig=AFQjCNFvcQ3vLmaxt1ASk1IdGivWrykfRQ&ust=1461060043709487
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi13N-O-JfMAhWHrxoKHTQEA34QjRwIBw&url=http://www.bibliotheekrijnenvenen.nl/actueel/nieuws/bibliotheek-op-school-feestelijk-van-start.html&bvm=bv.119745492,d.d2s&psig=AFQjCNHAPz-8vbysVa8c4C-cGRww70sFug&ust=1461060315457392
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.bibliotheek.nl/beeldbank/vakantiebieb-app-banner-384x384px-zomer-2014.png/_jcr_content/renditions/cq5dam.web.384.614.png&imgrefurl=http://www.bibliotheekveenendaal.nl/collecties/apps.html&h=384&w=384&tbnid=K1KEix5h1GNk2M:&docid=0tyBOn8FnCWxxM&hl=nl&ei=yoIDV-CYEIG5PcOepPAG&tbm=isch&ved=0ahUKEwjgpcuTlffLAhWBXA8KHUMPCW4QMwh0KE8wTw
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.bibliotheek.nl/beeldbank/ebook/ebook-lezen-telefoon-bus-vignet.jpg/_jcr_content/renditions/cq5dam.web.384.614.jpeg&imgrefurl=http://www.bibliotheekvannu.nl/&h=288&w=384&tbnid=U9Dy_u0ysET9WM:&docid=2D2_6zt6LqpzBM&hl=nl&ei=WYIDV8itIsGePOu7jogL&tbm=isch&ved=0ahUKEwiIvuzdlPfLAhVBDw8KHeudA7E4ZBAzCCooJzAn
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl/images/2015-Banner-Bibliotheek-Voordeelmetjebiebpas-plectrum.jpg&imgrefurl=http://www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl/service/veelgestelde-vragen/de-bibliotheek-wise-app&h=440&w=784&tbnid=3cAiApA3AJduYM:&docid=KUKN7U395tMOgM&hl=nl&ei=yoIDV-CYEIG5PcOepPAG&tbm=isch&ved=0ahUKEwjgpcuTlffLAhWBXA8KHUMPCW4QMwh9KFgwWA
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0r6OplvfLAhWBdQ8KHWRhCFkQjRwIBw&url=http://tabletcafedn.blogspot.com/&bvm=bv.118443451,d.ZWU&psig=AFQjCNE9vqmBCB9l7qV99UfAIIMUk357KQ&ust=1459934282738819
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1.3 De Ontmoetingsplaats (kennis en informatie) 
 

Eén van de basisfuncties van de bibliotheek, kennis delen en informeren, wordt niet alleen vormgegeven in de Schatkamer, via de collectie. De bibliotheek 
draagt ook zorg voor het creëren van ontmoeting gericht op het verkrijgen of (door) geven van kennis en informatie (van collectie naar connectie). Naast de 
uitlening van materialen, wordt verdieping aangeboden via een activiteitenplan in de vorm van een workshop of training. Dit kan zowel fysiek als digitaal. 
 
1.3.1. Speerpunten:  
Kennis verdiepen: I-pad café, e-book spreekuur, hulp bij aanmaken van Digid, Hema-academie (digitaal). 
Activiteiten: o.a. lezing over emigraties naar Canada door de heer Kappen, handlettering i.s.m. SMON, een vertoning van de film Leviathan ter gelegenheid 
van Nederland Leest en een lezing over Stien Eelsingh door Drs. Roel Smit Muller. 

 
Kennis delen: de  bedoeling van de ontmoetingsplaats is dat de bibliotheek ook gebruikt wordt als plek om kennis te delen. In 2016 heeft dat nog niet tot 
resultaat geleid. Het is moeilijk mensen op het spoor te komen die hun specifieke kennis aanbieden.  
 

Behaald resultaat:         en  
- de activiteiten worden gewaardeerd; 
- het leidt nog niet tot een breed aanbod waar het “van collectie naar connectie” betreft; 
- de spreekuren trekken nog weinig bezoekers. 

 

1.4. Overige speerpunten 
 
1.4.1. Klanten 
Alle activiteiten van de bibliotheek zijn gericht op de klant. Een aantrekkelijke collectie, ruim aandacht voor ontwikkeling en educatie, en kennis en 
informatie. Landelijk neemt de waardering voor de bibliotheek weer toe en zien we de uitleningen, met name bij de jeugdleden, toenemen. In Staphorst 
volgen we deze trend helaas nog niet. Wel zien we een toename van het lenen van E-books. 
Eén specifieke klant (het onderwijs en de voorschoolse opvang), is wel een vaste afnemer van de bibliotheek en haar diensten. 
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Behaald resultaat:         en  
- de cijfers laten nog een daling van de ledentallen en uitleencijfers zien;  
- het gebruik van e-books neemt toe; 
- 9 scholen hebben een instellingen abonnement; 3 scholen hebben voor hun leerlingen een 100% lidmaatschap; 2 scholen hebben een dBos contract 

afgesloten; 2 kinderopvang instellingen beschikken over een kleine Boekstart-collectie. 
 
 
1.4.2. Medewerkers 
De bibliotheek Staphorst reserveert jaarlijks een scholingsbudget voor de ontwikkeling van de medewerkers. In 2015 is het Sterrenprogramma 
geïntroduceerd: medewerkers kunnen zelf aangeven waar zij specifieke kennis of ervaring in willen opdoen. Met daaraan gerelateerde activiteiten kunnen 
zij sterren behalen. De gesprekscyclus volgt de persoonlijke ontwikkelingen. In 2016 stond de scholing in het teken van digitale vaardigheden. Een 
scholingsprogramma, beschikbaar gesteld door de bibliotheek Salland, is in Staphorst door alle betaalde en vrijwillige medewerkers die werken in de 
uitlening, gevolgd. Allen hebben een certificaat ontvangen.  
Het blijft een moeilijke opgave de individuele medewerkers tot daadkracht met betrekking tot hun eigen scholing aan te zetten. 
Eén medewerker heeft op eigen verzoek de training “Open boek” gevolgd. Eén medewerker is zich aan het bekwamen op het gebied van basisvaardigheden, 
met als doel dat zij activiteiten gaat begeleiden. Directeur en consulent educatie hebben een training leiderschap 3.0 gevolgd.  
 

Behaald resultaat:  
- er wordt nog onvoldoende gebruik gemaakt van het scholingsaanbod uit het netwerk of van het zoeken naar eigen wensen; 
- door betaalde medewerkers én vrijwilligers is in het kader van het sterrenprogramma een training digitale vaardigheden gevolgd; 
- één medewerker heeft de training “Open Boek” gevolgd; 
- één medewerker volgt trainingen op het gebied van basisvaardigheden; 
- de directeur en de consulent educatie hebben een training leiderschap 3.0 gevolgd. 

 
1.4.3. Positionering van de organisatie 
De bibliotheek wil een bredere positie verwerven. De waardevrije omgeving biedt daartoe alle kansen. Ook de diensten breiden zich steeds verder uit, zoals 
het Taalpunt en aandacht voor basisvaardigheden (zie de Werkplaats). 
Daarnaast wil de bibliotheek aandacht hebben voor specifieke doelgroepen (zie ook de Schatkamer, de Werkplaats en de Ontmoetingsplaats). Daarbij wordt 
ook gekeken naar op senioren gerichte diensten en volwassenen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. 
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Er is overleg gevoerd met de sector Welzijn. Inzet was de rol van de bibliotheek met betrekking tot laaggeletterdheid. In preventieve zin vervult de 
bibliotheek daar al een belangrijke rol (voorschoolse periode, basisschool). Met het Taalpunt (vanaf 2017 Taalhuis), wordt ook curatief een bijdrage 
geleverd. Gemeente en bibliotheek hebben gezamenlijk een plan van aanpak opgesteld dat vanaf 2017 van kracht wordt. 
Tot slot zoekt de bibliotheek samenwerking met andere partijen op, zoals Welzijn Staphorst  de consulent cultuureducatie, jongerenwerk. Vaak incidenteel, 
waar mogelijk structureel.  
 
 
Behaald resultaat:  

- voor senioren is gestart met het opzetten van de dienst Boek aan Huis; er is een aantal vrijwilligers gevonden, en in 2016 hebben zich 3 klanten 
gemeld; zij zijn aan vrijwilligers gekoppeld; 

- Met de gemeente (welzijn) is beleid en een plan van aanpak opgesteld m.b.t. de regierol van de bibliotheek waar het laaggeletterdheid betreft 
- het Taalpunt draait volop en helpt nu nog vooral allochtone mensen bij het ontwikkelen van hun taal. 

 
 

1.5     Activiteiten Bestuur 

Het bestuur is in 2016 7 keer bijeen geweest. Doorgaans zijn de vergaderingen opgebouwd volgens een vast programma. Een keer is een avond besteed aan 
brainstormen over de toekomst. In 2017 krijgt dit een vervolg. 
 
Iedere drie maanden presenteert de directeur een managementrapportage. De voortgang van reguliere en bijzondere werkzaamheden wordt daarin 
gevolgd. Deze marap volgt het werkplan. 
 
In februari is afscheid genomen van de heer van Lubek. Zijn statutaire zittingsperiode was voorbij. In zijn opvolging is niet voorzien. Het bestuur bestaat nu 
uit 5 personen. De penningmeester heeft in 2016 aangegeven niet in aanmerking te willen komen voor een 2e termijn van vier jaar. Het bestuur is in gesprek 
gegaan met een beoogd opvolger. Dit zal in 2017 tot een afronding komen. 
 
In  het kader van good governance en risico-management heeft een deel van het bestuur een sessie georganiseerd door Rijnbrink bijgewoond gericht op de 
positie van besturen/raden van toezicht in transitietijd. Als vervolg daarop hebben voorzitter en directeur een cursus gevolgd waarin o.a. aan de hand van 
cases werd stilgestaan bij de rol van beide partijen. 
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1.6  Voornemens 2017 

In 2017 zal de aandacht verder uitgaan naar de transitie van de bibliotheek. Fysiek zal dit resulteren in het inrichten van een goede ontmoetingsplek waar 
iedereen kan aanschuiven voor het lezen van een krant of tijdschrift óf een activiteit kan volgen. Ook het Taalhuis zal hier een plek krijgen. 
Vanaf 2017 is de bibliotheek coördinator als het gaat om het formele en non-formele educatieve aanbod aan laaggeletterden. Zij ontvangt hiervoor een 
aparte bijdrage van de gemeente. Het Taalhuis zal zich, naast de taken zoals die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd (het geven van taallessen aan mensen 
met een lage taalvaardigheid, dan wel het leren van de Nederlandse taal voor inwoners met een niet-Nederlandse achtergrond), gaan richten op 
basisvaardigheden, zoals trainingen klik-en-tik (gericht op de basisbeginselen van computer gebruik) en cursussen digisterker (hoe om te gaan met de 
digitale overheid).  
In bijlage 3 is een samenvatting van de begroting 2017 opgenomen. Daarin zijn onder meer de afspraken uit de nieuwe uitvoeringsovereenkomst 2017-2018 

met de gemeente verwerkt. Voor wat betreft het beschikbare vermogen geldt dat de algemene reserve bedoeld is om eventuele toekomstige 

exploitatietekorten op te vangen. Voor de omvang en de specifieke doelen van de bestemmingsreserves wordt verwezen naar de toelichting op het eigen 

vermogen in de jaarrekening. Het bestuur acht de huidige omvang van de algemene reserve voldoende om eventuele toekomstige exploitatietekorten op te 

vangen. 
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Hoofdstuk 2 Resultaten 

Onderstaand worden alle behaalde resultaten op een rij gezet. 

De Schatkamer 
 Collectie fysiek  

Behaald resultaat:   
- de collectie is evenwichtig samengesteld en sluit aan bij het profiel van de klant; 
- de stichting saneert op basis van de normen uit de formulemonitor; 
- de stichting schaft ook aan op basis van de normen uit de formulemonitor. 

Wij merken dat de vraag op onderdelen verandert. Zo vragen mensen met een niet-Nederlandse achtergrond om eenvoudige boeken, dan wel boeken in 
een andere taal. Voor de bezoekers van het Taalpunt is een speciale krant aangeschaft waarin nieuwsfeiten op een eenvoudige manier worden beschreven. 

 Collectie digitaal 

Behaald resultaat:      en  
- medewerkers zijn getraind; 
- 2 medewerkers zijn in staat een e-book spreekuur te verzorgen; 
- het gebruik neemt toe. 
 

De Werkplaats 
 Koffieochtenden voor ouder en kind (baby’s en peuters)  

Behaald resultaat:  
- de ochtenden worden goed tot zeer goed bezocht 
- naast aandacht besteden aan voorlezen, blijkt ook het bieden van een plek voor ontmoeten en uitwisselen van ervaringen door de aanwezigen 

gewaardeerd te worden.  
 Voorleesexpress (VLE):  

Behaald resultaat:  
In één gezin is de VLE actief ingezet. Daarnaast is aandacht uitgegaan naar het integreren van de VLE binnen het Boekenbas project. In 2017 zal de Bas 
Voorleesexpress van start gaan.  

 Boekstart en Boekstart in de kinderopvang:  
Behaald resultaat:  
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- Boekstart voor jonge ouders wordt gewaardeerd; gemiddeld 20 bezoekers tijdens de koffieochtenden en een stijging van het aantal jonge 
jeugdleden; 

- Vanaf 2017 start een gezamenlijke aanpak in samenwerking met de GGD 
 De Bibliotheek op school (dBos) 

Behaald resultaat:  
- 2 scholen zijn een contract aangegaan (Berkenhorst en Iekmulder) 
- Vanaf medio 2016 is op de Iekmulder dBos operationeel 
- met 3 scholen zijn gesprekken gevoerd; de CNS ziet voorlopig geen mogelijkheden in te stappen, de Levensboom gaat de monitor afnemen en de 

Triangel neemt in 2017 een besluit. Leerkrachten van de Levensboom en Triangel hebben wel de cursus “Open Boek” gevolgd. 
- Er is nog geen vervolg gekomen op de presentatie in het directie-overleg van de reformatorische scholen. Met de koning Willem Alexanderschool en 

de Harmen Doornveldschool zijn op individuele basis afspraken gemaakt. 
 Biebwijz.nl: incidenteel nemen scholen pakketten af met als doel leesplezier en leesvaardigheid te vergroten.  

Behaald resultaat:  
- twee reformatorische scholen hebben producten afgenomen. 

 Het Taalpunt  
Behaald resultaat:  

- 29 taalcoaches 
- 41 deelnemers 
- 15 deelnemers doorverwezen naar Deltion,  
- maandelijks een TaalpuntExtra 
- twee wekelijks een leesclub 

 
De Ontmoetingsplaats 

 Kennis delen en kennis verdiepen 

Behaald resultaat:         en  
- de activiteiten worden gewaardeerd; 
- het leidt nog niet tot een breed aanbod waar het “van collectie naar connectie” betreft; 
- de spreekuren trekken nog weinig bezoekers. 
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Overige speerpunten 

 Klanten 

Behaald resultaat:         en  
- de cijfers laten nog een daling van de ledentallen en uitleencijfers zien;  
- het gebruik van e-books neemt toe; 
- 9 scholen hebben een instellingen abonnement; 3 scholen hebben voor hun leerlingen een 100% lidmaatschap; 2 scholen hebben een dBos contract 

afgesloten; 2 kinderopvang instellingen beschikken over een kleine Boekstart-collectie. 
 Medewerkers: 

Behaald resultaat:  
- er wordt nog onvoldoende gebruik gemaakt van het scholingsaanbod uit het netwerk of van het zoeken naar eigen wensen; 
- door betaalde medewerkers én vrijwilligers is in het kader van het sterrenprogramma een training digitale vaardigheden gevolgd; 
- één medewerker heeft de training “Open Boek” gevolgd; 
- één medewerker volgt trainingen op het gebied van basisvaardigheden; 
- de directeur en de consulent educatie hebben een training leiderschap 3.0 gevolgd. 

 Positionering organisatie: 
Behaald resultaat:  

- voor senioren is gestart met het opzetten van de dienst Boek aan Huis; er is een aantal vrijwilligers gevonden, en in 2016 hebben zich 3 klanten 
gemeld; zij zijn aan vrijwilligers van de bibliotheek gekoppeld; 

- Met de gemeente (welzijn) is beleid en een plan van aanpak opgesteld m.b.t. de regierol van de bibliotheek waar het laaggeletterdheid betreft 
- het Taalpunt draait volop en helpt nu nog vooral allochtone mensen bij het ontwikkelen van hun taal. 
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Hoofdstuk 3  Kengetallen 
 

Bezoekers vestiging Staphorst 

Bezoekers 
Staphorst 

januari Februari maart April Mei Juni Totaal 
1e 
half 
jaar 

Juli Augustus September  Oktober November December 

2015 6034 5356 5474 4222 5210 4732 31028 
 

4927 4110 4455  5451 5314 5375 

2016 4833 5479 5096 4650 4376 4533 28967 
 

5085 4028 4566  5046 4733 5043 

 

Uitleningen en verlengingen 2015/2016 per vestiging 

Staphorst Januari Februari maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 

2015 21598 18518 19224 17090 19701 17814 18567 16410 17799 19321 18064 18256 

2016 18927 18728 18313 18463 16979 17079 17687 14356 18027 17663 16493 17467 
 
 

Rouveen Januari Februari maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 

2015 5814 4610 5313 4969 4660 4781 3770 4095 4816 5066 5004 4309 

2016 5606 5195 4679 4991 4717 5060 3972 3243 5316 4796 4518 4729 
 
 

IJhorst Januari Februari maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 

2015 380 224 320 297 240 261 122 211 235 240 188 131 

2016 190 161 233 166 153 124 - - - - - - 
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  ROUVEEN  
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Bijlage 1: Samenstelling bestuur 

 

Het bestuur van de Stichting Openbare Bibliotheek Staphorst werd op 31 december 2016 gevormd door: 

Ton van Kessel    voorzitter 

Pia Alberda van Ekenstein  secretaris 

Mieke Diepenmaat   penningmeester 

Tineke Hoeve    lid 

Ruud Roodbergen   lid 
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Bijlage 2:  Medewerkers 

Bibliotheek: 
Petra Willems, consulent educatie  
Ida Buurma, teamleider en leesconsulent 
Annet Meems, digitale zaken, pr en communicatie 
Roely Hofstede, uitlening 
Frouwke Schaaf, uitlening 
Giny Dunnink, uitlening  
 
en digitale zaken/basisvaardigheden 
Elly Potgieter, taalhuisdocent 
Renée Kerdijk-Scheepers, directeur 
 
Vrijwilligers in de uitlening: 
Geesje Roze, Vera Mulder, Ria Algra, Anneke Timerman, Henny Gebben, Wim Nieuwhof, Jenny Pullen, Jaap Alberda, Tiny Bartmuss, Aly Kisteman, Inge 
Schuring, Vaniza Nicolas,  
Vrijwilligers IJhorst tot juli 2016:  
Jannie Schrotenboer, Ank van der Bliek, Janneke Veerman, Elsbeth Zweeres. 
 
Vrijwilligers overig: 
Jan Bloemert, Klaas Winkels, Henk Veijer, George Barkat, Marja Feij, Hendrikje Rozemond, Laura Verboom, Yerenua Baghdasaryan 
 
Vrijwillige taalcoaches: 
Emily Bakema, Geertrui Balkenende-de Leeuw , Henk Benne, Hans Berends, Lia Bouwman, Geesje Compagner-Dunnink, Andien Dijkema, Ieke Dijkstra, 

Janny Doornbos-Wierenga, Giny Dunnink, Karla Eenkhoorn, Ineke Epskamp, Bea Haring-Knoll, Jenny Harke, Esther Hilboezen, Marianne Hooikammer, Rina 

Hoxe-van Berkum, Henriëtte Jansen-Stienstra, Wies Kooiker, Cor Kooper, Gea Kuiper, Jacob Lindenholz, Piet Maes, Dominggoes Manyputtij, Jeanette 

Mussche, Klaasje Mussche, Jan Roze, Wilma Siefers, Corien Vos, Annie Vreugdenhil. 
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Bijlage 3:   Begroting 2017 
 

       
  Rekening   Begroting   Begroting   

 2015  2016  2017  
              

       
BATEN       
80 Opbrengsten       

8000 contributies 64.174  61.000  61.000  
8011 leengelden 5  0  0  
8020 telaatgeld 19.988  10.000  15.000  
8021 boetes - duplicaten 225  200  200  
8030 reserveringen 0  200  300  
8040 schadevergoedingen 404  200  300  
8050 internet 195  100  200  
8060 verkoop afgeschreven media 516  300  300  
8070 IBL / IFL gelden 39  50  50  

 85.546  72.050  77.350  

       
82 Specifieke dienstverlening       

8209 DBoS 0  2.500  5.000  
8209 Bibliowijzer  1.561  100  1.500  
8210 Kopieerapparaat 103  100  100  
8250 Opbrengst verhuur 9.000  9.000  10.000  

 10.664  11.700  16.600  
85 Diverse baten       

8500 Rente en overige baten  2.189  2.550  1.550  
8595 onvoorziene baten 1  0  0  

 2.190  2.550  1.550  

       

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiv1POA95fMAhXCrxoKHWv2DU4QjRwIBw&url=http://www.bibliotheekoosterschelde.nl/agenda/mijn-bibliotheek--maak-kennis-met-de-digitale-bieb7.html&psig=AFQjCNFvcQ3vLmaxt1ASk1IdGivWrykfRQ&ust=1461060043709487
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi13N-O-JfMAhWHrxoKHTQEA34QjRwIBw&url=http://www.bibliotheekrijnenvenen.nl/actueel/nieuws/bibliotheek-op-school-feestelijk-van-start.html&bvm=bv.119745492,d.d2s&psig=AFQjCNHAPz-8vbysVa8c4C-cGRww70sFug&ust=1461060315457392
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.bibliotheek.nl/beeldbank/vakantiebieb-app-banner-384x384px-zomer-2014.png/_jcr_content/renditions/cq5dam.web.384.614.png&imgrefurl=http://www.bibliotheekveenendaal.nl/collecties/apps.html&h=384&w=384&tbnid=K1KEix5h1GNk2M:&docid=0tyBOn8FnCWxxM&hl=nl&ei=yoIDV-CYEIG5PcOepPAG&tbm=isch&ved=0ahUKEwjgpcuTlffLAhWBXA8KHUMPCW4QMwh0KE8wTw
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.bibliotheek.nl/beeldbank/ebook/ebook-lezen-telefoon-bus-vignet.jpg/_jcr_content/renditions/cq5dam.web.384.614.jpeg&imgrefurl=http://www.bibliotheekvannu.nl/&h=288&w=384&tbnid=U9Dy_u0ysET9WM:&docid=2D2_6zt6LqpzBM&hl=nl&ei=WYIDV8itIsGePOu7jogL&tbm=isch&ved=0ahUKEwiIvuzdlPfLAhVBDw8KHeudA7E4ZBAzCCooJzAn
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl/images/2015-Banner-Bibliotheek-Voordeelmetjebiebpas-plectrum.jpg&imgrefurl=http://www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl/service/veelgestelde-vragen/de-bibliotheek-wise-app&h=440&w=784&tbnid=3cAiApA3AJduYM:&docid=KUKN7U395tMOgM&hl=nl&ei=yoIDV-CYEIG5PcOepPAG&tbm=isch&ved=0ahUKEwjgpcuTlffLAhWBXA8KHUMPCW4QMwh9KFgwWA
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0r6OplvfLAhWBdQ8KHWRhCFkQjRwIBw&url=http://tabletcafedn.blogspot.com/&bvm=bv.118443451,d.ZWU&psig=AFQjCNE9vqmBCB9l7qV99UfAIIMUk357KQ&ust=1459934282738819


24 

Bestuursverslag 2016                                                                    de Bibliotheek Staphorst                                                                                                                                                

88 Subsidies       
8800 gemeentesubsidie 327.500  327.500  327.500  
8810 projectsubsidie 4.000  0  0  
8815 subsidie Taalpuntdocent 0  0  17.800  

 331.500  327.500  345.300  

       

TOTAAL BATEN 429.900  413.800  440.800  

       

       
LASTEN       
40 Bestuurs- en organisatiekosten       

4000 reis- en vergaderkosten bestuur 581  500  500  
4020 publiciteit en voorlichting 2.367  3.500  3.500  
4030 contributies 3.086  3.500  3.500  
4050 accountantskosten 3.480  3.500  3.500  

 9.514  11.000  11.000  

       
41 Huisvestingskosten       

4100 huur gebouwen 8.165  10.000  10.000  
4101 afschrijving gebouwen 15.047  6.600  14.000  
4102 hypotheekrente 5.276  4.200  4.200  
4110 afschrijving inrichting / inventaris 12.223  10.500  14.000  
4120 onderhoud gebouwen 5.690  2.500  2.500  
4125 herinrichting bibliotheken 3.087  0  0  
4130 schoonmaakkosten 11.536  12.000  12.000  
4140 energiekosten 6.483  7.500  5.700  
4150 belastingen 2.328  2.500  2.500  
4151 verzekeringen 2.291  2.500  2.500  
4170 kleine aanschaffingen 985  500  500  
4195 dotatie onderhoudsfonds  0  0  0  

 73.111  58.800  67.900  
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42 Personeelskosten       
4200 salarissen incl. sociale lasten enz. 128.024  142.000  137.000  
4230 reiskosten woon- / werkverkeer 2.229  3.000  3.000  
4231 reiskosten dienstreizen 1.350  1.500  1.500  
4250 scholing & vorming 2.629  6.000  6.000  
4277 kosten vrijwilligers 3.356  4.500  4.500  
4290 overige personeelskosten 1.826  2.000  2.000  
4293 kantinekosten 349  500  500  

 139.763  159.500  154.500  

       
43 Administratiekosten       

4310 reproductie/drukwerk 1.441  1.500  1.500  
4315 leasemachines 0  1.500  0  
4320 bureaubenodigdheden 299  300  300  
4330 porti en vracht 405  300  300  
4340 telefoonkosten 40  100  100  
4350 bankkosten 401  750  750  
4360 financiële administratie 8.225  8.000  8.000  
4365 personeelsadministratie 4.472  5.000  5.000  
4370 onderhoud / reparatie machines 0  100  100  
4383 lenersadministratie 2.796  3.000  3.000  

 18.079  20.550  19.050  

       
44 Transportkosten       

4481 transport derden 3.135  3.500  3.200  

 3.135  3.500  3.200  

       
45 Automatiseringskosten       

4500 systeemmaterialen automatisering 1.355  1.500  1.500  
4501 afschrijving automatisering 5.828  3.300  6.000  
4502 onderhoud / reparatie automatisering 14.207  17.000  17.000  
4520 kosten uitleenadministratie  9.557  10.000  10.000  
4530 kosten catalogiseren 5.000  5.500  5.500  
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4540 communicatiekosten 10.922  12.000  12.000  

 46.869  49.300  52.000  

       
46 Collectie- en mediakosten       

4600 boeken 59.229  55.000  45.000  
4601 dBos 0  0  11.500  
4605 Avm 3.390  4.000  3.500  
4620 Centraal collectioneren 3.948  4.000  4.000  
4625 digitaal netwerk Overijsselse Bibliotheken 4.903  12.000  4.100  
4630 huur mediadragers 10.968  8.000  8.000  
4640 leenrecht boeken 27.489  28.000  28.000  
4641 leenrecht avm 3.990  4.500  2.500  
4650 tijdschriften, dagbladen 10.861  13.000  12.000  
4670 Aanschafinformatie 1.022  1.500  1.500  
4680 bewerkingskosten media 72  500  500  
4681 mediadistributie 5.928  4.500  4.500  

 131.800  135.000  125.100  

     0  
47 Specifieke kosten       

4709 Uitleenposten 34  50  250  
4710 Activiteiten 407  5.000  10.000  
4715 Kosten Taalpuntdocent 530  0  17.800  
4740 Uitleenposten 0  0  0  
4786 Bibliotheek op school 3.520  pm  1.500  
4787 Afhaalpunt IJhorst 0  0  1.000  

       

 4.491  5.050  30.550  

       

totale lasten 426.762  442.700  463.300  

       

saldo voor mutatie bestemmingsreserve 3.138  -28.900  -22.500  
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Mutatie reserves       
Onttrekking bestemmingsreserve Renovatie 3.779  0  0  
Onttrekking algemene reserve 0  6.400  0  
Onttrekking bestemmingsreserve Duurzame 
Energie 3.433  7.500  7.500  
Dotatie algemene reserve -10.350  0  0  
Onttrekking bestemmingsreserve Aankoop Media 0  15.000  0  
Dbos     15.000  
saldo na mutaties bestemmingsreserves 0  0  0  

       

       

       
Berekening IT en vervanging 32.258  30.800  37.000  

       
AFS     34.000  
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