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1. 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; 
5. stimuleren van kunst en cultuur 

 
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 2018 in 

deze ontwikkeling weer een paar stappen gezet. 

Het gaat om grote veranderingen die in gang zijn gezet, waarbij de eerste voorzichtige resultaten te benoemen zijn. De transitie van de klassieke “uitleen- 

bibliotheek” naar de bibliotheek voor maatschappelijke- en educatieve ontwikkeling is daarmee van start gegaan.  

Het jaar 2018 stond bij de bibliotheek  in het licht van een paar belangrijke ontwikkelingen: 
a. opzetten programmalijnen uit het Visiedocument 2018-2021; 
b. activiteiten opzetten met als doel zelfredzaamheid te bevorderen, in nauwe samenwerking met lokale partners; 
c. opstarten Boekstartcoach (samenwerking met consultatiebureau); 
d. uitbouwen contacten met de reformatorische scholen; aanhaken bij de monitor van de Bibliotheek op school (dBos); 
e. starten met ontwikkelprogramma voor personeelsleden; 
f. Netwerkroject (Digi)Taal Werkt! 
g. inrichting. 

 
Belangrijk voor de bibliotheek was de verkiezing van de gemeenteraad in maart. Vooraf was al bekend dat zowel bestuurlijk als ambtelijk veranderingen 
zouden plaatsvinden. Wethouder De Jong, die 3 termijnen de bibliotheek in portefeuille had, had aangekondigd te stoppen en de ambtenaar was inmiddels 
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pensioengerechtigd en stopte derhalve ook. Daarmee kwam een einde aan een periode waarin in goede samenspraak door alle partijen hard is gewerkt aan 
een eigentijdse invulling van de bibliotheek in de gemeente Staphorst. In de zomer werd bekend wie de nieuwe wethouder én ambtenaar werden. De 
eerste contacten lopen plezierig en geven volop vertrouwen voor de toekomst. 
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2. Ontwikkelingen in 2018 
 

a. Visiedocument 2018 – 2021 

Eind 2017 is het Visiedocument vastgesteld. In dit document stelt de Bibliotheek Staphorst zich voor hoe zij de transitie van “uitleenbibliotheek” naar 

“maatschappelijk-educatieve bibliotheek” gaat vormgeven. Daarbij gaat het uiteraard vooral om de inhoud, gerelateerd aan de uitvoeringsovereenkomst 

met de gemeente Staphorst. Het gaat daarnaast over de inzet en ontwikkeling van het personeel. 

We hebben de kernfuncties van de Wsob gevat in de onderstaande pijlers (programmalijnen)::Jeugd en onderwijs 

1. Jeugd en Educatie; 1 

2. Participatie en Zelfredzaamheid; 

3. Persoonlijk Ontwikkeling; 

4. Verandering en verbreding van de klassieke bibliotheek. 

Deze opbouw wordt ook in dit bestuursverslag gevolgd. Een samenvatting is opgenomen als bijlage 1 in de vorm van een praatplaat.  

b. Samenwerking met lokale partners 

Pijler 2, Participatie en Zelfredzaamheid, is gericht op het zoveel mogelijk zorgen voor zelfredzame burgers. Via onze collectie dragen we daar aan bij. In 

toenemende mate wordt van ons echter ook gevraagd ondersteuning te geven aan specifieke doelgroepen, zoals vluchtelingen en statushouders, 

laaggeletterden, senioren, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, jonge ouders. Door middel van trainingen, workshops, enz. willen wij een bijdrage 

leveren aan hun zelfredzaamheid.  

De rol van de bibliotheek kan divers zijn, maar zal vooral neerkomen op die van verbinder. Andere partijen met specifieke deskundigheid vragen wij om hun 

expertise in te zetten in de bibliotheek. Concreet hebben we zo samen met SWS (Stichting Welzijn Staphorst) een cursus Digisterker gegeven, evenals een 

cursus digitale vaardigheden. De Stichting Hulpmaatje heeft een cursus solliciteren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt verzorgd.  

c. Opstarten Boekstartcoach 

Na overleg met de jeugdverpleegkundige en jeugdarts van het consultatiebureau heeft de Boekstartcoach een fysieke plek gekregen in het 

consultatiebureau. Regelmatig is de consulent Educatie daar te vinden om ouders, indien zij dat willen, informatie te geven over het belang van voorlezen 

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


6 

Bestuursverslag 2018                                                                   de Bibliotheek Staphorst                                                                                                                                                

en geschikt voorleesmateriaal. De bibliotheek heeft een kast in de ruimte neer mogen zetten waarin naast achtergrondinformatie ook (voor)leesboekjes te 

vinden zijn.  

d. Uitbouwen van de contacten met de reformatorische scholen 

In 2018 hebben 4 van de 5 reformatorische scholen deelgenomen aan de leesmonitor van dBos. De uitkomsten zijn in het voorjaar met de directeuren en 

leerkrachten besproken. Door de deelnemende scholen is dit als verhelderend ervaren. Afgesproken is dat de scholen om het jaar gaan deelnemen. Deze 4 

scholen hebben ook leerkrachten deel laten nemen aan de cursus “Open Boek”. In deze cursus wordt in vier bijeenkomsten over verschillende soorten 

boeken gesproken, manieren waarop lezen voor kinderen aantrekkelijk gemaakt kan worden, de waarde van een leesplan, enz. De scholen zijn hierdoor nog 

gerichter met het leesonderwijs en hun collectie aan de slag gegaan, hebben een leesplan opgesteld. Er is meer contact tussen scholen en bibliotheek. 

e.  Starten met een ontwikkelprogramma voor personeelsleden 

De veranderende opdracht van de bibliotheek zorgt voor andere en nieuwe taken voor het personeel. De uitlening blijft van belang, maar de processen die 

daar in het verleden veel tijd vroegen, zijn grotendeels geautomatiseerd. Met behulp van vrijwilligers kan de uitlening goed draaien. Voor de vaste 

personeelsleden liggen er ontwikkelkansen. Zij kunnen ingezet worden bij de programmalijnen. Dat althans is waar het ontwikkelprogramma op inzet. 

Het netwerk van Overijsselse Bibliotheken heeft een programma opgesteld waaraan ook de Bibliotheek Staphorst meedoet. Dat programma bestaat op 

hoofdlijnen uit inspiratiebijeenkomsten en scholingsmomenten. In 2018 is begonnen met het zichtbaar maken van de ontwikkelkansen. In 2019 wordt 

ingezet op scholing en begeleiding bij het eigen maken van nieuwe taken.  

f. Netwerk project (Digi)Taal werkt! 

In 2017 heeft de provincie aan het Netwerk van Overijsselse Bibliotheken in het kader van lage basisvaardigheden een subsidie verleend. Iedere bibliotheek 

wordt uitgenodigd een projectplan op te stellen, in overleg met de gemeente en lokale partners. De projecten moeten vooral gericht zijn op de doelgroep 

NT1, een bijdrage leveren aan de opbouw van een structureel netwerk van lokale en bovenlokale samenwerkingspartners én overdraagbaar zijn. De 

Bibliotheek Staphorst heeft de vraag van de gemeente om een aanbod te maken voor laagbasisvaardige mensen met recht op een uitkering, omgezet in een 

aanvraag binnen het provinciale project (Digi)Taal werkt! In het najaar kwam de formele goedkeuring van het College, waarna vlak voor het einde van het 

jaar de beschikking vanuit het Netwerk kwam. Eén onderdeel, de sollicitatietraining, is inmiddels één keer gegeven. 
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g. Inrichting 

In het voorjaar is de inrichting in de vestiging Staphorst op 3 plekken aangepast. In de hoek voor de jonge kinderen is, zoals zij dat zelf al snel noemden, 

“het kasteel” geplaatst, samen met een leestafel. Kinderen kunnen op avontuur op en in het kasteel, hun boekjes daar bekijken, terwijl de ouders aan 

de leestafel hun eigen boek kunnen lezen. In de hoek van de oudere jeugd is een loungemeubel geplaatst. Een plek om te ontspannen en op te laden. En 

tot slot is er een koffiecorner gekomen voor de klanten die een praatje willen maken of een krant of tijdschrift willen lezen.  
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3. De Pijlers 

Sinds de inwerkingtreding van de Wsob (januari 2015) en na het verschijnen van het rapport Cohen (2013), dat een basis heeft gevormd voor de wet, heeft 

de bibliotheekbranche haar werkzaamheden anders gedefinieerd. In de vorige eeuw werden overal openbare bibliotheken opgericht met als doel “het volk 

te verheffen”. Kort gezegd: iedereen moest de kans krijgen om zich te ontwikkelen tot een volwaardig staatsburger. Daarbij werd verwezen naar de 

Universele verklaring van de rechten van de mens. Recht op informatie was daarbij een belangrijke pijler. Na verloop van tijd kwam daar ook het belang van 

lezen en dan vooral lezen als ontspanning bij. Nu de ontwikkelingen in onze huidige maatschappij erg snel gaan, dreigt een groep mensen deze niet bij te 

kunnen houden. Zij verdient een steuntje in de rug. De bibliotheken van deze tijd krijgen weer meer de opdracht zich te manifesteren als informatiebron in 

brede zin. Naast het aanbieden van media, wordt ook aandacht besteed aan zelfredzaamheid en persoonlijke ontwikkeling, met als doel, nog steeds, dat 

ieder mens zich moet kunnen ontwikkelen tot een volwaardig burger in onze maatschappij. 

Vanuit deze gedachte is het Visiedocument van de bibliotheek Staphorst in 2017 opgesteld. In 2018 zijn we gestart met de uitwerking van de pijlers uit dat 

document. 

In Staphorst zal de klassieke bibliotheek altijd een belangrijke pijler zijn. Er wordt hier immers nog veel gelezen. 

Wij zien de collectie dan ook als de basis voor de andere pijlers. In paragraaf 4 gaan we in op de werkzaamheden 

die binnen deze pijler in 2018 zijn verricht. 

Contacten met het onderwijs zijn er altijd geweest. Maar deze contacten breiden zich steeds meer uit. In het 

kader van preventie laaggeletterdheid zijn programma’s voor leesbevordering ontwikkeld die al starten kort na de 

geboorte. Het programma wordt weergegeven in paragraaf 1. 

In de pijler Participatie en Zelfredzaamheid bieden we behalve aan de jeugd activiteiten aan die gericht zijn op 

volwassenen met lage basisvaardigheden (lezen, schrijven, rekenen, digitale vaardigheden).  In paragraaf 2 

belichten we die activiteiten. Het Taalhuis is een belangrijk onderdeel van deze pijler. 

Jezelf ontwikkelen beperkt zich tegenwoordig niet meer tot de schoolperiode. Omdat de maatschappij zo snel 

ontwikkelt is bijblijven van belang. Deze pijler draagt daar, zij het nog in beperkte mate, aan bij. 
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Pijler 1: Jeugd en Educatie 

In 2018 was de doelstelling te komen tot een doorgaande leeslijn voor de leeftijd 0-6 jaar, vervolgens uit te breiden naar 12 jaar. Wij bieden een groot 

aantal producten/activiteiten aan en willen daar nu samenhang in aanbrengen én ervoor zorgen dat jonge kinderen tot 12 jaar voortdurend in aanraking 

komen met boeken en daardoor leesplezier ervaren. Daarbij spelen ook de ouders/verzorgers een rol; hun betrokkenheid is van groot belang. Ook daar is in 

2018 aandacht aan besteed. 

Doorgaande leeslijn 0 – 12 jaar 

Dit belangrijke onderdeel van de doorgaande leeslijn betreft 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 een periode van ongeveer 3 jaar zes groepsbijeenkomsten voor ouders georganiseerd  rondom opvoedkundige thema’s 

die ouders van nu meer aanspreken. Twee bijeenkomsten zijn specifiek op taalontwikkeling en voorlezen gericht. De bibliotheek is betrokken bij de 

ontwikkeling van het programma. Na afloop van elke themabijeenkomst krijgen ouders steeds een prentenboek mee naar huis voor hun kind. De laatste 

bijeenkomst over (voor-)lezen en het belang daarvan ( bijeenkomst 6) wordt gehouden in de bibliotheek en ook hier is de bibliotheek betrokken bij de 

uitvoering. 

Naast de reguliere opzet is er in 2018 een start gemaakt met bijeenkomsten voor nieuwkomers/anderstaligen. Doordat deze mensen de Nederlandse taal 

vaak niet voldoende beheersen worden ze niet uitgenodigd voor de BoekenBas bijeenkomsten. Het is echter voor deze groep wel van belang dat er 

(voor)gelezen wordt. Vanuit de GGD/JGZ  en de bibliotheek is er de wens om ook deze ouders te bereiken. In 2018 zijn de plannen gemaakt die in 2019 

uitgevoerd gaan worden. 

Daarnaast wordt voor risicogezinnen (laagtaalvaardige of buitenlandse gezinnen) de VoorleesExpress (VLE) ingezet.  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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Pijler 2 Participatie en Zelfredzaamheid 

Deze pijler wordt voor het grootste deel vormgegeven in het Taalhuis en bij de uitvoering wordt gekeken waar samenwerkingspartners een rol kunnen 

krijgen. 

Taalpunt  
Het Taalpunt bestaat al sinds 2014. Inmiddels zijn er 123 deelnemers ingeschreven, naast 58 taalvrijwilligers. Eind 2018 waren hiervan nog 64 cursisten 
actief, samen met 33 taalvrijwilligers.  
De meeste taalvrijwilligers werken één op één met hun taalvrager; in enkele gevallen geeft een taalvrijwilliger les aan een groepje taalvragers. Er wordt 
wekelijks les gegeven. 
De deelnemers ontwikkelen zich van instroomniveau tot een (redelijk) goed taalniveau.  

In 2018 hebben zich 8 nieuwe vrijwilligers aangemeld, waaronder ook enkele jonge mensen. In het afgelopen jaar is er bij 26 nieuwe deelnemers een intake 
gedaan. Zij gingen vervolgens met een taalcoach aan de slag, werden doorverwezen naar de taalverhogingslessen van ROC Deltion College en/of kwamen 
naar de taalverhogingslessen op woensdag. 
Deze lessen zijn in juni gestart. Tijdens een koffiemoment in de bibliotheek is er gelegenheid om in het Nederlands met medewerkers en bezoekers van de 
bibliotheek te praten. Daarna begint de les aan de hand van diverse taalactiviteiten, zoals het praten over een thema, schrijfoefeningen en lezen. De 
ochtend wordt afgesloten met een spelelement. 
In de eerste week van september is ter gelegenheid van de Week van de Alfabetisering op maandagavond en woensdagmorgen een speurtocht 

georganiseerd door het centrum van Staphorst. In de bibliotheek kreeg men een formulier met opdrachten en aanwijzingen voor de looproute. Al lopend 

konden de deelnemers op het formulier vragen beantwoorden. Zij kregen onderweg ondersteuning van taalvrijwilligers en raadsleden, die met de 

deelnemers en hun kinderen meeliepen. 

Van Taalpunt naar Taalhuis 
In 2018 heeft het Taalpunt zich verder ontwikkeld als Taalhuis.  
Het verbeteren van lage basisvaardigheden (lezen, schrijven, digitale vaardigheden) is een omvangrijke taak die vooral in samenwerking met andere 

partners opgepakt wordt. Ook het signaleren en doorverwijzen van mensen met een lage basisvaardigheid is daarbij een belangrijk aspect. In februari 2018 

is het “Bondgenootschap voor een geletterd Staphorst” ondertekend door diverse partijen. Met elkaar is de intentie uitgesproken te werken aan een 

aanvalsplan. Eén onderdeel daarvan was de opdracht van de gemeente aan de bibliotheek een aanbod te creëren voor mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt. Het projectvoorstel gaat daarbij uit van 2 onderdelen: een training digitale vaardigheden en een sollicitatietraining. Het projectvoorstel is 
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ingediend bij het provinciale project (Digi)Taal werkt! (een door de provincie gesubsidieerd project dat gericht is op het tot stand brengen van een goede 

samenwerking tussen lokale en bovenlokale partners gericht op een brede aanpak voor het voorkomen en een aanpak bieden met betrekking tot laag 

(digi)taalvaardigheid). De projectaanvraag is ondertekend door het College en de samenwerkingspartners (SWS, Stichting Hulpmaatje Staphorst en de 

Bibliotheek Staphorst). De beschikking is eind 2018 ontvangen. In de periode oktober – december is al een sollicitatietraining georganiseerd. De deelnemers 

hebben de scholing als erg waardevol ervaren. 

Digisterker en Belastingdienst 
In samenwerking met SWS is ook een cursus Digisterker aangeboden. Een viertal deelnemers heeft zich hierin geschoold. 
In het voorjaar stonden 3 vrijwilligers paraat om mensen te helpen bij het invullen van hun belastingaangifte. 
Opvallend is dat de vraag naar hulp op basis van gemiddelden groter zou moeten zijn. Het bereiken van de doelgroep lukt ons niet goed. In 2019 zal meer 
publiciteit gegenereerd worden. 
 
Kansenscan 
In 2017 heeft de Bibliotheek een kansenscan Sociaal Domein laten uitvoeren. De uitkomsten daarvan zijn in 2018 gepresenteerd. Naar aanleiding van de 
bevindingen worden in 2019 een paar gesprekstafels georganiseerd met direct bij de bibliotheek betrokken partners en waar mogelijk (en zeker wenselijk) 
ook inwoners van de gemeente Staphorst. Op deze wijze wil de bibliotheek enerzijds met de gesprekspartners kijken naar de vragen die er leven en 
anderzijds op basis van de nieuwe rol van de bibliotheek kijken waar zij actief een bijdrage kan leveren. In principe was het de bedoeling dit al in 2018 op te 
pakken; tijd en onvoldoende capaciteit bij de medewerkers heeft er toe geleid dat dit wordt doorgeschoven naar 2019. 
 

Pijler 3 Persoonlijke Ontwikkeling 
 
Ook voor mensen (jong en oud) die over voldoende basisvaardigheden beschikken willen we programma’s aanbieden die hen verrijken en die laten zien 
welke ontwikkelingen er in onze maatschappij spelen. Daarvoor wordt een gevarieerd activiteitenaanbod samengesteld.   
Zo is er in 2018 een aantal workshops geweest die lieten zien welke technologische ontwikkelingen gaande zijn. Zoals werken met robotjes, programmeren, 
zelf een bewegend voorwerp maken. Maar ook op het gebied van creativiteit was er een workshop kerstversieringen maken.  
Het spreekuur voor de I-pad en het e-book is helaas komen te vervallen. Er bleek geen belangstelling voor te bestaan. Nu worden klanten als zij daarom 
vragen direct geholpen. 
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Pijler 4 Verandering en verbreding klassieke bibliotheek 

De rol van de bibliotheek verandert. We groeien toe naar “de hulp om de hoek”.  Dat is ook het beleid dat landelijk wordt ingezet. Staphorst volgt dit beleid, 
zij het in kleine stappen. Voor Bibliotheek Staphorst zal de uitlening, en daarbij de klassieke bibliotheek,  nog altijd een belangrijke pijler zijn. Wij streven 
naar een goed passende collectie, waarin aandacht voor de specifieke vragen van de gemeenschap. Daarnaast zien ook wij een verschuiving: er is vraag naar 
een bredere collectie met media die niet alleen gericht zijn op het lezen voor plezier, maar in toenemende mate ook gericht zijn op het moeten lezen om te 
kunnen begrijpen of om te willen weten. Zo neemt de collectie informatieve boeken weer wat toe én is geïnvesteerd in een collectie voor nieuwkomers.  
 
De processen in de uitlening die vroeger door de medewerkers werden gedaan, ten tijde van de uitleenbalie, zijn inmiddels geautomatiseerd. De klant kan 
zichzelf redden. Medewerkers ondersteunen vooral en adviseren. Daarnaast worden zij betrokken bij de diverse activiteiten die in de bibliotheek 
plaatsvinden. Naast betaalde krachten kunnen we nog altijd rekenen op een aantal vrijwilligers. 
 
Ook in Staphorst merken we dat de uitleningen én de ledentallen dalen. Minder hard dan elders, maar de trend is er. We constateren daarnaast dat het 
aantal jeugdleden, mede als gevolg van de inzet op de Bibliotheek op school, groter is dan het aantal volwassen leden.  
Bezoekers, zowel fysiek als digitaal, ontvangen we steeds meer. De leestafel is een plek om even aan te schuiven om een tijdschrift of krant te lezen; 
daarvoor is een lidmaatschap niet noodzakelijk.   
 
Voor de overzichten van getallen, zie de bijlage. 
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4. Resultaten 

Pijler 1: Jeugd en Educatie 
De bibliotheek stimuleert basisscholen om in ieder geval één product af te nemen  

- 2 scholen nemen deel aan dBos, één school heeft aangegeven in 2019 aan te sluiten bij dBos; 
- 7 scholen hebben meegedaan aan de monitor; 
- 4 reformatorische scholen hebben de cursus “Open Boek” gevolgd; 
- 4 scholen hebben deelgenomen aan het project Zomerlezen; 
- 2 scholen hebben deelgenomen aan Nederland Leest Junior; 
- diverse scholen komen klassikaal lenen; 
- een school heeft voor leerlingen van groep 3 het groepsbezoek Piepelotheek afgenomen; 
- diverse scholen nemen producten uit de Netwerk-schoolcollectie af. 

 
Er wordt structurele samenwerking opgezet met de leidsters van peutergroepen  

- het programma Boekstart in de Kinderopvang is op alle instellingen besproken; 
- jaarlijks adviseert de consulent jeugd de peuterspeelzalen over de aanschaf van prentenboeken; de gemeente stelt voor deze aanschaf geld  

beschikbaar; 
- tijdens de Nationale Voorleesdagen is op alle peuterspeelzalen voorgelezen. 

 
De bibliotheek verzorgt groeps/themabijeenkomsten over voorlezen; deze worden door de ouders positief beoordeeld  

- maandelijks worden koffieochtenden voor jonge ouders verzorgd (voorlezen, zingen en praten met je kind); opkomst gemiddeld 15 kinderen en 10 
ouders; 

- de ouders zijn enthousiast en geven aan meer aandacht aan voorlezen te besteden; 
- de wens is de ochtenden vaker te organiseren, ook op andere ochtenden; tot op heden is dat in verband met de personele bezetting niet gelukt; 
- in drie gezinnen is de Bas VoorleesExpress ingezet en afgerond; drie gezinnen zijn gestart. Er zijn 6 vrijwillige voorlezers beschikbaar. 

Tevredenheid van leidsters en ouders over de Bas VoorleeExpress scoort tenminste een 8         
- er is niet in cijfers gemeten; wel is duidelijk dat de tevredenheid groot is. 

      
Er wordt goede samenwerking met SWS onderhouden  

- er is een structurele samenwerking op diverse terreinen 
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Pijler 2: Participatie en Zelfredzaamheid 

Er is een goede en constructieve samenwerking met de taalhuisdocent          
- in overleg met de taalhuisdocent worden programma’s uitgevoerd en/of aangepast op basis van de vraag (non-formeel onderwijs); 
- de taalhuisdocent onderhoudt nauw contact met het formele onderwijs en verwijst taalvragers, wanneer zij een redelijk niveau hebben, door. 

 

De bibliotheek heeft een actieve rol binnen het Bondgenootschap laaggeletterdheid  
- met partners is een projectplan opgesteld in het kader van (Digi)Taalwerkt! 
- In februari hebben alle leden van de stuurgroep het convenant “Bondgenootschap voor een geletterd Staphorst” ondertekend 

 

Pijler 3: Persoonlijke Ontwikkeling 

Bereik van de bibliotheek is 30% volwassenen, 50% jeugd  
- het totale bereik in Staphorst ligt rond de 25% van de bewoners (m.a.w. 25% is lid van de bibliotheek); 
- 15% van de volwassen inwoners is lid; 
- 40% van de jeugd is lid. 

Het aantal bezoekers is 60.000    
- In 2018 ontving de bibliotheek bijna 59.500 bezoekers 

 
Het aantal uitleningen op jaarbasis is 275.000  
In 2018 zijn fysiek in de bibliotheek 235.031 uitleningen gerealiseerd 

- via dBos werden 2796 fysieke uitleningen gehaald; 
-      er werden 6.000 e-books uitgeleend. 

 
Jaarlijks wordt 15% van het budget besteed aan collectie  

- in de begroting is ruim 60.000 opgenomen voor aanschaf collectie; dit is ruim 17%. 
 

De kwaliteit van de collectie wordt via een klanttevredenheidsonderzoek beoordeeld met een 8    
- er is in 2018 geen klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. 
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De tijd tussen reserveren en leveren is zo kort mogelijk         
- gemiddeld streeft de bibliotheek naar levering van gereserveerde media binnen 3 weken; voor toptitels (meest recente en populaire exemplaren) is 

dit niet mogelijk en kan de tijd fors oplopen, ondanks dat deze titels in veelvoud worden aangeschaft. 
 

De bibliotheek volgt de ontwikkelingen rondom de digitale bibliotheek en anticipeert hierop  
- de transitie naar brede educatieve en maatschappelijke bibliotheek is in Staphorst in 2018 ingezet; 
-  voor lezers die graag digitaal (e-book) willen lezen, bestaat een breder wordend assortiment; een extra lidmaatschap is niet nodig. 

 

De bibliotheek biedt, op aanvraag, een podium voor kunstzinnige of culturele activiteiten  
- in het activiteitenprogramma wordt aangesloten bij landelijk acties, zoals Nederland Leest. Losse aanvragen zijn nog niet binnengekomen. 
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5. Algemene gegevens 
 
De Stichting Openbare Bibliotheek Staphorst had in 2018 twee bibliotheekvestigingen: 

- 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. Aan de wens van de klant om de openingsuren in de vestiging Staphorst te verruimen, kan nog niet worden voldaan. 
Daarvoor is uitbreiding van personeel noodzakelijk. 
In de beide vestigingen is Wifi gratis te gebruiken. 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. 
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.  
 
In 2018 is de transitie naar een brede maatschappelijk-educatieve bibliotheek ingezet.  Naast het uitlenen van media, komt het accent ook te liggen op het 
bieden van mogelijkheden tot ontwikkelen, vergroten van zelfstandig kunnen functioneren, enz. De programmalijnen geven aan op welke wijze de 
Bibliotheek Staphorst dat vorm wil geven. 
Daarbij is samenwerken met diverse partners, zoals SWS, Stichting Hulpmaatje, Jongerenwerk SAAM, Vluchtelingenwerk, enz. voor de bibliotheek van groot 

belang.  

Ook het Netwerk van Overijsselse Bibliotheken is een belangrijke partner. Diensten waarin de bibliotheek zelf niet kan voorzien, worden hier afgenomen. 

Ook wordt de kennis vanuit dit netwerk benut waar het gaat om innovatie en doorontwikkelen. 

Medewerkers 

In het voorjaar is gestart met een ontwikkeltraject voor de personeelsleden. Herijking van taken, verschuiving van taken, alles vraagt om aanpassingen en 
waar nodig ook scholing. Een traject dat uiteindelijk moet leiden tot breed inzetbaar personeel.  
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In het kader van de transitie hebben alle medewerkers deelgenomen aan een inspiratiedag van het Netwerk. Eén medewerker heeft een cursus gevolgd 
gericht op het opzetten van studiekringen voor 50plus. De opgedane kennis is gedeeld met SWS en zal in 2019 leiden tot de start van een eerste kring. De 
consulent Jeugd en Educatie heeft een aantal trajecten deskundigheidsbevordering binnen haar vakgebied gevolgd.  
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6. Activiteiten Bestuur 

Het bestuur is in 2017 6 keer bijeen geweest. Doorgaans zijn de vergaderingen opgebouwd volgens een vast programma. Veel aandacht is in 2018 uitgegaan 
naar de herinrichting. Wat is het doel, wat zijn de middelen en wat moet de aanpassing opleveren.  De wens was na de herinrichting een feestelijke 
“heropening” te organiseren en dit te koppelen aan ruimere openingstijden. Dat laatste bleek niet mogelijk, waardoor uiteindelijk besloten is een feestelijk 
moment op een later moment te organiseren.  
 
Het AB hecht aan goede pr en wil meer inzetten op storytelling om daarmee de (potentiële) klanten van de bibliotheek te laten weten dat de bibliotheek 
veel meer is dan een plek waar boeken geleend kunnen worden. De opdracht om hieraan te werken is bij de directeur gelegd. 
 
Naar aanleiding van opmerkingen in het rapport van de accountant bij de controle 2017, heeft het bestuur zich gebogen over de statuten. Onderdelen 
daarvan waren verouderd en zijn aangepast. De statuten zijn in de laatste vergadering van het jaar 2018 door het bestuur akkoord bevonden.  
Nadat de statutaire zittingstermijn was afgelopen, is in oktober afscheid genomen van bestuurslid mevrouw Hoeve. Door haar vertrek ontstond er een 
vacature voor een bestuurslid met een verbinding met het onderwijs; in 2019 wordt daarin weer voorzien. 
 
In december was een delegatie van het bestuur aanwezig bij een werkbezoek van het voltallige College van Burgemeester en Wethouders. Uitwisselen van 
waar ieder mee bezig is, was het thema. Veel aandacht is uitgegaan naar de ontwikkeling van de bibliotheek in haar transitie van klassieke 
(uitleen)bibliotheek naar brede maatschappelijk-educatieve bibliotheek.  
 
Iedere drie maanden presenteert de directeur een managementrapportage (marap). De voortgang van reguliere en bijzondere werkzaamheden wordt 
daarin gevolgd. Deze marap volgt het jaarplan. 
 
Eind 2018 heeft de directeur laten weten dat zij met ingang van 1 maart 2020 met pensioen gaat. Het bestuur wil zich op tijd beraden over de toekomst en 

zal in januari 2019 daaraan een eerste sessie wijden. 

Omdat de Bibliotheek Staphorst een kleine organisatie is en daardoor beperkt is in haar slagkracht wordt gekeken naar een aantal vormen voor 
samenwerking met bibliotheken in de regio. In opdracht van het bestuur voert de directeur hierover gesprekken, die gestart zijn in 2018. Het proces wordt 
begeleid door een senior-adviseur van Rijnbrink. Het aangekondigde vertrek van de directeur zal worden meegenomen in het proces. 
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7. Voornemens 2019 
 

Na 2 jaren van overgangsbeleid worden in 2019 nieuwe afspraken (uitvoeringsprogramma) door de gemeente opgesteld. Daaraan gekoppeld wordt ook een 
nieuwe subsidie-overeenkomst. 
De bibliotheek heeft zelf in 2017 een Visiedocument opgesteld van waaruit in 2018 het werkplan is afgeleid en uitgevoerd. Deze documenten zijn gedeeld 
met het College en naar verwachting vormen zij belangrijke input voor de nieuwe overeenkomst. 
 
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), verder 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 2019 wordt in het kader van het project (Digi)Taal werkt! gestart met een training digitale basisvaardigheden voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Ook wordt de sollicitatietraining herhaald. Tevens wordt gekeken of voor deze groep mensen een serie netwerkbijeenkomsten georganiseerd 
kan worden. 
 
Het met het personeel in 2018 ingezette ontwikkeltraject wordt in 2019 vervolgd, met als doel dat eind 2019 de taken zijn herverdeeld, medewerkers breed 
inzetbaar zijn en verder vorm gegeven kan worden aan de verbrede functie van de bibliotheek.  
Voor de transitie is een bestemmingsreserve gevormd, waarmee zowel extra personele kosten alsook andere kosten gedekt kunnen worden. 
 
In het voorjaar 2019 neemt de Bibliotheek deel aan de pilot “De kar trekt”. Een mobiele makerkar (kennislab) staat dan een kleine maand in de bibliotheek. 
In die maand worden 50-plussers uitgenodigd ervaring op te doen met de nieuwe technieken zoals 3d-print, lasercutter, vinylsnijder, maar ook robotica. 
Hoe kun je door goed te programmeren tot een mooi resultaat komen?  
Na de pilot wordt bekeken of aanschaf van deze apparaten of een makerkar voor Staphorst wenselijk is. Binnen de bestemmingsreserve transitie bibliotheek 
zijn hiervoor middelen gereserveerd. 
 
In het kader van regionale samenwerking wordt in 2019 met de Stichting Zwartewaterland een vacature geplaatst voor een consulent Jeugd en Educatie. 
Gezamenlijk wordt zo een redelijke omvang van taken en uren bereikt, waardoor verwacht kan worden dat kandidaten solliciteren. 
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Een terugkerend thema is de toegankelijkheid van de zolderverdieping. Het bestuur beraadt zich op mogelijkheden om de ontsluiting veiliger te maken en 

daarmee ook de zolderruimte beter toegankelijk en aantrekkelijker voor de bezoekers te maken. Een andere ontsluiting kan ook ruimte bieden aan de 

nieuwe functies van de bibliotheek. 

De op de zolder aanwezige partijen (Vluchtelingenwerk en Jongerenwerk) hebben gevraagd om extra spreekruimte. Ook daar beraadt het bestuur zich op in 

2019. 

In bijlage 3 is een samenvatting van de begroting 2019 opgenomen. Omdat een nieuwe uitvoeringsovereenkomst pas in 2019 wordt vastgesteld, is bij het 

opstellen van de begroting nog uitgegaan van de afspraken met de gemeente uit 2017.  

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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8. Kengetallen 2018 
 

 
Het betreft hier de vestiging Staphorst; in Rouveen wordt niet gemeten. 
 
Totalen 2016 : 57.468 
Totalen 2017 : 58.607 
Totalen 2018 : 59.444 
 
In 2018 1,4 % bezoekers meer t.o.v. 2017 

In 2017  2,0 % meer t.o.v. 2016 
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Totalen 2016 :  jeugd  1625  volw  2558  =>  4183 
Totalen 2017 :  jeugd  1536  volw  2546  =>  4082 
Totalen 2018 :  jeugd  1518  volw  2547  =>  4065 
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Totalen 2016 :  Staphorst  210.182  Rouveen  56.822 Stichting :  267.004 
Totalen 2017 :  Staphorst  195.506  Rouveen  50.519 Stichting :  246.025 
Totalen 2018 :  Staphorst  184.314  Rouveen  50.717 Stichting :  235.031 
 
Uitleningen Rouveen     2018 t.o.v. 2017, gestegen  met 0,4  % 

2017 t.o.v. 2016 : daling 11,1  % 
Uitleningen Staphorst   2018 t.o.v. 2017:  gedaald met 5,7  % 
                                          2017 t.o.v. 2016: gedaald met  7,0 % 
Uitleningen Stichting     2018 t.o.v.  2017: gedaald met 4,5 %  
                                          2017 t.o.v.  2016: gedaald met 7,9 %   
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Uitleningen dBos 2017/2018 

Totalen 2017 : 2.775 
Totalen 2018 : 2.796 

 

 

Websitebezoekers Totaal In procenten 

2016 58.570 - 9,6% 

2017 56.626 - 3,3% 

2018 51.878 - 8,3% 
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Bijlage 1: Samenstelling bestuur 
 

Het bestuur van de Stichting Openbare Bibliotheek Staphorst werd op 31 december 2018 gevormd door: 

Ton van Kessel    voorzitter 

Pia Alberda van Ekenstein  secretaris 

Rob van Luyn    penningmeester 

Tineke Hoeve    lid tot 1 oktober 2018 

Ruud Roodbergen   lid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


26 

Bestuursverslag 2018                                                                   de Bibliotheek Staphorst                                                                                                                                                

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, Yeranuhi 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 2019 
 
STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK STAPHORST ( Samenvatting)  
Begroting  Begroting  Rekening  
2019  2018  2017  
€  €  €  
BATEN  
80 Gebruikers 
opbrengsten  

76.350  74.350  83.161  

82 Specifieke 
opbrengsten  

17.200  23.100  17.279  

85 Diverse opbrengsten  1.050  500  3.134  
88 Subsidie opbrengsten  357.450  352.500  345.285  
452.050  450.450  448.859  
LASTEN  
40 Bestuur / organisatie  12.900  13.000  14.216  
41 Huisvesting  37.800  36.700  38.984  
42 Personeel  187.600  172.500  159.827  
43 Administratie  22.100  20.200  20.753  
44 Transport  3.300  3.200  3.167  
45 Automatisering  38.700  44.500  38.891  
46 Media  104.300  124.100  103.203  
47 Activiteiten  39.950  31.800  22.970  
49 Afschrijving en rente  36.700  38.950  37.868  
483.350  484.950  439.879  
EXPLOITATIESALDO 
  

-31.300  -34.500  8.980  

Resultaatbestemming  
Algemene reserve  -27.030  -31.346  -  
Bestemmingsreserve 
Renovatie  

-  -  -  

Bestemmingsreserve 
Aankoop Media  

-  -  -  

Bestemmingsreserve 
Duurzame Energie  

-  -  -  

Bestemmingsreserve 
Herinrichting  

-4.270  -3.154  18.150  

Bestemmingsreserve 
Onderhoud  

-  -  -9.170  

Totaal  -31.300  -34.500  8.980  

 

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

