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Voorwoord

Dat het verleden een belangrijke voorspeller is voor 
de toekomst, biedt helaas geen garanties, constateert 
Stichting Bibliotheken Tubbergen (SBT).
Toch blijft de SBT met enig optimisme naar de toekomst 
van de Bibliotheek kijken.
Er was en is sprake van een mindere periode door opge-
legde gemeentelijke bezuinigingen. Dit bracht onzeker-
heid en onrust mee. 
Aanleiding was en is de hervorming van het maatschap-
pelijk middenveld dat samen met maatschappelijke or-
ganisaties wordt doorontwikkeld naar toekomsbesten-
dige voorzieningen die bijdragen aan leefbare dorpen.
De rode draad in 2015 was dan ook de bezuinigings-
doelstelling en niet hetgeen waarom het eigenlijk moet 
gaan: de bibliotheek en welk maatschappelijk effect zij 
heeft met haar producten en dienstverlening. En hoe de 
biblliotheken inspelen op de wensen en behoeften bin-
nen de lokale samenleving. Dat dit gevolgen had voor 
de bedrijfsvoering en gewenste positionering van de 
SBT mag duidelijk zijn.

De SBT heeft vele ballonnen in de lucht gehouden met 
een klein team medewerkers en vrijwilligers en is daar, 
naar haar mening, ook in 2015 wonderwel in geslaagd. 
De hoge betrokken- en bevlogenheid van de medewer-
kers en vrijwilligers heeft hier zeker aan bijgedragen.
Stap voor stap probeert de SBT steeds meer mensen en 
organisaties te inspireren en ruimte te bieden voor zelf-
ontplooiing en ontwikkeling. Via de aanpak van laag-
geletterdheid (Boekstart, Voorleesexpress, Taalpunt), 
het bieden van informatie en advies en door kunst- 
en cultuurbeleving (Kunstuitleen, literaire avonden, 
workshops, cursussen) stimuleert SBT bewoners uit de 
gemeente Tubbergen om actief deel te nemen aan de 
samenleving.
Speerpunt is en blijft het uitbouwen van allianties met 
partners in het sociale domein, in het onderwijs en met 
overheden op andere beleidsterreinen. De plannen en 
keuzes die hierin gemaakt en/of ontwikkeld worden, 
moeten helaas ook weer afgewogen worden in het ka-
der van de opgelegde bezuinigingen.
De komende periode is voor de SBT dan ook een grote 
uitdaging om goed aangehaakt te blijven als biblio-
theek in haar maatschappelijke omgeving en binnen de 
mogelijkheden haar middelen zinvol tot besteding te 
brengen.

BoekStart  
Samen met de gemeente Tubbergen, Loes/CJG en de 
consultatiebureaus is SBT medio januari gestart met 
BoekStart. 
SBT heeft nu een mooie collectie prentenboeken voor 
baby’s van 0 tot 2 jaar om jonge ouders  de mogelijkheid 
te bieden voor te lezen. Met de komst van de BoekStart 
collectie heeft SBT een doorlopende leeslijn vanaf de 
geboorte van een kind.
Door de samenwerking tussen gemeente en bibliotheek, 
worden jonge ouders van baby’s die vier maanden zijn, 
nu proactief benaderd middels een brief en waardebon 
voor een gratis BoekStart-pakket. Zo probeert de SBT de 
ouders te stimuleren al vroeg te beginnen met voorle-
zen. Baby’s worden gratis lid van de bibliotheek. Ouders 
ontvangen daarnaast 50% korting op een jaarabonne-
ment. Bij het 9-maandenbezoek aan het consultatie-
bureau worden ouders nogmaals geïnformeerd over 
het belang van (voor)lezen en de ontwikkeling van de 
leescultuur binnen het gezin.



App-aanbod

Inmiddels biedt de Bibliotheek een breed en gevarieerd 
aanbod apps: de Vakantiebieb (e-books voor op vakan-
tie), de Luisterbieb (luisteren naar je boek), de Poëzie-
Bieb (poezië) en vanaf februari 2015 ook de Verhalen-
Bieb (korte verhalen).

Ledenwerfactie
In het voor- en najaar van 2015 is er provinciaal ingezet 
op ledenwerving door middel van een aanbod voor een 
drie maanden gratis proeflidmaatschap. Om potentiële 
leden te interesseren voor een proefabonnement, is de 
collectie met honderdduizenden exemplaren reisboe-
ken en -gidsen die de Bibliotheek rijk is, in april voor het 
voetlicht gebracht. Uit onderzoek is gebleken dat reizen 
en vakantie een belangrijke reden is om gebruik te 
maken van de Bibliotheek en dat de meeste reisboeken 
jaarlijks geleend worden in de maand april. In decem-
ber 2015 is ingezet op Vitamine B(ieb), een verwenmo-
mentje voor in de kouden wintermaanden, met een 
goed boek. 

Kunstuitleen Tubbergen
Sinds begin dit jaar zijn er 

kunstwerken te huur en/of 
te koop bij Kunstuitleen 
Tubbergen, gevestigd in 
bibliotheek Tubbergen. 
Eén dag per week is er 
een speciale kunstuitleen-

medewerker aanwezig die 
desgewenst kan adviseren 

bij het uitkiezen van een 
kunstwerk en die ook anders-

zins informatie of voorlichting 
over de kunstuitleen kan geven. 

Belangstellenden kunnen uit een klein, 
maar gevarieerd aanbod een keuze maken en er vervol-

gens in hun eigen omgeving, op een unieke wijze, mee 
kennismaken. Op deze manier probeert SBT hen in aan-
raking te laten komen met alle interessante stromingen 
uit de hedendaagse beeldende kunst. 

Projectenfonds Rabobank Noord West Twente
Voor de aanschaf van een multitouchtafel, in te zetten 
voor de Kunstuitleen, de Bibliotheek en de VVV,  heeft 
SBT een cheque in ontvangst mogen nemen uit het Pro-
jectenfonds van Rabobank Noord en West Twente. Twee 
keer per jaar keert het fonds uit aan lokale organisaties 
en verenigingen, die een maatschappelijk of cultureel 
doel nastreven.

Kunst Kijken Tubbergen
Om belangstellenden kennis te laten maken met kun-
stenaars, die al jaren professioneel en/of hobbymatig 
bezig zijn in de gemeente Tubbergen, heeft de Biblio-
theek dit jaar voor de vierde keer, in samenwerking met 
de kunstenaars, Kunst Kijken Tubbergen georganiseerd. 
De kunstenaars zetten deze dag de deuren van hun 
atelier open voor het publiek. 

Kanswijzer
Kanswijzer is een bijzonder en professioneel trainigsbu-
reau voor (langdurig) werkzoekenden, dat intensief 
samenwerkt met onder andere de gemeente Tubber-
gen. Het bureau laat deelnemers op een zeer expliciete 
en energieke manier ervaren dat zij kunnen en mogen 
bouwen op de eigen talenten, passies, ambities en 
kwaliteiten. De trainers maakten gebruik van ruimtes 
van bibliotheek Tubbergen. Verrassend is dat deelne-
mers van Kanswijzer het enerzijds heel vanzelfsprekend 
vonden dat de training in de bibliotheek plaatsvond, 
anderzijds vond men het ook weer bijzonder ‘dat dit 
zomaar’ kon.

Maatschappelijke stage
Welzijn Tubbergen en scholengemeenschap Canisius, is 
er in geslaagd ruim 130 jongeren het afgelopen school-
jaar een leuke en leerzame maatschappelijk stage 
(MaS) aan te bieden. SBT heeft ook dit jaar meerdere 
stageplaatsen beschikbaar gesteld en de stagiaires 
begeleid.
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Activiteitenaanbod 2015
In 2015 bood Stichting Bibliotheken wederom een 
gevarieerd en veelzijdig activiteitenprogramma aan, 
gericht op doelgroepen in leeftijd variërend van baby 
tot en met 65+, conform de kerntaken van de Bibli-
otheek. Digitale promotie van de activiteiten vond 
plaats via de website, nieuwsbrief en social media en 
via aankondiging in de regionale en lokale media. Voor 
dit jaarverslag is een selectie gemaakt uit de veelheid 
van de uitgevoerde activititeiten.
  
Nationale Voorleesdagen - 21 t/m 31 januari
De Nationale Voorleesdagen werden feestelijk geopend 
met een voorleesontbijt in bibliotheek Tubbergen. 
Vaders stonden dit jaar centraal, omdat die doorgaans 
minder voorlezen dan moeders. Wethouder De Witte, 
zelf vader, las de peuters en kleuters voor uit het boek 

“Boris gaat naar zee’ van Ted van Lieshout & Philip 
Hopman. 
Peuters en kleuters van de kinderdagverlijven en 
peuterspeelzalen uit de gemeente Tubbergen waren 
uitgenodigd voor de prachtige voorstelling van ‘Loet 
leest voor’, opgevoerd door Ruth Bakker.
Het stoere meisje Loet leest haar prachtige kinderboek 
‘Loet moet’ voor aan kinderen, samen met haar lie-
velingsknuffel Jenny. Loet doet dit natuurlijk op haar 
eigen(wijze), muzikale en spontane manier.
Ruth Bakker is zangeres, actrice, poppenspeelster en 
theatermaakster en is met haar familievoorstelling 
‘Loet moet’ uitgeroepen tot Rabo Jonge Talentvolle The-
atermaker. Ruth is ook bekend van de kindertheaterpro-
ductie ‘Dikkie Dik en zijn vriendjes’, waarin ze met Dirk 
Scheele speelde in Nederland en België.
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Mantelzorgcafé
Als pilot is er begin dit jaar in Bibliotheek Tubbergen 
gestart met een Mantelzorgcafé, in samenwerking met 
Steunpunt Mantelzorg. Door het Steunpunt werd er 
binnen de gemeente gezocht naar een laagdrempelige 
locatie en zo kwam de Bibliotheek in beeld. Een nieuwe 
plek binnen de Bibliotheek waar mensen elkaar ont-
moeten, samen koffie drinken of samen iets onderne-
men. De Bibliotheek krijgt hierbij ondersteuning van 
gastvrouwen van het Steuntpunt Mantelzorg.

Crisisopvang vluchtelingen 
In oktober heeft de gemeente Tubbergen tweehonderd 
vluchtelingen vijf dagen opgevangen in de sporthal. 

SBT heeft hierin haar 
steentje bijgedragen 
door clown ‘Spruit’ uit 
te nodigen om zo te 
proberen de kinderen 
van de vluchtelingen 
plezier en afleiding te 
bezorgen. Debora ter 
Horst, Clown ‘Spruit’,  is in 
het dagelijks leven kinder-
hulpverlener bij de stichting 
Kadera (aanpak huiselijk geweld) 
en verbonden aan de stichting Global 
Clowning.
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Natuur-Doemiddag Bibliotheek Geesteren - 27 mei

De natuur kreeg in de maand mei in Bibliotheek Gees-
teren uitgebreid de aandacht. Tijdens de Natuur-Doe-
middag voor de jeugd werden er, in samenwerking met 
de Weidevogelvereniging uit Geesteren, nestkastjes 
getimmerd, uitleg gegeven over bodem- en water-
beestjes en valkenier Niels de Goey van ‘Beauty and 
Wings’ vertelde alles over uilen, waarbij hij ook vogels 
meenam. 

Voorleeswedstrijd gemeente Tubbergen - 21 januari
Leerlingen van de 10 plaatselijke basisscholen streden ook dit jaar 
weer om de titel ‘Voorleeskampioen van de gemeente Tubbergen’. 
Na een spannende strijd kwam Coco Wolters van de St. Alphonsus-
school uit Mariaparochie als winnares naar voren. Zij ging door naar 
de regionale finale.

Mira Feticu en Wim Brands  boeien publiek op literaire 
avond - 3 juni
Mira Feticu werd geïnterviewd door Wim Brands over 
haar nieuwe, derde roman ‘Tascha’.  De avond werd 
omlijst met prachtige vioolmuziek van Mihai Turcitu 
en panfluitist Marije Stegeman. 
Het boek is gebaseerd op de geruchtmakende schilde-
rijroof uit de Kunsthal. De roman vertelt het verhaal 
van de vriendin van de hoofdverdachte.
Mira Feticu (Breaza, 1973) debuteerde in 1993 in Roe-
menië met een dichtbundel, maar legde zich daarna 
toe op het schrijven van verhalen. In haar geboorte-
land werkte ze als radiomaker en publicist. Als een 
van de weinigen interviewde ze Herta Müller voor 
de radio toen er nog nauwelijks iemand in de latere 
Nobelprijswinnares was geïnteresseerd. Haar huwelijk 
bracht haar naar Nederland, waar ze na een worsteling 
met het land en de taal in het Nederlands begon te 
schrijven. Mira vertelde deze avond prachtig en bevlo-
gen. Niet alleen over deze roman, maar ook over haar 
debuut Lief kind van mij en De ziekte van Kortjakje. 
Ze publiceerde in diverse literaire tijdschriften, produ-
ceert al enkele jaren voor de Centrale Biblliotheek van 
Den Haag de succesvolle show Literatuur Late Night en 
is werkzaam voor Writers Unlimited.
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‘The Big Bubbles’ van Alex de Witte te bewonderen in 
Bibliotheek Tubbergen tijdens Glasrijk -
30 september t/m 4 oktober
‘The Big Bubble’ won de Design District Award 2013. 
Alex de Witte verduidelijkt: ‘Verwondering en de 
schoonheid van reflecties in het glas wilde ik vangen 
in een eindproduct. Een eindproduct dat steeds uniek 
en anders van vorm is en mede wordt gevormd door 

de omgeving waarin het 
hangt”.

Deze lampen, om 
bij weg te dromen, 
staan dan ook 
prachtig boven de 
leestafel in biblio-
theek Tubbergen. 
En niet alleen 
tijdens Glasrijk 

Tubbergen!
Alex de Witte (1976) 

heeft in 2003 het roer 
omgegooid en ver-

ruilde zijn commerciële 
baan voor een studie aan 

de Artemis Academie te Am-
sterdam. Hier bestudeerde hij de 

universele waarden in de perceptie 
van schoonheid onder mensen en dieren. Het idee voor 
“The Big Bubble” is ontstaan tijdens het bellenblazen. 

Project ‘Vuur en Vlam’
Hanneke Barendregt heeft dit jaar, in samenwerking 

met Bibliotheek Tubbergen, 
het project In Vuur en Vlam 

opgezet, geïnspireerd op 
het Glasrijkthema van 
2015: Aarde, Lucht, Vuur 
en Water. Hanneke´s 
werk bestaat uit allerlei 
kunstenaarsboeken in 
verschillende materialen 

waaronder die in glas. De 
naam In Vuur en Vlam is 

specifiek gekozen omdat er 
bij het bewerken van glas bijna 

altijd sprake is van Vuur en dus 
ook van Vlammen. Inwoners van de 

gemeente Tubbergen zijn door Hanneke 
Barendregt uitgedaagd deel te nemen aan het 

boekenproject in Vuur en Vlam.

Nationale Voorleeslunch - 1 oktober
Op de Internationale Ouderendag, vond de derde edi-
tie plaats van de Nationale Voorleeslunch. Bekende en 

onbekende Nederlanders lezen dan voor aan ouderen 
in een zorginstelling of in de Bibliotheek. Het voorlezen 
van een mooi verhaal of gedicht geeft ontspanning en 
is vaak aanleiding om met elkaar te praten of herin-
neringen op te halen. Ook kunnen sommige ouderen 
door een visuele beperking niet (makkelijk) zelf meer 
lezen. Door voorgelezen te worden, kunnen ze toch 
genieten van mooie verhalen en boeken. In samenwer-
king met de bibliotheek heeft Jos Schnitzler voorgele-
zen aan de bewoners van Trivium Meulenbelt Zorg. In 
Albergen las Yvonne Keizers een verhaal voor aan de 
bezoekers van de Kuierstie,  onder andere uit het boek 
‘Mag ik even....’, geschreven voor Betsy Telgenkamp, al 
vele jaren vrijwilligster bij Bibliotheek Albergen. 

Kinderboekenweek - thema ‘Raar maar Waar!’ - 
7 t/m 8 oktober
Vele kinderen genoten van tal van activi-
teiten tijdens deze week. Hilbert 
Geerling kwam tijdens de 
Kinderboekenweek met 
zijn voorstelling ‘Raar 
maar Waar’ naar 
Tubbergen. Een 
eigentijds sprook-
je vol goochelarij, 
magie en humor. 
Bibliotheek Alber-
gen organiseerde een 
groot uitvindersfeest. 
Zo liet  Maikel Rutgers 
verschillende goocheltrucs 
zien en blies hij de mooiste bal-
lonnencreaties. Medewerkers van het 
Twents Techniekmuseum HEIM te Hengelo maakten 
met de kinderen ‘Borstelrobots’ en verzorgden allerlei 
proefjes met een windmachine en fruitbatterij. 
In bibliotheek Geesteren doken de kinderen tijdens 
de doemiddag in de wereld van natuur, techniek en 
wetenschapactiviteiten. Als klap op de vuurpijl werd, 
met behulp van Mad Schience, Silly Putty gemaakt 
en gingen de kinderen met een eigengemaakt licht-
zwaard naar huis.



Kerngetallen 2015

Uitleningen 198612
Openingsuren  74,30 
Mediabezit 39071
Jeugdleden 2347
Volwassen leden  2072
Instellingsabonnementen  129

Personeel

In de drie bibliotheken werkten 8 personen.  
Daarnaast waren verscheidene vrijwilligers enkele 
uren per week werkzaam. Bibliotheek Tubbergen voelt 
zich bevoorrecht om de vrijwilligers tot het team te 
mogen rekenen. Zonder hen zou het aanbod en de 
dienstverlening een stuk schraler zijn. Vrijwilligers 
vormen een belangrijke schakel tussen de Bibliotheek 
en de samenleving.  Een aantal leerlingen van het 
voortgezet onderwijs liep maatschappelijke stage 
in de bibliotheek in Tubbergen. In 2015 werden door 
verschillende personeelsleden de volgende cursussen 
gevolgd: VoorleesExpress, Boekstart, Leesconsulent, 
Leiderschap en Bedrijfshulpverlening.

Organisatie

Stichting Bibliotheken Tubbergen is een stichting 
met een Raad van Toezicht. De Bibliotheek is lid van 
de Vereniging Overijsselse Bibliotheken en van de 
landelijke Vereniging voor Openbare Bibliotheken. 
De Bibliotheek maakt gebruik van de diensten van 
de Rijnbrinkgroep op het gebied van ICT, financiën 
en HRM. De Bibliotheek heeft het werkgeverschap 
ondergebracht bij het WINO (Werkgeverschap in 
Netwerkverband Overijssel).

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht werkt op basis van de Code 
Cultural Governance. Voor onze Raad zijn met name de 
kaders van de Statuten, Bestuursreglement, Reglement 
Raad van Toezicht en Integriteitscode van belang. De 
leden van de Raad van Toezicht zijn allen onbezoldigd.

Samenstelling Raad van Toezicht
Hr. R. Jutstra, voorzitter
Vacant, penningmeester
Mw. C Klaren-Schut, lid
Hr. H.P.M. Droste, lid
Hr. A.H. Vreeswijk, lid

Directeur/bestuurder
Mw. E.G.M. Voogsgeerd-Morsink

Vergaderingen
Het jaar 2015 is het vierde jaar dat de Raad in functie 
was nadat in 2011 de bestuurlijke omzetting was 
gerealiseerd. De Raad van Toezicht vergadert vier 
keer per jaar of zoveel vaker als zij nodig acht. In 2015 
vergaderde de Raad vier maal.
De Raad kijkt terug op een vruchtbaar jaar en een 
plezierige samenwerking binnen de Raad en met de 
directeur/bestuurder.
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Kookboeken7daagse - 7 t/m 15 november
SBT organiseerde in samenwerking met Anouk Ypma van ‘t Oale Roadhoes in 
Tubbergen een Kookworkshop in het kader van de Kookboeken7daagse. 
Een verrassende workshop welke zeker een vervolg zal krijgen.



 Bibliotheek Tubbergen Bibliotheek Albergen Bibliotheek Geesteren 

    

Maandag 10.00 - 20.00 uur 13.30 - 17.30 uur 13.30 - 17.30 uur  

  18.30 - 20.00 uur 18.30 - 20.00 uur

Dinsdag 10.00 - 17.30 uur gesloten gesloten 

    

Woensdag 10.00 - 17.30 uur 13.30 - 17.30 uur 13.30 - 17.30 uur 

Donderdag 10.00 - 20.00 uur 13.30 - 17.30 uur gesloten 

  18.30 - 20.00 uur 

Vrijdag 10.00 - 17.30 uur gesloten 13.30 - 17.30 uur 

   18.30 - 20.00 uur 

Zaterdag 10.00 - 12.00 uur gesloten gesloten

Algemene gegevens

Werkgebied: Gemeente Tubbergen
Aantal inwoners: 21.205 (1 mei 2015)
Bibliotheekvoorziening: Vestigingen in Tubbergen, 
Albergen en Geesteren en mediatheken in Vasse, 
Manderveen, Langeveen, Fleringen, Reutum en 
Mariaparochie.

Bibliotheekvestigingen en 
-openingsuren

Bibliotheek Tubbergen, de hoofdvestiging, is 44.30 
uren per week geopend.
Bibliotheek Albergen en Geesteren zijn 15 uren 
per week geopend. De openingstijden liggen 30% 
(landelijke norm) buiten de reguliere werktijden. 
Verder zijn de bibliotheken 24 uren per dag, 
7 dagen per week digitaal toegangelijk 
(www.bibliothekentubbergen.nl). 

Stichting Bibliotheken Tubbergen
Raadhuisplein 4
7651 CV Tubbergen
Telefoon 0546 - 62 15 36
bib.tubbergen@bibov.nl
www.bibliothekentubbergen.nl


