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Voorwoord

Nieuwe kansen voor Stichting Bibliotheken Tubbergen 
 
‘Als er ergens een deur dichtslaat, gaat er ergens anders een raam open’. 

Dat gezegde gaat in 2016 zeker op voor de Stichting Bibliotheken Tubbergen (SBT). Nadat de 
gemeente een flinke korting aankondigde op de subsidie van SBT, moest het roer compleet 
om. Na rijp beraad koos de SBT voor definitieve sluiting van de locaties in Geesteren en 
Albergen eind 2016.

Hoewel de bibliotheekvestigingen in Albergen en Geesteren in hun huidige vorm zijn ge
sloten, is het zeker niet zo dat mensen in deze dorpen helemaal niet meer terecht kunnen 
bij de bieb. De bibliotheekfunctie en de manier van dienstverlening is alleen anders inge
richt: er wordt meer door de inwoners zelf gedaan.

Dit samen nadenken past binnen het concept Mijn Dorp 2030, waarbij inwoners meer zelf 
gaan doen en waar mogelijk ondersteuning krijgen van de gemeente. Zo bekijkt de SBT, 
samen met de gemeente, of het mogelijk is de panden en inboedel over te dragen aan de 
dorpen. 

Certificering  

SBT is 6 juni 2016 opnieuw geauditeerd. In juli kreeg de SBT te horen dat de certificering 
verlengd is tot 2020. 

Het auditteam gaf aan een gemotiveerd team aangetroffen te hebben dat in moeilijke tij
den de uitdagingen niet uit de weg gaat. De ambities en dilemma’s werden tijdens de in
terviews herkend. Door de geleverde documenten, de betrokkenheid van medewerkers en 
de medewerking van de gemeente en de Raad van Toezicht was de audit een helder proces. 
De SBT weet creatief om te gaan met de bezuinigingen en de wat minder goede relatie 
met de gemeente die door de opgelegde bezuinigingen was ontstaan, is weer grotendeels 
hersteld.De uitvoering van de transitie naar de brede bibliotheek is in volle voorbereiding. 
Bibliotheek en gemeente vinden elkaar in het sociaal domein bij de preventie van laagge
letterdheid. 

Het doel van de certificering is het toetsen van de kwaliteit van de openbare bibliotheken. 
Met het behalen van het certificaat heeft SBT aangetoond dat zij voldoet aan de kwali
teitseisen die landelijk worden gesteld en dus een constant niveau van collectie/aanbod 
en dienstverlening biedt aan klanten. Ook is certificering een voorwaarde om te kunnen 
blijven functioneren in het netwerk van bibliotheken. De bibliotheken worden om de vier 
jaar getoetst.


gecertificeerd
2016 - 2020
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Eind dit jaar is de landelijke campagne voor de Biblio
theek van start gegaan. In heel Nederland wordt op 
grote schaal promotie gemaakt voor de Bibliotheek als 
plek waar elke Nederlander terecht kan om te werken 
aan zijn persoonlijke ontwikkeling. De campagne is een 
initiatief van de Vereniging voor Openbare Bibliotheken 
en wordt lokaal natuurlijk ondersteund door SBT. 
Het motto van de campagne is: de Bibliotheek maakt je 
rijker.

SBT is enthousiast over de ‘voorbeeldquote’: Als Biblio
theek zijn wij met veel enthousiaste collega’s al langer 
bezig ons aanbod te vergroten. Naast de uitgebreide 
collectie boeken en andere materialen bieden wij de 

SBT heeft alle basisscholten in de gemeente Tubbergen 
dit najaar uitgenodigd om de samenwerking aan te 
gaan met de Bibliotheek op School. (BoS) 

Met de BoS werken bibliotheken, scholen en gemeenten 
samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en me
diawijsheid van kinderen en jongeren. Het doel is een 
aantoonbare kwaliteitsverbetering van het onderwijs 
en het stimuleren van meer lezen, op school en thuis...

Op iedere school wordt daarvoor een leescoördinator 
aangesteld en met behulp van ouders en vrijwillgers 
wordt er een leesplan gemaakt. Een bibliotheekme
dewerker van de SBT begeleidt de scholen en bewaakt 
het leesplan. Er komen boeken uit de bibliotheek op 
de scholen te staan en de collectie wordt regelmatig 
aangevuld met nieuwe boeken. Ook wordt het digitale 
aanbod toegangelijker gemaakt en onderwijs en bibli
otheekactiviteiten worden op elkaar afgestemd. 

Het principe van ‘Bibliotheek op School’ is ontwikkeld 
vanuit het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken. De 
methode is succesvol gebleken op scholen waar dit con
cept al langer operationeel is.

De Mariaschool in Reutum zal de eerste school zijn 
binnen de gemeente die met deze voorziening begint 
(januari 2017).

inwoners van de gemeente Tubbergen een fijne plek 
om te vertoeven, zich te ontspannen, maar juist ook 
om zichzelf te ontwikkelen. Er is zoveel te doen, voor 
iedereen! 

Waar de Bibliotheek zich tegenwoordig, naast de alom 
bekende uitleenfuntie, op richt, is om zich in de lokale 
samenleving te profileren als partner in de persoon
lijke ontwikkeling van mensen. En dan gaat het om 
mensen uit alle geledingen van de maatschappij. Sa
menwerking met scholen, maatschappelijk instanties, 
de Belastingdienst: de Bibliotheek zet zich landelijk 
met al haar 6000 medewerkers in om de samenleving 
informatievaardiger te maken. Of het nu gaat om 
het volgen van een sollicitatietraining, Nederlands 
leren spreken en schrijven, hulp bij het invullen van 
belastingformulieren of leestips voor kinderen. Mede
werkers en vrijwilligers van alle ruim 150 bibliotheken 
in Nederland werken dagelijks om de slogan van de 
campagne waar te maken. 

De campagne betekent ook een uitnodiging aan 
mensen die de Bibliotheek al heel lang niet van bin
nen hebben gezien: kom eens langs en zie met eigen 
ogen hoe de Bibliotheek zich heeft ontwikkeld. En die 
ontwikkeling geldt dan niet alleen voor het diensten
aanbod, maar juist ook voor de frisse en moderne 
uitstraling. WIFI, gezellige leestafel, chillkelder voor de 
jeugd, vergaderruimtes en de enorme collectie boeken 
die niet meer alleen in de kasten te vinden is, maar ook 
zeer uitnodigend uitgestald staat op displaytafels. 
De kernbegrippen bij de Bibliotheek van nu zijn: Ont-
spannen, Ontmoeten, Ontwikkelen en Ontdekken.

SBT hoopt dat de campagne bijdraagt aan een positief 
en modern imago en daarmee veel mensen aan zich 
weet te binden. Op die manier kan de Bibliotheek zich 
verzekerd voelen van een rooskleurige toekomst.



Activiteitenaanbod 2016
In 2016 bood Stichting Bibliotheken wederom een ge-
varieerd en veelzijdig activiteitenprogramma aan, ge-
richt op doelgroepen in leeftijd variërend van baby tot 
en met 65+, conform de kerntaken van de Biblio theek. 
Digitale promotie van de activiteiten vond plaats via 
de website, nieuwsbrief en social media en via aankon-
diging in de regionale en lokale media. Voor dit jaar-
verslag is een selectie gemaakt uit de veelheid van de 
uitgevoerde activititeiten.
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Workshop ‘Droom je dromen’ - 12 februari 2016

Van half januari tot half februari vond dit jaar de 
maand van de Spiritualiteit plaats. De schrijver van het 
bijbehorend essay was Ben Tiggelaar. Hij is gedragswe
tenschapper en zijn streven is individuen en organisa
ties te helpen hun dromen om te zetten in acties.

Dat bracht ons op het idee ook zelf aan de slag te gaan 
onder het motto ´Droom je Dromen´. Hanneke Ba
rendregt – Grafiek, Tekenen en Glas – begeleidde het 
proces om te komen tot onze eigen collageboekjes. 
Wat zijn onze verborgen wensen in het leven? Wat wil 
je gaan doen? Waar wil je naartoe? Hoe wil jij je leven 

Nationale Voorleesdagen - 27 januari t/m 6 februari

Dit jaar stond het prentenboek ‘We hebben er een geit-
je bij!’ van Marjet Huiberts en Iris Deppe centraal. 

De Voorleesdagen zijn ervoor om duidelijk te maken 
hoe belangrijk voorlezen is voor jonge kinderen. Voor
lezen prikkelt de fantasie en ontwikkeld het taalge
voel van jongen kinderen. 

In de bibliotheken Tubbergen, 
Albergen en Geesteren was 

er een vrolijke muzikale 
workshop van Kaliber Kun
stenschool, ontwikkeld voor 
peuters en kleuters. In 
deze workshop gingen de 

kinderen met Mik mee naar de 
kinderboerderij en kropen in de huid 
van de dieren uit het boek door te zin

gen, klappen en te bewegen. Natuurlijk 
werd er deze dagen ook door de medewer
kers van de bibliotheken voorgelezen aan 
de peutergroepen.

Voorleeswedstrijd gemeente Tubbergen - 13 januari

Leerlingen van de 10 
plaatselijke basisscholen 
streden ook dit jaar weer 
om de titel ‘Voorleeskam-
pioen van de gemeente 
Tubbergen’. Na een 

spannende strijd kwam 
Marre Kuipers van de Ma

riaschool uit Langeveen als 
winnares naar voren. Zij ging 

door naar de regionale finale. 

verder invullen? Wat houd je op dit moment bezig?
Allemaal vragen die we ons zelf kunnen stellen. 
Om daar antwoord op te geven was het advies van te 
voren kranten en tijdschriften te gaan bekijken op mo
gelijke collages voor je eigen boekje. 

Aan de hand van deze 
verzamelde knip
sels ging Hanneke 
Barendregt met de 
cursisten aan de 
slag. Aan het einde 
van de dag had men 
een eigen gevouwen 
boekje met een eigen 
collageverhaal. 

Online cursussen van de bibliotheek

Als lid van de Bibliotheek kun je gratis twee online 
cursussen volgen per jaar. Om een nieuwe hobby 
te ontdekken of een vreemde taal te leren. 

Om te werken aan je persoonlijke ontwikkeling of 
wegwijs te worden in een computerprogramma. 

Als extra bonus krijg je 
elke maand een korte 
cursus cadeau. De cursus 
van je keuze volg je in je 
eigen tijd en tempo. Je hebt 
alleen internet nodig.



Literaire avond 
met Alexander 
Munninghof tijdens 
Boekenweek

- 17 maart

Alexander Münning
hoff bezocht Tubbergen 

om te vertellen over zijn 
veelgeprezen boek ‘De 

Stamhouder’.
Elke stoel was bezet in ‘t Oale 

Roadhoes. De bezoekers werden niet 
teleurgesteld. Het verhaal van ‘De Stamhouder’ maakte 
diepe indruk. Vorig jaar verscheen de verbijsterende 
familiekroniek ‘De Stamhouder’. Münninghoffs fami
liegeschiedenis spreidt zich uit over half Europa en 
het is onvoorstelbaar dat zich in drie generaties zoveel 
extreme situaties en uitersten hebben voorgedaan. 
Hij ontving hiervoor de Libris Geschiedenis Prijs 2015. 
In ‘De Stamhouder’ vertelt hij op meeslepende wijze 
de opmerkelijke, soms verbijsterende geschiedenis van 
zijn NederlandsDuitsBaltische familie in de twintig
ste eeuw.
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Terugblik op Het Grote VoorleesExpress Feest! - 2 april
Zaterdag 2 april was het het Grote VoorleesExpress 
Feest van de Overijsselse Bibliotheken! Een gezellige 
dag in Avonturenpark Hellendoorn met meer dan 500 

voorlezers, coördinatoren, gezinnen, projectleiders, 
wethouders, burgemeesters en andere betrokkenen.

Waarom dit feest?
In 2013 zijn de eerste Overijsselse Bibliotheken, waar
onder SBT, gestart met de VoorleesExpress om zo het 
voorleesritueel te introduceren in gezinnen. We willen 
graag dat iedereen ervaart hoe leuk het is om boeken 
(voor) te lezen! Voorlezen 
is een hele mooie 

manier om 
veel en rijke taal 
in huis te brengen en de taalontwikkeling van kinde
ren te stimuleren. Maar, in veel gezinnen is voorlezen 
niet vanzelfsprekend. Hierdoor kunnen kinderen op 
jonge leeftijd al snel een taalachterstand oplopen. Ter 
illustratie: een 4jarige die niet wordt voorgelezen kent 
1.500 woorden, een 4jarige die wel wordt voorgelezen 
kent 3.500 woorden.

We zijn nu drie jaar verder en in 2016 doen alle Biblio
theken in Overijssel mee met de VoorleesExpress! 
Samen met zo’n 1.100 vrijwilligers hebben de Biblio
theken al meer dan 2.000 kinderen (en hun ouders!) 
bekend gemaakt met het voorlezen en de mooiste 
(bibliotheek)boeken. Rijnbrink heeft de Overijsselse 
Bibliotheken mogen ondersteunen bij het opzetten van 
de VoorleesExpress. En na deze kickstart gaan de Over
ijsselse Bibliotheken zelf door. Jaarlijks bereiken we 
nu zo’n 500 gezinnen! Met Het Grote VoorleesExpress 
Feest hebben we samen de successen én de voorzetting 
van de VoorleesExpress gevierd.
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Kinderboekenweek - thema ‘Voor altijd jong’ - 
5 t/m 16 oktober

Vele kinderen genoten van tal van activiteiten tijdens 
deze week. Ellen van Boggelen gaf een echte tekenles 
in bibliotheek Geesteren. De kinderen van groep 2 van 
de Alyosiusschool in Geesteren genoten van de muzi
kale voorleesvoorstelling van het stoere meisje ‘Loet 
Moet’. 

Bibliotheek Albergen organiseerde een groot knutsel
feestfeest. In Bibliotheek Tubbergen gingen de kinde
ren op de foto met hun opa en of oma en maakten ze 
prachtige creaties van afgeschreven boeken met hulp 
van CREA Hengelo.

Kinderboekenschrijvers op bezoek - 11 april

Maar liefst 5 schrijvers bezochten op deze dag de Tub
bergse basisscholen. De schrijvers zijn uitgenodigd in 
het kader van De Nederlandse Kinderjury en hadden 
allemaal een boek geschreven dat meedong naar ‘De 
Prijs van het beste kinderboek’ geschreven in 2015. 
De jeugd koos eind april de nieuwe Kinderjury die eind 
dit jaar prijzen uitreikt aan de beste schrijvers. 

Op een boeiende manier maken de kinderen kennis 
met beroemde schrijvers en hun werk. Het bezoek 
is namelijk een perfecte manier om vooraf boeken 
te lezen van de kinderboekenauteur en te bedenken 
waarom een verhaal op deze manier is geschreven, 
want de kinderen krijgen nu de kans om al hun vragen 
aan de schrijver te stellen. Vragen die alleen de auteur 
kan beantwoorden.

De bibliotheek had 
enkele weken 

voor het be
zoek een col
lectie boeken 
samenge
steld voor in 
de klas, zodat 
de kinderen 
van te voren 

de boeken al 
konden lezen. 

Soms komen ze 
dan in aanraking 

met boeken die 
ze misschien nooit 

zouden kiezen!

Schrijver Emiel de Wild, 
winnaar van de Zilveren Griffel, 

was te gast in de groepen 8 van de Aloysiusschool in 
Geesteren. De kinderen luisterden geboeid naar zijn 
verhalen. Hij nam de kinderen op een pakkende ma
nier mee door stukken uit zijn boek voor te lezen. Ook 
legde hij de kinderen uit welke partijen allemaal nodig 
zijn als het manuscript klaar is. Voor de kinderen zal 
de schrijver met hoedje nog vele jaren in herinnering 
blijven. De Wild hoopte dan op een Gouden Griffel.



Kerngetallen 2016

Uitleningen  114.171
Openingsuren  74.30
Mediabezit  19377
Jeugdleden  2274
Volwassenen  1985
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 2016 werden door 
verschillende personeelsleden de volgende cursussen 
gevolgd: VoorleesExpress, Boekstart, Leesconsulent, 
Leiderschap en Bedrijfshulpverlening. Eind december 
2016 hebben de bibliotheekvestigingen Albergen en 
Geesteren definitief de deuren gesloten.

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. KlarenSchut, lid
Hr. H.P.M. Droste, lid
Hr. A.H. Vreeswijk, lid

Directeur/bestuurder
Mw. E.G.M. VoogsgeerdMorsink

Vergaderingen
Het jaar 2016 is het vijfde 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 2016 
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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 Bibliotheek Tubbergen Bibliotheek Albergen Bibliotheek Geesteren 

  Definitief gesloten 15 december 2016 Definitief gesloten 16 december 2016

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: 21.142 inwoners (18 november 2016)
Bibliotheekvoorziening: Vestigingen in Tubbergen, 
Albergen (tot 15 december 2016) en Geesteren (tot 16 
december 2016) 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 toegankelijk (www.bibliothekentubbergen.
nl). Bibliotheek Albergen heeft 15 december 2016 
haar deuren definitief gesloten en bibliotheek 
Geesteren vrijdag 16 december 2016.

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


