
1 

Bestuursverslag 2017                                                                   de Bibliotheek Staphorst                                                                                                                                                

 

 

Bestuursverslag 2017 

 

              

 

Auteur:   Renée Kerdijk-Scheepers, directeur. 

        12 februari 2018 

 

 

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


2 

Bestuursverslag 2017                                                                   de Bibliotheek Staphorst                                                                                                                                                

Inleiding                3 

1. De kernfuncties, service en diensten            6 
1.1 De Schatkamer (lezen en literatuur)            6 
1.1.1     Speerpunten              8 
1.2 De Werkplaats (onderwijs en educatie)            9    
1.2.1 Speerpunten              9 
1.3 De Ontmoetingsplaats (kennis en informatie)          12 
1.3.1.    Speerpunten             12 
1.4  Overige speerpunten             13 
1.4.1 Klanten              13 
1.4.2 Medewerkers             14 
1.4.3 Positionering van de organisatie           14 
1.5  Activiteiten Bestuur             15 
1.6  Voornemens 2018             15 

 
2. De resultaten in één overzicht            17 

 
3. De kengetallen              21 

 

4. Begroting 2018              24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


3 

Bestuursverslag 2017                                                                   de Bibliotheek Staphorst                                                                                                                                                

Inleiding 
 
Met het invoeren op 1 januari 2015 van de Wet op het stelsel van Openbare Bibliotheken (Wsob), zijn de taken van een openbare bibliotheek van een 

wettelijk kader voorzien. De wet benoemt de vijf kernfuncties van de bibliotheek: 

1. ter beschikking stellen van kennis en informatie; 
2. bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie; 
3. bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur; 
4. organiseren van ontmoeting en debat; 

 
Dit kader vormt ook voor de bibliotheek Staphorst het uitgangspunt van de werkzaamheden.  Daarnaast zijn de met de gemeente gemaakte afspraken in het 

uitvoeringsprogramma eveneens leidend voor de activiteiten die de bibliotheek in Staphorst ontplooit. Een derde factor is de veranderende samenleving. 

Daarbij gaat het om enerzijds ont-lezing en anderzijds de toenemende wens dat burgers zelfredzaam zijn. Dat betekent, ook in Staphorst, dat accenten 

verschuiven. Het uitlenen van materialen is nog steeds een belangrijke pijler voor het bestaansrecht van de bibliotheek. Er komen echter nieuwe taken bij 

die voortkomen uit de kernfuncties en gericht zijn op het de burger mogelijk maken zelfredzaam te zijn. De bibliotheek Staphorst heeft in 2017 in deze 

ontwikkeling weer een paar stappen gezet. 

2017 stond bij de bibliotheek  dan ook in het licht van een paar belangrijke ontwikkelingen: 
- uitbouwen van het Taalpunt naar een Taalhuis; 
- nieuwe werkwijze van Boekenbas en uitrollen van de Voorleesexpress; 
- uitbouwen contacten met de reformatorische scholen; aanhaken bij de monitor van de Bibliotheek op school (dBos); 
- samenwerking zoeken met SWS in verband met het uitrollen van trainingen gericht op digitale basisvaardigheden; 
- opstellen van nieuw beleid voor de komende jaren. 

 
Het gaat om grote veranderingen die in gang zijn gezet, maar waarbij nog niet op alle fronten concrete resultaten te benoemen zijn. De transitie van de 

klassieke “uitleen” bibliotheek naar de bibliotheek voor maatschappelijke- en educatieve ontwikkeling vergt meer tijd.  

Van Taalpunt naar Taalhuis 

Eén van de veranderingen betrof het Taalpunt. Sinds 2014 beschikt de bibliotheek over een taalpuntdocent . Zij verzorgt de intake van taalvragers en biedt 

hen een leertraject aan binnen formeel of non-formeel onderwijs. Vanaf 1 januari 2017 ging een overgangsjaar van start waar het de besteding van de 

zogenaamde WEB-middelen betrof. Waar deze middelen in de voorgaande jaren vooral ingezet werden om uren in te kopen bij het ROC, is de regie voor de 
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besteding van deze middelen nu meer bij de bibliotheek komen te liggen. Dat zal gaan leiden tot een meer efficiënte inzet van de middelen. Naast taallessen 

gaat het Taalpunt ook aandacht besteden aan basisvaardigheden (uitbreiding met reken en digitale vaardigheden); daarmee wordt het Taalpunt een 

Taalhuis, volgens de definitie van de Stichting Lezen&Schrijven. 

Daar waar bij de bibliotheek kennis of personele inzet niet aanwezig is, zoekt de bibliotheek bij de verbreding van haar takenpakket naar samenwerking met 

andere partijen. Zo is in 2017 samenwerking gezocht met SWS waar het gaat om het uitbreiden van diensten gericht op digitale basisvaardigheden. 

Uiteindelijk zal dit in 2018 leiden tot een cursus Digisterker (omgaan met de digitale overheid) en een Basiscursus Windows (computervaardigheden) 

gegeven door de docent van SWS. 

Van oudsher is de bibliotheek de expert op het gebied van leesbevordering. Daarmee levert ze een bijdrage aan het voorkomen van laaggeletterdheid. 

Goede contacten met scholen zijn van groot belang om deze taak uit te kunnen oefenen. In 2017 zijn de contacten met de vijf reformatorische scholen in 

Staphorst verder uitgebouwd. In een directie-overleg is aandacht gevraagd voor het belang van (veel) vrij lezen. Op een later moment is uitleg gegeven over 

het nut van het monitoren van het leesgedrag van kinderen op het primair onderwijs. Vanaf november 2017 stond voor deze scholen de monitor van dBos 

open. De resultaten worden in 2018 opgeleverd en besproken. Ook de wijze waarop leerkrachten bij kunnen dragen aan het vergroten van leesplezier is aan 

de orde geweest. In 2018 gaan leerkrachten van vier scholen de cursus “Open Boek” volgen die door de bibliotheek wordt gegeven. 

Voorleesexpress/Boekenbas nieuwe stijl 

Boekenbas is een leesbevorderingsproject voor ouders van kinderen in de leeftijdsgroep 0-3 jaar, uitgevoerd door de Gemeente Staphorst i.s.m. 

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en de Bibliotheek Staphorst. Eind 2017 is afscheid genomen van de vrijwillige Boekenbasmoeders die bij de gezinnen thuis 

kwamen om boekjes te brengen en te lezen. Ook was 2017 een overgangsperiode om te werken aan een nieuwe stijl. De Bibliotheek was tot dan alleen 

betrokken bij de uitvoering van één afsluitende avond over voorlezen.  

Vanaf 2018 worden er gedurende de periode van ongeveer 3 jaar 6 groepsbijeenkomsten voor ouders georganiseerd  rondom opvoedkundige thema’s die 

ouders van nu meer aanspreken. Twee bijeenkomsten zijn specifiek op taalontwikkeling en voorlezen gericht. Bij deze twee bijeenkomsten is de bibliotheek 

ook betrokken bij de uitvoering. Na afloop van elke themabijeenkomst krijgen ouders steeds een prentenboek mee naar huis voor hun kind.  

Daarnaast wordt voor risicogezinnen (laagtaalvaardige of buitenlandse gezinnen) de VoorleesExpress ingezet. (VLE) De VLE is een intensief thuisprogramma 

om ouders te ondersteunen bij de taalontwikkeling van hun kind en het stimuleren van het voorlezen aan hun kind. Gedurende een periode van 20 weken 

komt hiervoor een vrijwilliger wekelijks een uur aan huis voorlezen. De coördinatie van de VLE en de aansturing van de vrijwilligers ligt bij de bibliotheek. 

Toeleiding van gezinnen verloopt via o.a. intern begeleiders van scholen en de JGZ. 
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Meerjarenbeleid 

In de organisatie stond de discussie over het nieuwe meerjarenbeleid centraal. In de laatste vergadering van het jaar heeft het bestuur dit beleid formeel 

vastgesteld. Daarmee is de al in gang gezette transitie van de klassieke uitleenbibliotheek naar de maatschappelijk-educatieve bibliotheek ook op papier een 

feit. De komende jaren zal de transitie verder vorm krijgen. 

Terugkijkend is er door alle medewerkers veel werk verzet op diverse fronten. Van partners hebben we complimenten ontvangen omdat zij de toegevoegde 

waarde van de bibliotheek hebben ervaren. Van klanten ontvangen we positieve berichten (een fijne plek, gastvrij personeel) ,maar ook kritiek (waarom niet 

vaker open, waarom kennen titels uit de collectie lange wachttijden). We willen ons in 2018 inspannen om het iedereen nog meer naar de zin te maken. 

Leeswijzer 

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

2017, geeft een korte blik op de voornemens voor 2018  en geeft inzicht in de behaalde resultaten (hoofdstuk 1 en 2) en besteedt aandacht aan de 

werkzaamheden van het bestuur 

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

De bijlagen vermelden de samenstelling van het bestuur, de personele bezetting, een blik op ontwikkelingen in 2018 en de begroting 2018 

 

 

 

 

 

 

 

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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Hoofdstuk 1  De kernfuncties 

Algemeen 
De Stichting Openbare Bibliotheek in  2017 2 bibliotheek vestigingen: 

- de hoofdvestiging Staphorst; 
- het servicepunt Rouveen, gevestigd in het MCR 

Vanaf september 2016 kunnen jeugdleden in IJhorst 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. Deze functie heeft echter niet de gewenste opbrengst. 
 
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. De bibliotheek is via 
de website bereikbaar voor informatie. 
In de vestiging Staphorst is Wifi gratis te gebruiken; in de vestiging Rouveen is dit nog niet gerealiseerd. Er zijn pc’s aanwezig om de catalogus te raadplegen 
en om op te werken. Daarnaast beschikken de vestigingen over digitale werkplekken voor taalvragers én voor burgers die met de digitale overheid moeten 
corresponderen, zoals het invullen van het belastingformulier of het aanvragen van toeslagen. De bibliotheek faciliteert in werkplek en apparatuur maar 
biedt zelf geen hulp. Voor dat laatste zijn gekwalificeerde vrijwilligers via de ouderenbonden in de omgeving van de gemeente Staphorst bereid gevonden. 
Zij helpen op verzoek. 
 
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 Kernfunctie 1 De Schatkamer (Wsob: (1) ter beschikking stellen van kennis en informatie én (3) bevorderen van lezen en laten 

kennismaken met literatuur) 

Ambitie: de bibliotheek is dè centrale plek, laagdrempelig, met een aantrekkelijke collectie op het gebied van kennis en informatie, literatuur en 
ontspanningslectuur voor iedereen in Staphorst 
 
Hoofdpunten: 

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. Het samenstellen en ontsluiten van de fysieke en digitale collectie; 
2. Het bieden van een ruim geopende, aantrekkelijke plek voor ontmoeting en studie voor iedereen uit Staphorst; 
3. Marketing ten behoeve van bevorderen van breed bibliotheekgebruik, incl meten tevredenheid. 

 

 Samenstellen en ontsluiten van de fysieke en digitale collectie 
De fysieke collectie van de bibliotheek bestaat uit 40.000 items voor alle doelgroepen, met een ruim aanbod recente bestsellers, een specifiek aanbod voor 
mensen met een leeshandicap (groot-letterboeken, luisterboeken, daisy-rom). Voor de jeugd is er ook een 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.  
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, Overheid.nl, waaronder de Staatscourant, Consumentengids, Uittrekselbank, 
Uittrekselbank Jeugd, en PressReader (de mobiele app van PressDisplay), Gezondheidsplein.nl, theorie-examens en een actuele documentatiebank. 
Van het totale budget wordt jaarlijks 15% besteed aan vervanging/aanvulling van de bestaande collectie (zie hiervoor de begroting en jaarrekening 2017). 
De digitale collectie is groeiende en bevat naast recente werken ook klassieke werken en e-books in andere talen. 
 

 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). 

Voor taalvragers van het Taalhuis zijn naar eenvoudig Nederlands hertaalde boeken beschikbaar, zij het in geringe mate. Een gift van de Lions uit Meppel ( 
500 euro) heeft het mogelijk gemaakt extra materialen aan te schaffen. 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.  

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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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  2017 

 Collectie fysiek en digitaal:   
per vestiging komen tot een ideale collectie met een ideale uitleenfrequentie, gebaseerd op vastgestelde normen voor rendement en actualiteit. 
Significante toename van het gebruik van e-books. 
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; 
- het gebruik van e-books neemt toe, evenals het afsluiten van een abonnement daarvoor. 
- Bieden van een aantrekkelijke huiskamer en studieplaats voor de gemeenschap 
- Kwaliteit van de collectie wordt door de klanten gewaardeerd met een 8  

 
Aan de wens van de klant, het vergroten van de bereikbaarheid middels het verruimen van de openingstijden, zijn we in 2017 niet tegemoet kunnen komen. 
De wil is er, maar de formatie laat uitbreiding niet toe. Ook het vinden van vrijwilligers die gastvrouw/heer kunnen zijn op de extra uren, blijkt een 
struikelblok. 
Het creëren van studieplekken daarentegen is wel gerealiseerd, zij het nog niet optimaal. Op de zolder zijn extra plekken beschikbaar en zijn laptops 
aanwezig. Helaas is de toegankelijkheid van de zolder beperkt voor mensen die slecht ter been zijn. 

 
 Marketing activiteiten ter bevordering van het bibliotheek gebruik 

In samenwerking met omliggende bibliotheken is een marketing en pr module afgenomen. Alle communicatie met de klant gebeurt voortaan met duidelijke 
herkenbaarheid. De digitale nieuwsbrief is aangepast en meer gepersonaliseerd.  
 
Prestatie-indicatoren: 

- Kwaliteit van de collectie wordt door de kanten gewaardeerd met een 8  , niet gemeten  

- Toegankelijkheid wordt eveneens gewaardeerd met een 8, uitbreiding openingsuren nog niet gerealiseerd  
- Bibliotheekgebruik is 30% volwassenen, 50% jeugd  
- Collectie voor mensen met leeshandicap is aanwezig  
- Collectie afgestemd op lezerspubliek en met substantieel deel christelijke lectuur 

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
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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- Collectie voor kinderen met leesproblemen (MLP)  
-  

1.2 De Werkplaats (Wsob (2) bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie) 
 

Ambitie: in Staphorst bestaat een doorgaande leeslijn van 0-18 jaar. 
Hoofdpunten: 

1. De scholen 
2. De peuterspeelzalen/kinderopvang 
3. Ouders van jonge kinderen 
4. Laaggeletterden 
5. Senioren 
6. samenwerkingspartners 

 
De huidige maatschappij vraagt van mensen dat zij zich ontwikkelen tot zelfstandige en basisvaardige burgers1. De bibliotheek speelt van oudsher al een 
belangrijke rol bij het bevorderen van lezen en het verdiepen van kennis. Nu komt daar ook aandacht schenken aan basisvaardigheden bij. Dankzij de 
programma’s rondom preventie laaggeletterdheid komen we steeds meer tot de ontdekking dat het beschikken over basisvaardigheden niet voor iedereen 
vanzelfsprekend is.  
In dat kader hebben we in 2017 meegewerkt aan het vernieuwde Boekenbas project. De al bestaande contacten met peuterspeelzalen en kinderdagopvang, 
zijn voortgezet. De Bas-Voorleesexpress in opgezet en biedt een programma voor kinderen  
Extra aandacht is uitgegaan naar de relatie met de scholen. Verdere bekendheid is gegeven aan dBos (de bibliotheek op school), met name bij de vijf 
reformatorische scholen, heeft geleid tot deelname aan de monitor en de cursus Open Boek van 2018. 
Tijdens de jaarlijkse actiemaand Nederland Leest en de Week van de Mediawijsheid, is ruim aandacht besteed aan het thema Robotica. We hebben dat 
breed opgevat en vooral voor de schooljeugd programma’s ontwikkeld (workshops) én de WoWi-bus (een rijdend fablab) gestationeerd bij basisschool de 
Berkenhorst. 
 
1.2.1 Speerpunten 2017 
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. 

                                                           
1 Basisvaardige burgers kunnen lezen, schrijven, rekenen en zijn digitaal vaardig 

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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Behaald resultaat:  
- de ochtenden worden 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 vier gezinnen is de VLE actief ingezet. Daarnaast is aandacht uitgegaan naar het integreren van de VLE binnen het Boekenbas project. In 2018 zal de 
VoorleesExpress aangeboden worden aan alle VVE kinderen.  
 
Boekstart en Boekstart in de kinderopvang: beide producten maken vanaf 2017 deel uit van het Boekenbas project.  
Behaald resultaat:  

- Boekstart voor jonge ouders wordt gewaardeerd; gemiddeld 10-15 volwassenen en 10-15 jonge kinderen tijdens de koffieochtenden en een stijging 
van het aantal jonge jeugdleden; 

- start van een gezamenlijke aanpak in samenwerking met de GGD is gerealiseerd. 
 
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 in principe lid van de bibliotheek; de ouders 
worden benaderd met uitleg en zij kunnen aangeven of zij bezwaar hebben.. 

Behaald resultaat:  
- 2 scholen hebben een contract (Berkenhorst en Iekmulder); 
- Levensboom vult de monitor in, gesprekken over dBos samenwerking lopen; 
- gesprekken met de CNS en de Triangel zijn tot nu toe niet op concrete acties uitgelopen; 
- er is een presentatie gegeven in het directie-overleg van de reformatorische scholen. Vier scholen gaan de monitor afnemen. Drie scholen gaan 

meedoen aan de leesbevorderingscursus Open Boek, begin 2018. 
 
Biebwijz.nl: incidenteel nemen scholen pakketten af met als doel leesplezier en leesvaardigheid te vergroten.  
 

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:  
- twee reformatorische scholen hebben producten afgenomen; 
- de CNS heeft een workshop afgenomen. 

 
Mediawijsheid: 
In de week van de mediawijsheid hebben leerlingen van de Berkenhorst in de WoWibus kennis kunnen maken met  moderne technieken. De bus is ingericht 
als een rijdend fablab.  
Ook zijn er voor de schooljeugd workshops programmeren van robots georganiseerd in de maand oktober naar aanleiding van het thema van Nederland 
Leest: “Robotica”. In totaal hebben 17 kinderen deelgenomen aan deze workshops. 
 
Het Taalpunt:  
in 2014 is in de bibliotheek Staphorst het Taalpunt geopend. Vanaf het begin is er veel aanloop geweest van vooral mensen met een niet-Nederlandse 
achtergrond. 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 2017 30 taalcoaches actief. Zij geven wekelijks taalles (Taal voor het leven) aan 57 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) is in samenwerking met de gemeente en SWS een avond georganiseerd waar gesproken is over 

de toegankelijkheid in taal van de communicatiemiddelen van de gemeente, SWS en de bibliotheek. Mensen met een lage taalvaardigheid konden aangeven 

of zij het taalgebruik begrepen.  

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

 

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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De bibliotheek heeft in 2017 een deel van de regierol vervult waar het gaat om het formele en informele leren. In 2018 zal deze taak volledig bij de 
bibliotheek liggen. 
 
Prestatie indicatoren 4-12 jaar: 

- betere leesattitude en toename van mediawijsheid  
- klanttevredenheid onderwijs minimaal 7  

Prestatie indicatoren 0-4 jaar: 

- 30% van de jonge ouders heeft een boekstartkoffertje afgehaald  in Staphorst 21%  

- Tevredenheid bij medewerkers peuterspeelzaal  tenminste 8; niet gemeten, wel mondeling contact waaruit tevredenheid blijkt.  
Prestatie indicatoren 12-18 jaar: 

- Verbeteren leesprestaties, informatievaardigheden en mediawijsheid; contacten met VO zijn niet tot stand gebracht  

- Klanttevredenheid VO tenminste 8;  geen contact geweest  

- Klanttevredenheid jongeren m.b.t. huiswerkbegeleiding; er is een particuliere huiswerkbegeleiding van start gegaan  
Prestatie indicatoren Taalhuis: 

- Registratie aantal bezoekers, intakes en deelnemers aan digi-taalhuis; is nog niet van start gegaan  

- Registratie aantal deelnemers cursus “werken met de e-overheid” ; cursus gaat bij voldoende deelname van start in 2018, i.s.m. SWS  

- Registratie deelnemers cursus klik en tik; cursus gaat van start in 2018, i.s.m. SWS  
Prestatie indicatoren senioren 

- Stijging aantal uitleningen van grootletterboeken; een lichte daling in Staphorst, een lichte stijging in Rouveen 
- Tenminste 2 trainingen klik en tik en digisterker per jaar; in 2017 was er geen belangstelling, in 2018 start een cursus i.s.m. SWS 
- Tenminste 5 klanten bibliotheek-aan-huis; er zijn 3 klanten. 

 

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. 
In 2017 is een plan gemaakt voor een herinrichting van een deel van de ruimte in de bibliotheek. Uitgangspunt daarbij is dat de ontmoetingsplek ook 
herkenbaar is én een aangename plek om te verblijven wordt. In 2018 wordt het plan uitgerold.  

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
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
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
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
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
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
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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1.3.1. Speerpunten:  
Kennis verdiepen: I-pad café, e-book spreekuur, hulp bij aanmaken van Digid, digitaal cursusaanbod (www.bibliotheekstaphorst.nl). 
Kennis delen: in de vorm van een workshop  of lezing wordt kennis gedeeld. Maar ook een tentoonstelling behoort tot de mogelijkheden. 
 
Activiteiten: er is een activiteitenplan opgezet, met een wisselend aanbod. De bijeenkomsten tijdens de openingstijden worden bezocht, al is het aantal 
bezoekers nog altijd gering. Met het  I-padcafé zijn we gestopt; er was geen belangstelling. Ook het e-book spreekuur wordt niet langer apart georganiseerd. 
Onze medewerkers zijn inmiddels in staat de klant individueel verder te helpen. Meer succesvol was een workshop handlettering, in samenwerking met 
SMON georganiseerd. 

Thema-avonden waren:   
- gedichtenavond met regionale dichters (Anita van der Veen, Corry Overmars, Aad van der Klaauw) omlijst met muziek van Bert Hoegee. 
- informatiemiddag van Natuurbescherming 
- spelletjesmiddag met basisschoolleerlingen 
- maandelijks voorleesuurtje op de woensdagmiddag 

 

Behaald resultaat:         en  
- de activiteiten worden bezocht maar kennen geen groot bereik;  
- het leidt nog niet tot een breed aanbod waar het “van collectie naar connectie” betreft; 
- de spreekuren zijn vervangen door individuele hulp op verzoek. 

 

1.4. Overige speerpunten 
 
1.4.1. Klanten 
De klant van de bibliotheek is divers. Naast de vaste leners zien we ook steeds vaker dat niet-leden hulp komen vragen bij de bibliotheek. Er zijn taalvragers, 
mensen die hulp vragen bij het invullen van belastingformulieren, mensen die een plek zoeken om te ontspannen, te leren, vaders, moeders die graag naar 
de boekstartochtenden komen. En dan zijn er organisaties die we als klant zien, zoals het onderwijs, de peuterspeelzalen speerpunt zijn de nationale 
voorleesdagen). Iedere klant willen we verder helpen met het juiste aanbod. Dat betekent dat de bibliotheek een breed aanbod heeft. Waar mogelijk 
zoeken we deskundigheid bij andere partners in de gemeente, zoals bij de cursussen digitale vaardigheden, omgaan met de digitale overheid. Soms ook 
daarbuiten, zoals de door de ouderenbonden opgeleide mensen die hulp geven bij het invullen van belastingformulieren. In dat geval bieden wij ruimte en 
faciliteren wij. Vaste klant is inmiddels ook de SoVa (sociale vaardigheden); zij organiseren hun trainingen in de flexruimte van de bibliotheek. 

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
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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 nemen deel aan dBos;   
- met de vijf reformatorische scholen is gesproken over de noodzaak van het maken van leeskilometers en de mogelijkheid om met behulp van de 

dBos monitor te werken. Bij drie scholen is een nulmeting gedaan. In het voorjaar van 2018 worden de resultaten besproken.  Van deze  drie scholen 
nemen leerkrachten vanaf januari deel aan de cursus “Open Boek”.  

- twee 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. Het blijft een moeilijke opgave de individuele medewerkers tot daadkracht met 
betrekking tot hun eigen scholing aan te zetten.  

Behaald resultaat:  

- er wordt 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 opfris training digitale vaardigheden gevolgd;  
- 3 medewerkers hebben een training romanadvies gevolgd 

 
1.4.3. Positionering van de organisatie 
De bibliotheek wil, mede ingegeven door de richtlijnen van de Wsob, een bredere positie verwerven (de maatschappelijk-educatieve bibliotheek). 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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De bibliotheek is zich bewust van het feit dat samenwerking met andere partijen leidt tot een groter bereik en naar verwachting ook meer resultaat. Binnen 
het Taalhuis werken al een aantal partners samen, zij het op vrijblijvende basis. In 2018 zal hier meer structuur in gebracht worden. Dan ook hopen we de 
samenwerking met SWS verder uit te kunnen bouwen. 
 
Behaald resultaat:  

- voor senioren is gestart met het opzetten van de dienst Boek aan Huis; er is een aantal vrijwilligers gevonden, en in 2017 hebben zich 3 klanten 
gemeld; zij zijn aan vrijwilligers gekoppeld; 

- het Taalpunt draait volop en helpt nu nog vooral allochtone mensen bij het ontwikkelen van hun taal. 
- Met de partijen die betrokken zijn bij laaggeletterdheid is afgesproken dat in 2018 een nieuwe werkorganisatie zal starten en dat de samenwerking 

wordt vastgelegd in een bondgenootschap. 
 

1.5     Activiteiten Bestuur 

Het bestuur is in 2017 6 keer bijeen geweest. Doorgaans zijn de vergaderingen opgebouwd volgens een vast programma. De wens om ook inhoudelijk met 
elkaar van gedachten te wisselen heeft geleid tot een paar thema-avonden, zoals rond het opzetten van het meerjarenbeleidsplan, de risico-analyse, en de 
kansenscan. Twee bestuursleden hebben met de directeur een sessie bijgewoond in het kader van Toezicht in Transitietijd. 
 
Begin 2017 is afscheid genomen van mevrouw Diepenmaat. Zij is in functie (penningmeester) opgevolgd door de heer R. van Luyn. 
 
Iedere drie maanden presenteert de directeur een managementrapportage. De voortgang van reguliere en bijzondere werkzaamheden wordt daarin 
gevolgd. Deze marap volgt het werkplan. 
 
In samenwerking met Rijnbrink is door bestuur en directie een risico-analyse opgesteld. Deze maakt vanaf 2018 onderdeel uit van de agenda van het 
bestuur. 

 

1.6  Voornemens 2018 

In 2018 zal het meerjarenbeleid zoals vastgesteld in de laatste vergadering van het bestuur in 2017, vorm moeten gaan krijgen. De stichting volgt met dit 
beleid de innovatie-agenda die gekoppeld is aan de Wsob (wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen). Onderstaand schema geeft de pijlers weer. 
Als schaal onder deze dienstverlening ligt de vernieuwing van de klassieke bibliotheek met haar fysieke en digitale media en producten.  

-  

-    

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


16 

Bestuursverslag 2017                                                                   de Bibliotheek Staphorst                                                                                                                                                

In 2018 zal de bibliotheek herinrichten met als doel een goede ontmoetingsplek te creëren, 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. 
 
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). Dit doet zij in samenwerking 
met SWS (Stichting Welzijn Staphorst). 
Voor laagtaalvaardige mensen (Nederlanders én mensen met Nederlands als 2e taal, zal een nieuwe cursus starten die als een brug gaat fungeren tussen de 
eerste taallessen met behulp van een taalcoach en de taalverhogingscursussen via het ROC. 
 

In bijlage 3 is een samenvatting van de begroting 2018 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 en digitaal 

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; 
- het gebruik van e-books neemt toe, evenals het afsluiten van een abonnement daarvoor. 
- Bieden van een aantrekkelijke huiskamer en studieplaats voor de gemeenschap 
- Kwaliteit van de collectie wordt door de klanten gewaardeerd met een 8  

 
Wij merken dat de vraag op onderdelen verandert. Er is meer vraag naar eenvoudig leesmateriaal voor mensen met een niet-Nederlandse achtergrond. 
Dankzij een bijdrage van de Lionskring Meppel, heeft de stichting extra media kunnen aanschaffen.  
 
Prestatie-indicatoren: 

- Kwaliteit van de collectie wordt door de kanten gewaardeerd met een 8  , niet gemeten  

- Toegankelijkheid wordt eveneens gewaardeerd met een 8, uitbreiding openingsuren nog niet gerealiseerd  
- Bibliotheekgebruik is 30% volwassenen, 50% jeugd  
- Collectie voor mensen met leeshandicap is aanwezig  
- Collectie afgestemd op lezerspubliek en met substantieel deel christelijke lectuur 
- Collectie voor kinderen met leesproblemen (MLP)  

 

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

- de ochtenden worden 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 vier gezinnen is de VLE actief ingezet. Daarnaast is aandacht uitgegaan naar het integreren van de VLE binnen het Boekenbas project. 
-  In 2018 zal de VoorleesExpress aangeboden worden aan alle VVE kinderen.  

 
 Boekstart en Boekstart in de kinderopvang:  

Behaald resultaat:  
- Boekstart voor jonge ouders wordt gewaardeerd; gemiddeld 10-15 volwassenen en 10-15 jonge kinderen tijdens de koffieochtenden en een stijging 

van het aantal jonge jeugdleden; 
- start van een gezamenlijke aanpak in samenwerking met de GGD is gerealiseerd. 

 
 De Bibliotheek op school (dBos) 

Behaald resultaat:  
- 2 scholen hebben een contract (Berkenhorst en Iekmulder); 
- Levensboom vult de monitor in, gesprekken over dBos samenwerking lopen; 
- gesprekken met de CNS en de Triangel zijn tot nu toe niet op concrete acties uitgelopen; 
- er is een presentatie gegeven in het directie-overleg van de reformatorische scholen. Vier scholen gaan de monitor afnemen. Drie scholen gaan 

meedoen aan de leesbevorderingscursus Open Boek, begin 2018. 
 

 Biebwijz.nl:  
Behaald resultaat:  

- twee reformatorische scholen hebben producten afgenomen; 
- de CNS heeft een workshop afgenomen. 

 
 Het Taalpunt  

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

 
Prestatie indicatoren 4-12 jaar: 

- betere leesattitude en toename van mediawijsheid  
- klanttevredenheid onderwijs minimaal 7  

Prestatie indicatoren 0-4 jaar: 

- 30% van de jonge ouders heeft een boekstartkoffertje afgehaald  in Staphorst 21%  

- Tevredenheid bij medewerkers peuterspeelzaal  tenminste 8; niet gemeten, wel mondeling contact waaruit tevredenheid blijkt.  
Prestatie indicatoren 12-18 jaar: 

- Verbeteren leesprestaties, informatievaardigheden en mediawijsheid; contacten met VO zijn niet tot stand gebracht  

- Klanttevredenheid VO tenminste 8;  geen contact geweest  

- Klanttevredenheid jongeren m.b.t. huiswerkbegeleiding; er is een particuliere huiswerkbegeleiding van start gegaan  
Prestatie indicatoren Taalhuis: 

- Registratie aantal bezoekers, intakes en deelnemers aan digi-taalhuis; is nog niet van start gegaan  

- Registratie aantal deelnemers cursus “werken met de e-overheid” ; cursus gaat bij voldoende deelname van start in 2018, i.s.m. SWS  

- Registratie deelnemers cursus klik en tik; cursus gaat van start in 2018, i.s.m. SWS  
Prestatie indicatoren senioren 

- Stabilisering aantal uitleningen van grootletterboeken 
- Tenminste 2 trainingen klik en tik en digisterker per jaar; vanaf 2018 
- Tenminste 3 klanten bibliotheek-aan-huis 

 

De Ontmoetingsplaats 
 Kennis delen en kennis verdiepen 

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
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
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
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
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
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:         en  
- de activiteiten worden bezocht maar kennen geen groot bereik;  
- het leidt nog niet tot een breed aanbod waar het “van collectie naar connectie” betreft; 
- de spreekuren zijn vervangen door individuele hulp op verzoek. 

 

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 nemen deel aan dBos;   
- met de vijf reformatorische scholen is gesproken over de noodzaak van het maken van leeskilometers en de mogelijkheid om met behulp van de 

dBos monitor te werken. Bij drie scholen is een nulmeting gedaan. In het voorjaar van 2018 worden de resultaten besproken.  Van deze  drie scholen 
nemen leerkrachten vanaf januari deel aan de cursus “Open Boek”.  

- twee kinderopvang instellingen beschikken over een kleine Boekstart-collectie. 
- Drie kinderopvang instellingen hebben een instellingsabonnement. 

 
 Medewerkers: 

Behaald resultaat:  

- er wordt 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 opfris training digitale vaardigheden gevolgd;  
- 3 medewerkers hebben een training romanadvies 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 2017 hebben zich 3 klanten 

gemeld; zij zijn aan vrijwilligers gekoppeld; 
- het Taalpunt draait volop en helpt nu nog vooral allochtone mensen bij het ontwikkelen van hun taal. 
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- Met de partijen die betrokken zijn bij laaggeletterdheid is afgesproken dat in 2018 een nieuwe werkorganisatie zal starten en dat de samenwerking 
wordt vastgelegd in een bondgenootschap. 

 
 
 
 

Hoofdstuk 3  Kengetallen 
 

Bezoekers vestiging Staphorst 

Bezoekers 
Staphorst 

januari Februari maart April Mei Juni Totaal 
1e half 
jaar 

Juli Augustus September Oktober November December totaal 

2016 4833 5479 5096 4650 4376 4533 28.967 
 

5085 4028 4566 5046 4733 5043 57.468 

2017 4896 4361 5137 4557 4803 4358 28.112 6016 3938 5290 4819 5429 5003 58.607 
1e half jaar 855 bezoekers minder dan vorig jaar ( 2,6 % bezoekers minder t.o.v. zelfde periode vorig jaar) 

In 2017  1.139 meer bezoekers dan in 2016 (2,0 % meer t.o.v. 2016) 

Van 15 juli t/m 19 oktober was het rechterpoortje stuk dus die cijfers zijn minder betrouwbaar. 

Leden vestiging Staphorst      Leden vestiging Rouveen 

Leden 
Staphorst 

1e kwartaal 
(31-3) 

2e kwartaal 
(30-6) 

3e kwartaal 
(30-9) 

4e kwartaal 
(31-12) 

Leden  
Rouveen 

1e kwartaal 
(31-3) 

2e kwartaal 
(30-6) 

3e kwartaal 
(30-9) 

4e kwartaal 
(31-12) 

Totaal 
Stichting 

 2016 
Volwassen 

1302 1283 1277 1267 2016 
Volwassen 

369 365 366 358 1625 

Jeugd 1950 1936 1996 1976 Jeugd 605 596 586 582 2558 

Totaal 3252 3219 3273 3243 Totaal 974 961 952 940 4183 
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2017 
Volwassen 

1258 1245 1220 1194 2017 
Volwassen 

358 347 342 342 1536 

jeugd 1951 1909 1912 1947 jeugd 586 594 602 599 2546 

Totaal 3209 3154 3132 3141 Totaal 944 941 944 941 4082 

 

Uitleningen en verlengingen 2016/2017 1e half jaar per vestiging 

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

2016 18927 18728 18313 18463 16979 17079 17687 14356 18027 17663 16493 17467 210.182 

2017 17787 16339 17699 15859 15649 16003 18153 12142 16384 16969 15980 16542 195.506 
2017 t.o.v. 2016: gedaald met  7,0 % 

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

2016 5606 5195 4679 4991 4717 5060 3972 3243 5316 4796 4518 4729 56.822 

2017 4822 4298 5036 3825 4709 4578 4322 2467 4816 3981 3933 3732 50.519 
2017 t.o.v. 2016 : daling 11,1  % 

Stichting 
2016 

267.004 

2017 246.025 
Daling van 7,9 % t.o.v 2016 

Uitleningen dBos 2017 

Januari Februari Maart April  Mei juni juli augustus September Oktober November December Totaal 
355 235 334 146 237 218 130 vakantie  378 276 370 96 2.775 
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Websitebezoekers 1e kwartaal 
 

2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal Totaal In procenten 

2015 19.051 14.878 14.704 16.164 64.797  

2016 16.172 14.048 13.708 14.642 58.570 - 9,6% 

2017 14.552 15.037 13.576 13.470 56.626 - 3,3% 

 

 

E-bookcijfers Aantal geleende e-books Aantal accounts Aantal actieve accounts  
2014 1.129  128  

2015 2.341  151  

2016 3.698  227  
2017 
 
 
Oktober 
November 
December 

1.982(Q1 en Q2) 
3.514 (Q1, Q2 en Q3) 
 
3.896 (t/m okt’17) 
4.244 (t/m nov’17) 
 

345 (1-1-2017) 
360 (1-4-2017 
387 (1-7-2017) 
422  (1-10-2017) 
420 (1-11-2017) 
423 (1-12-2017) 

151 (Q1 en Q2) 
219 (Q1, Q2 en Q3) 
 
234 (t/m okt’17) 
235 (t/m nov’17) 

 

Totaal 11.412    
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Bijlage 1: Samenstelling bestuur 
 

Het bestuur van de Stichting Openbare Bibliotheek Staphorst werd op 31 december 2017 gevormd door: 

Ton van Kessel    voorzitter 

Pia Alberda van Ekenstein  secretaris 

Rob van Luyn    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  
Elly Potgieter, taalhuisdocent 
Renée Kerdijk-Scheepers, directeur 
 
Vrijwilligers in de uitlening: 
Geesje Roze, Vera Mulder, Anneke Timmerman, Hennie Gebben, Wim Nieuwhoff, Jenny Pullen, Jaap Alberda, Aly Kisteman, Inge Schuring, Vaniza Nicolas,  
Annita Westerhuis, Daniëlle Heijboer, Laura Verboom 
 
Vrijwilligers overig: 
Jan Bloemert, Klaas Winkels, Henk Veijer, Marja Feij, Hendrikje Rodermond, Yerenuhi Baghdasaryan 
 
Actieve vrijwillige taalcoaches: 
Jenny Harke, Jeanette Mussche, Klaasje Mussche, Esther Hilboezen, Aafke Krikke, Emily Bakema, Henk Benne, Hans Berends, Lia Bouwman, Sandra Bultje, 
Hannekie Coster, Geesje Dunnink, Andien Dijkema, Ieke Dijkstra, Janny Doornbos, Karla Eenkhoorn, Ineke Epskamp, Bea Harink, Marianne Hooikammer, 
Rina Hoxe, Gerda Jongsma, Henriëtte Stienstra, Cor Kooper, Jacob Lindenholz, Dominggoes Manuputtij, Piet Maes, Jan Roze, Lysanne Smit, Gienke Slomp, 
Martha Voerman, Corien Vos, Annie Vreugdenhil, Tatewik Rubenyan. 
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Bijlage 3:   Begroting 2018 
 
Begroting 2018        
  Rekening   Begroting   Begroting    
CONCEPT 26-07-2017 2016  2017  2018   
               

        
BATEN        
80 Opbrengsten        

8000 contributies 63.024  61.000  59.000   
8002 duplicaatgelden 216       
8010 leengeld AVM 21       
8011 leengelden 23  0  0   
8020 telaatgeld 18.165  15.000  14.000   
8021 boetes - duplicaten 970  200  200   
8030 reserveringen 476  300  300   
8040 schadevergoedingen 495  300  300   
8050 internet 266  200  200   
8060 verkoop afgeschreven media 526  300  300   
8070 IBL / IFL gelden 234  50  50   

 84.416  77.350  74.350   

        
82 Specifieke dienstverlening        

8209 DBoS 0  5.000  6.500   
8209 Bibliowijzer    1.500  1.500   
8211 dienstverlening 4.915       
8210 Kopieerapparaat 60  100  100   
8250 Opbrengst verhuur 10.340  10.000  15.000   

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


27 

Bestuursverslag 2017                                                                   de Bibliotheek Staphorst                                                                                                                                                

 15.315  16.600  23.100   
85 Diverse baten        

8500 Rente en overige baten  683  1.550  500   
8595 onvoorziene baten 5.290  0  0   

 5.973  1.550  500   

        

88 Subsidies        
8800 gemeentesubsidie 327.500  327.500  327.500   
8810 projectsubsidie   0  0   
8815 subsidie Taalpuntdocent 17.944  17.800  25.000   

 345.444  345.300  352.500   

        

TOTAAL BATEN 451.148  440.800  450.450   

        

        
LASTEN        
40 Bestuurs- en organisatiekosten        

4000 reis- en vergaderkosten 646  500  1.000   
4020 publiciteit en voorlichting 600  3.500  3.500   
4030 contributies 4.374  3.500  4.000   
4050 accountantskosten 3.407  3.500  4.500   
4090 overig bestuur 4.500       

 13.527  11.000  13.000   

        
41 Huisvestingskosten        

4100 huur gebouwen 8.215  10.000  10.000   
4101 afschrijving gebouwen 15.048  14.000  14.000   
4102 hypotheekrente 4.640  4.200  4.200   
4110 afschrijving inrichting / inventaris 12.812  14.000  14.000   
4120 onderhoud gebouwen 2.446  2.500  2.500   
4125 herinrichting bibliotheken   0  0   
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4130 schoonmaakkosten 11.703  12.000  13.000   
4140 energiekosten 5.501  5.700  5.700   
4150 belastingen 2.146  2.500  2.500   
4151 verzekeringen 2.443  2.500  2.500   
4170 kleine aanschaffingen 508  500  500   
4160 beveiliging 1.009  0  0   

 66.471  67.900  68.900   

        
42 Personeelskosten        

4200 salarissen incl. sociale lasten enz. 152.621  137.000  155.000   
4230 reiskosten woon- / werkverkeer 2.711  3.000  3.000   
4231 reiskosten dienstreizen 982  1.500  1.500   
4250 scholing & vorming 2.297  6.000  6.000   
4277 kosten vrijwilligers 3.101  4.500  4.500   
4290 overige personeelskosten 1.354  2.000  2.000   
4293 kantinekosten 437  500  500   

 163.503  154.500  172.500   

        
43 Administratiekosten        

4310 reproductie/drukwerk 512  1.500  0   
4315 leasemachines   0  0   
4320 bureaubenodigdheden 481  300  300   
4330 porti en vracht 225  300  300   
4340 telefoonkosten   100  0   
4350 bankkosten 635  750  750   
4360 financiële administratie 8.308  8.000  10.000   
4365 personeelsadministratie 5.404  5.000  6.500   
4370 onderhoud / reparatie machines   100  100   
4383 lenersadministratie 2.961  3.000  3.000   

 18.526  19.050  20.950   

        
44 Transportkosten        

4481 transport derden 2.903  3.200  3.200   
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 2.903  3.200  3.200   

        
45 Automatiseringskosten        

4500 systeemmaterialen automatisering   1.500  0   
4501 afschrijving automatisering 4.558  6.000  6.000   
4502 onderhoud / reparatie automatisering 11.891  17.000  17.000   
4520 kosten uitleenadministratie  10.587  10.000  10.000   
4530 kosten catalogiseren 5.050  5.500  5.500   
4540 communicatiekosten 10.124  12.000  12.000   

 42.210  52.000  50.500   

        
46 Collectie- en mediakosten        

4600 boeken 48.257  45.000  45.000   
4601 dBos   11.500  11.500   
4605 Avm 2.781  3.500  3.500   
4620 Centraal collectioneren 4.098  4.000  4.500   
4625 digitaal netwerk Overijsselse Bibliotheken 4.926  4.100  4.100   
4630 huur mediadragers 7.245  8.000  8.000   
4640 leenrecht boeken 26.250  28.000  28.000   
4641 leenrecht avm 3.437  2.500  2.500   
4650 tijdschriften, dagbladen 11.086  12.000  12.000   
4670 Aanschafinformatie   1.500  0   
4680 bewerkingskosten media 327  500  500   
4681 mediadistributie 5.563  4.500  4.500   

 113.970  125.100  124.100   

     0   
47 Specifieke kosten        

4709 Uitleenposten   250  250   
4710 Activiteiten 2.301  10.000  10.000   
4715 Kosten Taalpuntdocent 14.322  17.800  17.800   
4740 Uitleenposten 298  0  0   
4786 Bibliotheek op school 1.422  1.500  2.750   
4787 Afhaalpunt IJhorst   1.000  1.000   
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 18.343  30.550  31.800   

        

totale lasten 439.453  463.300  484.950   

        

saldo voor mutatie bestemmingsreserve 11.695  -22.500  -34.500   

        
Mutatie reserves        
Onttrekking bestemmingsreserve Renovatie -11.695  0  0   
Onttrekking algemene reserve 0  0  0   
Onttrekking bestemmingsreserve Duurzame Energie 0  7.500  0   
Dotatie algemene reserve 0  0  0   
Onttrekking bestemmingsreserve Aankoop Media 0  0  0   
Dbos   15.000  0   

saldo na mutaties bestemmingsreserves 0  0  -34.500   
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