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Voorwoord

De rol van de Bibliotheek op nieuw
terrein – een zaak van evenwicht

De Bibliotheek als sociale partner en de verandering van de
maatschappelijke rol is spannend en interessant tegelijk! De Bibliotheek van nu is educatief en speelt een belangrijke rol in de huidige
ontwikkeling van de maatschappij. Eén van deze ontwikkelingen is de
3D transitie in het sociaal domein.Mooie ontwikkelingen die horen bij de
stappen die de vernieuwing en organisatieontwikkeling met zich meebrengen. Kennis delen, samen ontdekken en je dan verder brengen.
Het nieuwe terrein geldt ook voor de Raden van Toezicht en Raden van Bestuur. Voor deze groep
organiseerde Rijnbrink voor de tweede keer een themabijeenkomst ‘Toezicht in Transitietijd’,
over de opkomst van burgerkracht en governance in netwerken. Want ook dat is een nieuw
terrein.
Kortom, in 2018 was er ook genoeg om met veel enthousiasme aan te
werken, en met succes, om de huiskamer van gemeente Tubbergen
en een vangnet voor kwetsbare inwoners te zijn. Steeds meer
mensen weten de Bibliotheek te vinden en bezoeken de Bibliotheek. Al lang niet meer alleen voor het lenen van boeken,
ook al blijft dat natuurlijk altijd in trek. Bezoekers komen
om te werken, studeren, een krant of tijdschrift te lezen,
onder de mensen te zijn, een kop koffie te drinken. Maar ze
komen ook om te leren, cursussen te volgen of activiteiten
bij te wonen.
Om ons op weg te helpen kregen medewerkers de tools en inspiratie aangereikt via het netwerkprogramma van Rijnbrink ‘Communities bouwen’, om dit op een goede manier te doen!
Het aantal leden, dat via een abonnement betaalt voor het lenen van boeken en
films, blijft licht dalen. Echter, een uitspraak van Prof. David Lankes: Uitleencijfers? Niet interessant. De Bibliotheek moet kunnen informeren, maar vooral kunnen verbinden’ !

Hoe AVG-proof is Bibliotheek Tubbergen?
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van
toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving
geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) geldt niet meer. Deze wijziging
had een grote invloed op de werkzaamheden binnen onze Bibliotheek. Een privacy
beleid werd opgesteld om de kwaliteit van de gegevensverwerking te optimaliseren,
waarbij we zochten naar een balans tussen privacy, functionaliteit en veiligheid. Het
uitgangspunt is dat de privacy van de betrokkenen wordt gerespecteerd en de gegevensverwerking voldoet aan relevante wet- en regelgeving.
Medewerkers kregen een extra taak erbij om toezicht te houden op de naleving van de
wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Ook houden zij
toezicht op de uitvoering van dit privacy beleid.
In 2018 waren er geen meldingen van data-lekken.
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Servicepunt vrijwillige inzet

Alle vrijwilligers(organisaties) kunnen met ingang
van 9 januari 2018 in Bibliotheek Tubbergen terecht
met hun vragen. De spreekuren zijn op dinsdag van
10.00 -12.00 uur en op donderdag van 14.00 -16.00 uur.

Verklaring
Omtrent het
Gedrag - VOG

Vanaf 19 april 2018 komen Bibliotheken in aanmerking voor een gratis VOG voor vrijwilligers. De
Vereniging van Openbare Bibliotheken heeft zich
ingezet om dit mogelijk te maken. Door lobby en
argumenten heeft het Ministerie van Justitie en
Veiligheid eerdere afwijzingen voor een gratis
VOG herzien. De kosten van de VOG en de
toename van het aantal vrijwilligers
bij Bibliotheken vormden de
aanleiding om te blijven
lobbyen.

Dit geeft een mooie samenwerking met het Taalhuis in de
Bibliotheek. Op deze manier bieden we de bezoeker van
het Taalhuis een plek waar ze bijvoorbeeld
kunnen oefenen in het zoeken
naar een vacature of het
voeren van een intakegesprek.

Groot onderhoud Bibliotheek Tubbergen

Begin januari 2018 heeft er een visuele inspectie van de
bouwkundige en installatietechnische onderdelen van het
gebouw plaatsgevonden, uitgevoerd door Sunna Energie.
Dit om voor de komende jaren te weten wat er aan onderhoud gereserveerd zou moeten worden. In 2011 heeft er
een grote renovatie en herinrichting plaatsgevonden. De
inventaris is toen vernieuwd en er is groot onderhoud gepleegd aan het gebouw. De bevindingen in het voorliggende rapport zijn hiervoor een hulpmiddel. In dit rapport is
een meerjarenplanning opgenomen van de te verwachten
onderhoudsactiviteiten voor de eerstkomende 20 jaar.

Ontwikkelingen
gemeentehuis Tubbergen

Met de nieuwe invulling van het gemeentehuis
wil ‘Tubbergen Bruist’ de levendigheid en beleving
rondom het Raadhuisplein versterken. Het omvormen van het traditionele gemeentehuis naar een
huis voor iedereen is een enorme uitdaging. Eind
2018 werd de campagne afgerond en waren de
initiatieven bekend. De gemeente gaf aan in 2019
zelf verder aan de slag te gaan met de verdere
invulling. Uiteraard blijft ‘Tubbergen Bruist’ wel
betrokken. In april 2018 is er door de huurders met
een intentieverklaring ingetekend voor een plek
in het Glashoes Tubbergen.
Bibliotheek Tubbergen is daar één
van.

Samenwerking
Bibliotheken
Tubbergen, Borne
en Dinkelland

Een samenwerking tussen
bovengenoemde Bibliotheken lag voor de hand,
ook wat betreft efficiency.
Bibliotheek Dinkelland valt
daarnaast onder dezelfde
beleidsambtenaar als Bibliotheek
Tubbergen. Een en ander heeft in
oktober 2018 vorm gekregen en de directie van Bibliotheek Tubbergen en Borne
voert nu ook het dagelijks management van Bibliotheek
Dinkelland.
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Tubbergen
gaat over het overstijgen van de sectorale focus en leren
denken vanuit het ondersteunen van de laaggeletterden
in onze gemeente/provincie) Dit vraagt om (lokaal) maatwerk.

In de gemeente Tubbergen heeft de Bibliotheek een essentiële centrale rol op het gebied van laaggeletterdheid
(Taalhuis Tubbergen), samen met de kernpartners van de
stuurgroep Taalhuis. Het vraagstuk te stroomlijnen lukt
echter alleen door samen te werken vanuit de gedachte
dat ieder zijn eigen expertise, kennis en ervaring inzet
om deze ambitie te
realiseren en tot
lokaal maatwerk
te komen. En er
bekend is wat er
in de gemeente
Tubbergen al
aan activiteiten
op dit terrein gebeurt én er wordt
aangehaakt bij de
lokaal aanwezige
energie.

Met de betrokken partners is een projectplan geschreven
‘Met taal op weg naar… Tubbergen’. Dit is door de |Provincie en Rijnbrink beoordeeld en akkoord bevonden. Omdat
dit plan vrijwel identiek is als het plan van Dinkelland en
er met dezelfde partners wordt samengewerkt is nadrukkelijk gesteld dat in gezamenlijkheid contact wordt gezocht met deze partners en dan met name het Werkplein
Almelo om op het juiste managementniveau afspraken
te maken over borging van de afspraken en de toeleiding
naar de Taalhuizen. Dit is een essentieel onderdeel voor
het welslagen van het plan.

مرحبا بكم في
المكتبة

In mei hebben we in Tubbergen met een aantal partners
(Gemeente, Welzijn, St. Lezen&Schrijven, ROC van Twente
en Werkplein Twente) van gedachten gewisseld over het
vraagstuk hoe lage taal-, reken- en digitale vaardigheden
structureel te verbeteren. Dit vraagstuk is actueler dan
ooit. De aanleiding is dat het netwerk van Bibliotheken
in Overijssel in haar meerjarenprogramma onder andere
‘Taal werkt!’ als belangrijk project heeft opgenomen. Het
speerpunt is het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid.

GO MAMA

In januari is
de campagne
Go Mama!
gestart. Doel is
meer vrouwen
te activeren een
stap richting werk
te zetten in samenwerking met de Bibliotheek. In Nederland bestaat
een groot verschil tussen mannen en vrouwen
in economische zelfstandigheid; groter dan
in onze buurlanden. Bovendien is de situatie
voor laagopgeleide vrouwen nog zorgelijker.

Het is de uitdaging om een omslag in denken en doen in
het speelveld van (betrokken) maatschappelijke organisaties op gang te brengen. Hierdoor geldt voor alle
samenwerkende partners, dat (nieuwe) verbindingen over
het centraal stellen van de basisvaardige mens gaan. Het
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Gezinsaanpak laaggeletterdheid

Uit onderzoek weten we dat kinderen uit laaggeletterde gezinnen een grote kans lopen zelf laaggeletterd te worden. Om de cyclus
van laaggeletterdheid die zo ontstaat te doorbreken, willen
we binnen de Bibliotheek de handen ineenslaan. Door vanuit
programma’s als BoekStart, de Bibliotheek op school, de VoorleesExpress en Basisvaardigheden samen te werken, ontstaat een
gezinsaanpak voor geletterdheid binnen het gezin.
Met deze gezinsaanpak ondersteunen we ouders in het verder
ontwikkelen van hun basisvaardigheden én helpen we ze
bij het voeren van een positieve (voor)leesopvoeding. Op
die manier wordt de taalontwikkeling van hun kinderen
gestimuleerd. De integrale gezinsaanpak vergroot de
impact van nieuwe en bestaande initiatieven en
geeft bovendien de kans om meer te doen
voor moeilijk bereikbare groepen, zoals
NT1-ouders.

مرحبا بكم في المكتبة

األم مارجام وابنتها ياسمين تذهبان ألول مرة
إلى المكتبة

هل تجدين
هذا مثيرا؟

أتمنى ان، قليال
يكون هناك ايضا اشياء
.ممتعة لالطفال

.في قسم األطفال تري تاسا لياسمين كتابا لالطفال

اي الكتب
تجدينها جميلة
يا ياسمين؟

مارجام وابنتها ياسمين تتكلمان مع
. تاسا تعمل في المكتبة،تاسا

،أهال وسهال بكما
سوف أطبع لكما بطاقه
.المكتبة

.مارجام وابنتها ياسمين يقومان بقراءة كتاب معا

Wereldvluchtelingendag – 20 juni
Een dag om stil te staan bij de vele vluchtelingen die jaarlijks
huis en haard verlaten om aan een bedreigende situatie te
ontkomen. ‘Vluchtelingen hebben één hele duidelijke wens:
meer aandacht voor het maken van en onderhouden van
sociale relaties. Zowel voor actief oefenen van de taal als het
beter leren kennen van de samenleving zouden zij willen dat
de inburgeringscursus actiever bijdraagt
aan het opbouwen van een sociaal
Met
netwerk.’(Quote uit de Integrade fotostrip
tiebarometer van Vluchtelingen‘Welkom in de Bibliowerk 2018).
theek’ worden nieuwkomers
wegwijs gemaakt in de Bibliotheek. De fotostrip is beschikbaar
in het Nederlands, Engels, Arabisch, Turks, Pools, Tigrinya
(Eritrea) en Dari (Afghanistan).

وهناك ايضا العاب جميلة يمكن،ياسيمن تقوم بقراءة كتاب على الكمبيوتر
.القيام بها لتعلم اللغة الهولندية

Er lopen pilots met een
collectie voor vluchtelingenkinderen. Ook in Bibliotheek Tubbergen.
Denk bijvoorbeeld aan een vertaling
van het boekje ‘De mol die wil
weten wie er op zijn kop
heeft gepoept’ naar
het Arabisch.

هل تريد مساعدة في القراءة؟ اسأل
.أمين المكتبة

قسم اللغات في المكتبة هو القسم الذي يمكنك فيه تعلم
اللغة الهولندية

.تاسا ومارجام تتصفحان كتابا للكبار

يمكنك هنا أيضا ايجاد
كتب جميلة لقراءتها
.لوحدك

و يوجد أيضا مقى للغة
تستطيع فيه التدرب على
اللغة الهولندية مع رفيق
. اسأل أمين المكتبة.اللغة

 يوجد أيضا كتب سماعية وأغاني وأفالم،في المكتبة

.تاسا تري مارجام اجهزة الكمبيوتر
.في المكتبة يمكنك ايضا التسجيل بدورات الكمبيوتر

يمكنك ايضا باستخدام
الكمبيوتر تعلم اللغة
.الهولندية

الكتب السماعية هي
طريقة ممتعة لقراءة
كتاب باللغة الهولندية
.ولالستماع إلى اللغة
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Week van de Alfabetisering – 3 t/m 9 september
2,5 Miljoen volwassenen zijn laaggeletterd. Zij lopen tegen een heleboel
problemen aan. Juist omdat taal vaak een belangrijke rol speelt in het
dagelijks leven. Solliciteren, een bijsluiter of een handleiding lezen,
overheidsformulieren invullen: noem maar op. Er rust regelmatig
nog een taboe op laaggeletterdheid, omdat mensen zich schamen
en het lastig vinden om hulp te vragen. Jaarlijks is er daarom een
landelijke Week van de Alfabetisering, waarin laaggeletterdheid
extra aandacht krijgt.
Bibliotheek Tubbergen heeft, in samenwerking met het ROC, ook dit jaar
meegedaan en verschillende activiteiten georganiseerd.

Belastingdienst en Bibliotheek

vinden activiteiten plaats in dit
kader, zo ook in Bibliotheek Tubbergen.

De Koninklijke Bibliotheek en de Belastingdienst hebben een convenant gesloten
(medio 2016) rondom de ondersteuning van digitale communicatie
tussen burgers en overheid. Deze
samenwerking vindt plaats in het
kader van het programma de Bibliotheek en Basisvaardigheden. Een
veilige internetomgeving, cursussen
digitale vaardigheden en belastingspreekuren zijn belangrijke onderdelen
van dit project. Bij steeds meer Bibliotheken

We kunnen in 2017/208 terugkijken op een prettige samenwerking
met goed geschoolde vrijwilligers
van de FNV Belastingservice. Dit is
normaliter een gratis dienst voor
leden van de FNV. Echter, zij bieden
deze service ook gratis aan bij doorverwijzing door ons.

Fablab

Via werkplaatsen, bijvoorbeeld een Fablab, kunnen mensen in de Bibliotheek terecht om te creëren, uit te vinden,
kennis te vergaren en te delen.

In deze tijd gaat men uit van drie rollen voor de Biblio
theek; van warenhuis, wegwijzer en werkplaats. Deze
laatstgenoemde pijler is nieuw voor het Bibliotheekveld.
Er waren plannen om een Makerspace te realiseren in
het Koetshuis van De Eeshof. De Bibliotheek zag en ziet
potentie in samenwerking met het Canisius en Hof van
Tubbergen. De ontwikkelingen hieromtrent lopen.

Het programma Twentse Maakplaatsen wordt ontwikkeld
door Tetem, ROC van Twente en de Universiteit van Twente
in samenwerking met diverse partners. Zij ondersteunen
de ontwikkeling van minimaal één maakplaats in iedere
Twentse gemeente. Dit gebeurt in samenwerking met een
lokale Bibliotheek, fablab, museum of cultuurinstelling, de
zogenaamde cultuurpartners. Ze willen dat bewoners uit
heel Twente in eigen omgeving op verschillende manieren
ervaring op doen met techniek en maakcultuur en dat de
kans wordt geboden talenten te ontwikkelen.

Eind oktober 2018 is Bibliotheek Tubbergen ingestapt in
het concept van de Twentse Maakplaatsen van Tetem.

Steeds meer cultuurpartners vinden hun weg naar de
Twentse Maakplaatsen om zo een eigen programma aan
te bieden in de schoolvakanties. Op deze manier komen
steeds meer (jonge) mensen in contact met techniek en
met maken; met plezier voorop!
Begin januari 2019 zijn de eerste workshops georganiseerd in Bibliotheek Tubbergen.
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De jeugd heeft de toekomst
Jeugdleden tot 18 jaar gratis

We zijn verheugd te kunnen melden dat per 1 januari
2018 alle jeugdleden ook bij Bibliotheek Tubbergen gratis
kunnen lenen. Alle betalende jeugdabonnementen zijn
door ons per 1 januari 2018 omgezet naar een gratis abonnement.

In 2018 deden vier basisscholen, te weten Kadoes Albergen, Mariaschool Reutum, Aloysiusschool Geesteren
en Mariaschool Vasse mee met de Bibliotheek op School.

De Bibliotheek en het Onderwijs

De Bibliotheek en het Onderwijs zijn een vanzelfsprekende combinatie. Bibliotheek Tubbergen heeft een band met
scholen en kinderdagverblijven en natuurlijk de kinderen.
Het hele jaar door doen zij mee aan lessen, programma’s,
cursussen en workshops op educatief gebied die Bibliotheek Tubbergen aanbiedt.

Vanaf het nieuwe schooljaar 2018 doen ook de Heilig
Hartschool in Fleringen en De Zeven Mijlen uit
Manderveen mee.
De directie heeft gesprekken gevoerd
met de Mariaschool in Langeveen over deelname.

De projecten zijn gericht op het bevorderen van leesplezier, op taalvaardigheid in combinatie met mediawijsheid.

Monitor

Belang voor (voor-)lezen

Vier basisscholen hebben in 2018 meegedaan met de Monitor. De Monitor meet onder andere het lees- en leengedrag en de leesmotivatie van de leerlingen, de leescultuur
thuis en activiteiten op het gebied van leesbevordering.

Juist omdat bekend is dat voorlezen en zelf lezen betere prestatie opleveren op school bij de vakken taal en
rekenen, is dit een belangrijk onderwerp. Dat niet alleen:
kinderen hebben zo een voorsprong in hun sociaal-emotionele,
lichamelijke en creatieve ontwikkeling.
Reden genoeg voor
Bibliotheek Tubbergen om activiteiten
te organiseren voor
kinderen van alle
leeftijden, op school
en in de Bibliotheek.
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De leesconsulent van Bibliotheek Tubbergen heeft de
resultaten besproken met de directie en de leescoördinatoren van de deelnemende scholen. De eerste meting is
een 0-meting.
Voor de komende schooljaren heeft de leesconsulent
samen met de school een aantal doelen geformuleerd die
opgenomen zijn in het lees- en activiteitenplan van de
school.
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Activiteitenaanbod 2018

Mensen bezochten Bibliotheek Tubbergen niet alleen om
gebruik te maken van de uitgebreide collectie, maar ook
voor deelname aan cursussen, workshops en lezingen,
gericht op doelgroepen in leeftijd variërend van baby tot
65+, conform de kerntaken van de Bibliotheek.

Z

Natuurlijk
werd er door
onze medewerkers ook
voorgelezen aan
de peuters op de
kinderdagverblijven.

Sssst!

Kortom: Bibliotheek Tubbergen was voor veel mensen de
toegankelijke plek, waar iedereen welkom is om zich te
ontwikkelen en anderen te ontmoeten.

Z

Het prentenboek van het
jaar, ‘Ssst! De tijger slaapt’ stond
deze voorleesdagen centraal.

Digitale promotie van de activiteiten vond plaats via de
website, nieuwsbrief, social media en via aankondiging
in de regionale en lokale media.

De vrolijke, muzikale workshop van Kaliber Kunstenschool,
speciaal ontwikkeld voor peuters en kleuters was heel
spannend! In deze workshop was de tijger in diepe slaap,
maar ze lag wel heel erg in de weg. De kinderen kropen in
de huid van de andere dieren en door te zingen , klappen
en te bewegen werd er geprobeerd erlangs te komen zonder dat ze de tijger wakker zouden maken?

Enkele hoogtepunten uit 2018
Gemeentelijke en Regionale Voorleeswedstrijd –
17 januari en 14 maart
Leerlingen van de 9 plaatselijke basisscholen streden ook
dit jaar weer om de titel ‘Beste Voorlezer van de Gemeente
Tubbergen’. Na
een spannende strijd
kwam
Duke ter
Grote van
de Maria
school uit
Langeveen
als winnaar
naar voren.

Maand van de Spiritualiteit - 12 januari t/m 11 februari
‘Opnieuw beginnen’ was het thema. Herman Veltmaat
liet de deelnemers kennismaken met het Talentenspel,
ontwikkeld door Willem Glaudemans. Het spel wordt ingezet voor persoonlijke ontwikkeling, bij loopbaanvragen
en bij een burn-out.
De deelnemers kregen inzicht in enkele persoonlijke
talenten en hoe zelfbewust te leven met hoofd en hart en
daarmee meer regie krijgen over het eigen leven.
Kinderboekenschrijvers op bezoek – 19 en 20 maart
De leukste manier om leesplezier te stimuleren in de
groep is ongetwijfeld het uitnodigen van een echte schrijver in de klas.

Duke ging door
naar de Regionale
Voorleeswedstrijd,
dit jaar ook georganiseerd door Bibliotheek
Tubbergen op 14 maart. Hij moest
het opnemen tegen 8 schoolkampioenen uit de regio.
Het werd een moeilijke taak voor de jury om een keuze te
maken. De kandidaten hadden de lat hoog gelegd. Duke
las een fragment voor uit het boek van ‘Juffrouw Pots’ van
Tosca Menten. Hier haalde hij de felbegeerde titel mee
binnen van Voorleeskampioen 2018!

Thijs Goverde
Een optreden van Thijs
Goverde was een
heel spektakel.
Thijs kan namelijk meer
dan alleen
boeken
schrijven, hij
vindt zoveel
dingen om te
doen leuk, o.a.
zwaardvechten.
Verkleed in een echte maliënkolder gaf hij
zwaardles op de Aloysiusschool in

Nationale Voorleesdagen; 24 januari t/m 3 februari
Bibliotheek Tubbergen organiseerde leuke en interactieve
voorleesactiviteiten voor kinderen en hun ouders tijdens
De Nationale Voorleesdagen. Deze dagen zijn bedoeld om
het voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen
te stimuleren.
Jaarverslag 2018		
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Kinderboekenweek – 3 t/m 14 oktober
Dit jaar was het thema
‘Vriendschap’. Kinderboeken over dit thema
stonden dit jaar
centraal. De auteur
van het Kinderboekenweekgeschenk
was Jozua Douglas.
Onder het motto ‘Kom
erbij!’ werden er op 12
oktober, onder professionele begeleiding, samen met
een vriendje of vriendinnetje
vriendschapsarmbandjes gemaakt.

Geesteren en de Alphonsusschool in Mariaparochie. Zijn
boeken gaan vaak over ridders, prinsen en tovenaars. Thijs
sloot zijn optreden af met een warm pleidooi, dat lezen
helemaal niet saai is, maar dat je er om vele redenen heel
gelukkig van wordt.
Kinderboekenschrijvers kunnen als geen ander kinderen
enthousiast maken voor het lezen van boeken. Daarom
had Bibliotheek Tubbergen, in samenwerking met TOF,
Marloes Morshuis, Koos Meinderts, Gideon Samson en
Thijs Goverde uitgenodigd om alle groepen 8 van de
Tubbergse basisscholen te bezoeken. Om zo op boeiende
manier kennis te maken met hun werk.
Het bezoek is een perfecte manier om vooraf boeken te
lezen van de jeugdboekenauteur en te bedenken waarom
een verhaal om 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!

Glasrijk – 3 t/m 7 oktober

Boekenweek - Literaire
avond met Tommy Wieringa
– 29 maart

Tommy Wieringa zijn boeiende werk, gecombineerd
met zijn voordrachttalent en prachtige stem stonden
voor de vele gasten borg voor een bijzondere avond. In
zijn laatste boek ‘De heilige Rita’ keert Wieringa terug
naar het landschap van zijn jeugd, gemeente Tubbergen. Deze avond toonde Wieringa zijn vermogen het grote verhaal terug te brengen tot
menselijke proporties. Hij toont dat niet
alleen, hij laat het ook voelen.
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Kunstcurator Renée
Korbee had een mooi
palet van kunstenaars uit Duitsland
en Nederland
uitgenodigd en
daarmee een
prachtige expositie
samengesteld rond
het thema van 2018:
“Glas van de buren,
noabers, Nachbarn”.

In Bibliotheek Tubbergen
was onder andere een prachtige,
bijzondere lichtkrans, een aureool, te
bewonderen van glaskunstenaar Ans Bakker,
met als titel ‘The field of moment by moment’
‘Een bloemenveld/energieveld waar je een moment in kon
vertoeven (en een selfie kon maken;) De tijd die tikt, de tijd
van je leven. Het smaragdgroen van het glas stond voor
genezing en verlichting van de aarde’.
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Nationale Voorleeslunch Ouderen - 5 oktober
De Voorleeslunch hebben we dit jaar eind 28 oktober
georganiseerd in samenwerking met Stichting Welzijn,
dit omdat het jaarlijkse glaskunstevenement in de week
van 5 oktober plaatsvond, waar ook de Bibliotheek een
onderdeel van is. De lunch werd dit jaar aangeboden door
’t Oale Roadhoes.
Het verhaal van Yvonne Keuls ‘Mij straat’ stond dit jaar
centraal.

lezen van een mooi verhaal of gedicht geeft ontspanning
en is vaak een aanleiding om met elkaar te praten of
herinneringen op te halen. Ook kunnen sommige ouderen door een visuele beperking niet (makkelijk) meer zelf
lezen. Door voorgelezen te worden, kunnen ze toch genieten van verhalen. Door het organiseren van de Nationale
Voorleeslunch, laten we zien dat het voorlezen van een
goed verhaal veel plezier verschaft aan mensen van alle
leeftijden. Voorlezen is een prettige en gemakkelijk toe te
passen dagbesteding, die bijdraagt aan de kwaliteit van
zorg voor ouderen.

Voorlezen kan een rol spelen in het doorbreken van het
isolement waarin sommige ouderen verkeren. Het voor-

Bouwlab – 22 oktober

Een geweldige LEGO workshop. Milja van
Miljata’s Bouwlab vertelde over programmeren met
behulp van computergestuurd LEGO. Hoe leuk is het
voor de kinderen als je niet alleen op een scherm, maar in
het écht ziet wat je code doet.

Warme kerst in Bibliotheek met
Joris’ Kerstboom

Het programma Joris’ Kerstboom liet mensen stilstaan
bij een bijzondere levensgebeurtenis en bood hen een
plek om bijzondere verhalen te delen. De kerstboom
in onze Bibliotheek was een ontmoetingsplaats voor
mensen die als antwoord op de vraag ‘Voor wie heb
jij een kerstgedachte?’ een foto in de kerstboom
kwamen hangen.
Er deden 200 Bibliotheken mee aan het
programma.

Jaarverslag 2018		
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Organisatie

Kengetallen 2018
Openingsuren
Uitleningen
Verlengingen
Mediabezit
Jeugdleden t/m 17 jaar
Volwassenen
Instellingsabonnementen
Ondernemersabonnementen
Groepsabonnementen

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
Rijnbrink op het gebied van Financiën en HRM.
De Bibliotheek heeft het werkgeverschap
ondergebracht bij het WINO (Werkgeverschap in
Netwerkverband Overijssel).

Medewerkers
In Bibliotheek Tubbergen werken 5 medewerkers.

De IT-diensten worden nu afgenomen bij Lucas-IT uit
Albergen. Het IT-contract met Rijnbrink per 1 juni 2018
opgezegd. Dit jaar zijn alle computers en de server van
de Bibliotheek vervangen.

Door de medewerkers werden er in 2018 verschillende
cursussen gevolgd, o.a. op het gebied van ‘Persoonlijke
Ontwikkeling’. De termen leven lang leren, discussie en
debat en community-vorming in de Bibliotheek roepen
verschillende associaties op. Behoefte aan duiding van
het thema Persoonlijke Ontwikkeling Ter inspiratie
maar vooral met als doel het gesprek te voeren over
verrassingen, blokkades en sleutels van succes.

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.

Marketingdag : thema klantenbinding
Een marketingdag met als thema: klantenbinding.
‘Hoe stevig willen wij de klant binden? Hoe de je dat? En
wat wil de klant eigenlijk?
Samen met het marketingbureau Raising Results zijn
verschillende onderwerpen besproken, zoals heldere
klantdefinities, klantcontactstrategieën en het belang
van een goede inbedding in de organisatie.

Samenstelling Raad van Toezicht
Hr. R. Jutstra, voorzitter
Hr. E.Q. van der Arend, penningmeester
Mw. M.E.Th. Hagedoorn-Rutten, lid
Directeur/bestuurder
Hr. Frank B.G. Droste
Vergaderingen
Het jaar 2018 is het zevende 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 2018 vergaderde de Raad vier maal.
De Raad kijkt terug op een goed jaar en een plezierige
samenwerking binnen de Raad en met de directeur/
bestuurder.
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44.30 per week
84729 per jaar
34857 per jaar
20612
2210
1571
11
1
108

Vrijwilligers
Daarnaast zijn er verscheidene vrijwilligers enkele uren
per week werkzaam. Vrijwilligers worden niet betaald.
Bibliotheek Tubbergen voelt zich bevoorrecht om de
vrijwilligers tot het team te mogen rekenen.
In deze tijden zijn vrijwilligers onze steun en toeverlaat
om de dienstverlening van onze Bibliotheek, samen
met de medewerkers, op hoog niveau te houden.
Vrijwilligers die ons op alle vlakken ondersteunen: in
de uitleen, bij het Taalhuis, bij activiteiten, bij klusjes
en nog veel meer. Daarnaast vormen zij een belangrijke
schakel tussen de Bibliotheek en de samenleving.
Zonder hen zou het aanbod en de dienstverlening een
stuk schraler zijn.
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Algemene gegevens
Werkgebied: Gemeente Tubbergen
Aantal inwoners: 21.191 (september 2018)
Bibliotheekvoorziening: Vestiging in Tubbergen.

Bibliotheek Tubbergen is 44.50 uren per week
geopend.
De openingstijden liggen 30% (landelijke norm)
buiten de reguliere werktijden.

Mediatheken in Vasse, Manderveen, Langeveen,
Fleringen en Mariaparochie.

Verder is de bibliotheek 24 uren per dag,
7 dagen per week digitaal toegankelijk
(www.bibliothekentubbergen.nl).

Bibliotheek op School in Reutum, Albergen en
Geesteren.

Afhaalpunten

Bibliotheek Tubbergen
Maandag

10.00 - 20.00 uur

Dinsdag

10.00 - 17.30 uur

Woensdag

10.00 - 17.30 uur

Donderdag

10.00 - 20.00 uur

Vrijdag

10.00 - 17.30 uur

Zaterdag

10.00 - 12.00 uur

Na de sluiting eind 2016 van de vestigingen Albergen en Geesteren heeft Bibliotheek Tubbergen hier
afhaalpunten gevestigd. Bibliotheekleden kunnen
er materialen (boeken, muziek, dvd’s) inleveren, reserveren en afhalen. De materialen kunnen vooraf
gereserveerd worden via de (online) catalogus van
Bibliotheek Tubbergen en worden zo spoedig mogelijk bezorgd. Men kan natuurlijk ook terecht in
Bibliotheek Tubbergen. Vrijwilligers staan klaar om
te helpen bij het terugbrengen, reserveren en lenen
van materialen.

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