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‘Bibliotheek van de toekomst’

Knooppunt voor kennis, contact en cultuur. 

Stichting Bibliotheken Tubbergen (SBT) is in 2012 al 
begonnen om haar nieuwe rol te zoeken, die van 
ontmoetingsplek! Echter, ze is ook een vitale schakel in 
de kennissamenleving. De opdracht voor de openbare 
bibliotheek in 2025 is het leveren van een bijdrage aan 
de ontplooiing van het individu. De bibliotheek is een 
vitale schakel in een samenleving die het meer dan ooit 
van kennis en innovatie moet hebben. Ze is naast de 
school de enige instelling die garandeert dat iedereen 
toegang heft tot informatie en bronnen om zichzelf te 
ontwikkelen. Decennia lang is drukwerk daarvan
de belangrijkste drager geweest. In de toekomst gaat 
het om een veelheid aan soorten kennis en informatie. 
In databanken en elektronische boeken, op papier en in 
hoofden van mensen. Mensen komen kennis halen en 
brengen. De bibliotheek is een knooppunt van allerlei 
vormen van kennis en informatie die op uiteenlopende 
manieren beschikbaar zijn en aan elkaar worden 
verbonden. 

Bovenal echter blijft Bibliotheek Tubbergen en haar 
vestigingen een plek waar men zich kan ontspannen 
met een boek, anderen kan ontmoeten, waar actief 
burgerschap wordt gestimuleerd. Een plek waar veel 
activiteiten plaatsvinden, al dan niet geïnitieerd 
door de bibliotheek zelf. We onderscheiden ons van 

andere ontmoetingsplekken door het toegankelijke, 
laagdrempelige en niet commerciële karakter. SBT 
biedt als fysieke bibliotheek meerwaarde op sociaal-
cultureel vlak in de gemeente Tubbergen en dragen 
wezenlijk bij aan gemeenschapsvorming en cohesie.

De bibliotheek van Mariaparochie heeft per 1 april 2013 
een vernieuwde start gemaakt in de Alphonsusschool. 
De bibliotheek, zoals die de afgelopen jaren in 
Mariaparochie was, kon niet voortbestaan.
Maar door opnieuw te starten in de school, hebben  we 
er toch voor kunnen zorgen dat de bibliotheek in het 
dorp aanwezig bleef. En haar werkzaamheden, als het 
bevorderen van lezen, kan blijven uitvoeren.

Voor de jeugdleden tot en met 13 jaar zijn er 
materialen in de schoolbibliotheek beschikbaar. 
Tijdens schooltijd  zullen de docenten met hun groepen 
materialen lenen uit de bibliotheek. Daarnaast is de 
bibliotheek één middag in de week open.
De bibliotheek van Albergen is in april 2013 compleet 
heringericht. Het meubilair van bibliotheek 
Mariaparochie is in bibliotheek Albergen geplaatst. 
Maandag 6 mei 2013 is de bibliotheek  weer open 
gegaan voor publiek. Een toegankelijke en gezellige 
plek, waar mensen zich weer direct thuis voelen.

Stichting Bibliotheken 
Tubbergen, onderdeel van 
het netwerk van Overijsselse 
Bibliotheken 

VoorleesExpress
In september is SBT gestart met het project de 
VoorleesExpress.

‘Eerst een verhaal en dan naar bed’. Voor veel 
kinderen is dit de gewoonste zaak van de 
wereld. Maar niet voor iedereen. Bijvoorbeeld 
omdat ouders zelf nooit zijn voorgelezen of 
niet goed weten waarom voorlezen belangrijk 
is. VoorleesExpress laat kinderen tussen 2 en 10 
jaar én hun ouders zien hoe leuk en leerzaam 
voorlezen kan zijn.

Voor wie is VoorleesExpress?
Het voorleesprogramma is voor kinderen van 
2 tot 10 jaar die opgroeien in een taalarme 



omgeving. Deze kinderen hebben in de praktijk vaak 
een taalachterstand. Zij zitten soms al op een VVE-peu-
terspeelzaal of basisschool. Toch is thuis extra aandacht 
besteden aan de taalontwikkeling essentieel voor het 
inhalen van hun achterstand of het voorkomen ervan.

Hoe werkt VoorleesExpress?
VoorleesExpress koppelt gezinnen aan een voorlezer. 
De voorlezer is een vrijwilliger uit de buurt die graag 
(voor)leest. Hij of zij heeft belangstelling voor anderen 
en wil kinderen een kans geven zich te ontwikkelen. Een 
half jaar lang komt de voorlezer één keer in de week op 
bezoek om een verhaal voor te lezen. Van ouders wordt 
verwacht dat zij aanwezig en betrokken zijn en het 
voorleesritueel overnemen.

E-bookaanbod stijgt gestaag 
Digitaal werd in 2013 

doorgegaan op de ingeslagen 
weg. De website kreeg 
meer en meer inhoud die 
landelijk en provinciaal werd 
aangeleverd. Dat betekende 
tijdswinst voor de lokale 

webredactie en het versterkte 
de uniforme uitstraling. 

Landelijke inspanningen zorgden 
er ook voor dat de bibliotheek 

haar leden in de zomer van 2013 een 
gratis E-bookaanbod kon doen met de 

‘Vakantiebieb’.

‘Vakantiebieb’ 
Het aantal gebruikers van 

‘Vakantiebieb’ was 
overweldigend; 
meer dan 150.000 
mensen hebben 
e-books gelezen 
en met elkaar al 
ruim 1 miljoen 

e-books gedownload. 
Het bevestigt 

de bibliotheken 
in hun streven om 

zo snel mogelijk tot 
overeenstemming te komen 

met de diverse uitgevers over 
de voorwaarden waaronder e-books 

uitgeleend mogen worden. Eind 2013 werden de laatste 
afspraken gemaakt die ervoor zorgden dat in januari 
2014 ruim 5000 actuele titels digitaal beschikbaar zijn 
voor bibliotheekleden.

‘Voordeel met je Biebpas’  
Goede ideeën moet je overnemen, 
en dan het liefst in 
samenwerking met 
de bedenker. 
Dat gold voor 
‘Voordeel 
met je 
Biebpas’. Ooit 
ontwikkelden 
de Brabantse 
bibliotheken een 
extraatje voor hun 
leden. Op vertoon 
van een bibliotheekpas 
kregen ze korting op 
verschillende toegangskaartjes voor 
musea, voorstellingen en andere uitjes. Dit concept is 
in 2012 door de Overijsselse Bibliotheken opgepakt. De 
leden van de Overijsselse Bibliotheken krijgen sinds 
juni 2013 op vertoon van hun bibliotheekpas voordeel 
bij partners op het gebied van kunst en cultuur, 
educatie, recreatie, natuur, sport en welzijn. Het aantal 
aanbiedingen steeg het afgelopen jaar sterk. Uit de 
reacties van de partners blijkt dat er veel gebruik wordt 
gemaakt van de lokale aanbiedingen. Overigens is de 
bibliotheekpas geldig in alle provincies die meedoen 
aan het concept en dat zijn ze bijna allemaal. In 2014 
moet duidelijk worden hoeveel mensen gebruik maken 
van ‘Voordeel met je Biebpas’.

 

Jaarverslag 2013  Stichting Bibliotheken Tubbergen3



Activiteitenaanbod 2013

Het activiteitenaanbod van SBT was ook dit jaar weer 
veelzijdig voor jong en oud en conform de kerntaken 
van de Bibliotheek. Voor dit jaarverslag is een 
selectie gemaakt uit de veelheid van de uitgevoerde 
activiteiten.

i-Padcursus
De i-Pad cursus werd georganiseerd in de maanden 
januari en maart in samenwerking met Seniorweb 
Hengelo. Acht maandagen van 10.30 uur tot 12.30 uur 
stonden 3 docenten klaar voor de 28 deelnemers. Alle 
deelnemers waren heel enthousiast en leergierig.
 

Voorleeswedstrijd Gemeente Tubbergen - 
16 januari

Kinderen van de 10 
plaatselijke basis-
scholen streden 
om de titel ‘Voor-
leeskampioen 
van de Gemeente 
Tubbergen’. Na 
een spannende 

strijd kwam Jouke 
Stroot, van basis-

school Kadoes uit 
Albergen als winnaar 

naar voren. Hij ging naar 
de regionale finale. 

Finale regionale voorleeswedstrijd - 1 maart
Vrijdag 1 maart heeft de SBT de regionale voorleeswed-
strijd georganiseerd. In totaal streden 8 voorlezers voor 
de titel om beste voorlezer van deze regio te worden. 
Uiteindelijk kwamen Floortje Schavemaker en Maartje 
Embsen naar voren als winnaar. Zij mochten de regio 
Noord Oost Twente vertegenwoordigen in de finale van 
Overijssel.

Maand van de spirituali-
teit - 12 t/m 26 januari

Na de drukte en 
hectiek in december 
is de maand januari 
een mooi moment 
om even stil te staan 

en een moment van 

bezinning in te plannen. Niet voor niets was het thema 
van de maand van de Spiritualiteit 2013 ‘Stilte’. 
In het kader hiervan werd op 23 en 25 januari een wi-
chelroede wandeling in Mander georganiseerd, onder 
begeleiding van Johan Nijhuis.  Deze wandeltocht 
bracht de mensen naar diverse plaatsen waar onzicht-
bare energetische straling kon worden waargenomen, 
er werd uitleg gegeven over deze energieën en hoe men 
ze kon waarnemen met en zonder een wichelroede. 

Nationale Voorleesdagen 
- 23 januari t/m 2 
februari 
In het kader 
van de 
Nationale 
Voorlees-
dagen zijn 
er 2 prach-
tige voor-
stellingen 
van ‘Loet Moet 
Tellen’ opgevoerd 
door Ruth Bakker. 
Ruth is een geboren 
Almelose en winnares van de 
Rabobank Talent Award in 2012. 

Twents lezersfeest - 16 maart
In het kader van de 78ste Boeken-
week vond op zaterdag 16 
maart de 7de editie 
van het Twents Le-
zersfeest plaats 
in Stadsthea-
ter De Bond 
in Oldenzaal. 
Ook deze edi-
tie stonden 
er weer verras-
sende auteurs 
en andere gasten 
op het podium. Er 
was volop tijd ingeruimd 
voor het voordragen uit eigen 
werk en dit werd afgewisseld met een tweegesprek on-
der leiding van presentator Wim Brands. Een prachtige 
avond waarop boeiende literatuur en muziek centraal 
stonden. Het Twents Lezersfeest werd georganiseerd 
door de bibliotheken van Losser, Oldenzaal, Tubbergen, 
Boekwinkel Heinink en Stadstheater De Bond.
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Kikkermiddag - 27 maart
De énige echte kikker 

kwam op bezoek in de 
bibliotheken. Kikker, 
bekend van de boe-
ken van Max Velt-
huijs, ging natuurlijk 
met de jonge kikker-
fans op de foto .

Expositie Greetje Boerman 
- April en mei
30 April 2013 vond de 
troonswisseling plaats 
in Nederland. Greetje 

Boerman, kunstenares uit 
Albergen, heeft in kader 

hiervan haar werken met als 
thema ‘Koningin Beatrix’ in de 

bibliotheek tentoongesteld. 

Expositie Erna Reiken en 
Jet Altenburg - 3 t/m 30 
juni
Deze periode was 
er een expositie te 
bewonderen van Erna 

en Jet. De kunstenaars 
maken van een bestaand 

werk uit de kunstgeschie-
denis een nieuw kunstwerk. 

Door een ingreep in het werk te 
doen maken ze een reproductie 

van het origineel in eerste instantie ‘kapot’ en onder-
zoeken ze vervolgens of ze het werk op een andere ma-
nier weer een autonoom kunstwerk kunnen laten zijn 
of zelfs kunnen verbeteren. Dit doen ze door om en om 
een ingreep te doen in het werk, totdat ze tevreden zijn. 
Soms zijn twee handelingen genoeg, soms ontelbare. 
En vanzelfsprekend lukt het ook vaak niet.

Voorstelling ‘Voor niets en niemand bang’ - 11 juni
De voorstelling ‘Voor niets en niemand bang” werd 
twee keer opgevoerd voor de groepen 6 
van alle TOF-scholen uit de ge-
meente Tubbergen. De voor-
stelling is geïnspireerd op 
het beroemde kinderboek 
‘Matilda’ van de auteur 
Roald Dahl. 

Glasrijk Tubbergen - 2 t/m 6 oktober 2013
Glasrijk Tubbergen is een jaarlijks terugkerende mani-
festatie met diverse exposities op het gebied van glas-
kunst. In de expositieruimte van Bibliotheek Tubbergen 
hebben 4 kunstenaars geëxposeerd: 
Hanneke Barendregt, Sandra 
De Clerck, Danny De Mol 
en Anita Tilley.

Kinderboekenweek - 2 t/m 13 oktober 
Een dikke week feest met tal van leuke activiteiten rond 
het kinderboek. Het motto ‘Klaar voor de start!’

‘Loet moet Sporten’ 
3 Oktober waren er 2 voorstellingen van ‘Loet moet 
Sporten’, een interactieve voor-
stelling gespeeld door Ruth 
Bakker. Loet zingt, dans 
en speelt het liefst 
de hele dag. Maar 
dat kan niet, want 
ze moet sporten. 
Van haar moeder, 
van haar juffrouw en 
zelfs van haar vader die 
helemaal in Amerika woont. 
Een leuke voorstelling, waar de 
kinderen uit Albergen en Mariaparochie 
met veel plezier naar gekeken hebben.



6Jaarverslag 2013  Stichting Bibliotheken Tubbergen

Kinderbingo bibliotheek Tubbergen 
Bingokaarten, enthousiaste kinderen en mooie prijzen. 
Alle ingrediënten voor een gezellige middag waren 
aanwezig. Er werd een gezellig spelletje bingo gespeeld. 
Vele mooie prijzen, waaronder de nieuwste bekroonde 
kinderboeken. De opbrengst van de bingo ging naar het 
goede doel; My Book Buddy. 

Knutselmiddag biblio-
theek Geesteren
De bibliotheek Geesteren 
kon met volle tevreden-
heid terugkijken op de 

Kinderboekenweek en dan 
met name op de schmink-, 

knutsel – en doemiddag op 9 
oktober 2013. De kinderen 
hebben zich vermaakt 
met kleurplaten kleuren 
en met ander creatief 
bezig zijn, sporttassen 
versieren en natuur-

lijk zich uitleven in de 
workshop Streetdance, 

georganiseerd door Beleef 
uit Geesteren. Al met al een 

zeer geslaagde middag!

Kookboeken 7 daagse - 9 t/m 17 
november
Foodwalk 
In het kader van de kookboe-
ken 7 daagse, werd er door SBT 
een culinaire wandeling op 11 

november georganiseerd. Samen 
met Michiel Bussink al het eetbare 

plukken dat de natuur ons biedt. Na 
een 2 uur durende ‘Foodwalk’, werden 

alle gevonden ingrediënten  meegeno-
men naar Hotel Drostes in Tubbergen. Hier werd met 
hulp van Michiel Bussink heerlijk gekookt.

Sinterklaasochtend - 30 november
Zaterdag 30 november was er een sinterklaasochtend in 
bibliotheek Tubbergen. Eerst werd er een mooi sinter-
klaasverhaal voorgelezen door Jos 
Schnitzler, daarna konden alle 
kinderen kleuren en knut-
selen. Tot ieders verras-
sing had sinterklaas 
tijd om de biblio-
theek een bezoek 
te brengen. Samen 
met 3 pieten en een 
mand vol cadeautjes. 

Kerstmarkt Geesteren - 8 december
Op de kerstmarkt van Geesteren had Bibliotheek Geeste-
ren een leuke stand, ter promotie van de bibliotheek.

Vlechtworkshop - 7 en 14 december
In bibliotheek Tubbergen werd een workshop haren 
vlechten georganiseerd. De cursus werd gegeven door 
Passion for Hair uit Borne. Er was veel belangstelling 
voor de workshops, zowel van moeders als dochters.



Kerngetallen 2013

Uitleningen 237812
Openingsuren tot 1 april  89,30 
–  na 1 april minus 15 uren in verband 

met de sluiting van de vestiging  
in Mariaparochie

Mediabezit 40025
Jeugdleden 3160
Volwassen leden  2308
Instellingsabonnementen  130

Personeel

In de vier bibliotheken werkten 9 personen. 1 April 
2013 is de vestiging in Mariaparochie gesloten. 
De medewerkster is nu werkzaam in bibliotheek 
Tubbergen. 1 Juli 2013 nam Corry Hummels afscheid 
van de Bibliotheek. Zij ging met pensioen. 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 liepen maatschappelijke stage 
in de bibliotheek in Tubbergen. In 2013 werden 
door verschillende personeelsleden de volgende 
cursussen gevolgd: Wise, Joomla, Profit (software 
voor bibliotheekautomatisering, opbouwen van 
een nieuwe website, personeelsadministratie), 
bedrijfshulpverlinging, cursus displayen.

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
Hr. E. Kosters, penningmeester
Mw. C Klaren-Schut, lid

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

Vergaderingen
Het jaar 2013 is het tweede 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. Onze Raad 
heeft vier keer vergaderd in 2013. 

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 Bibliotheek Mariaparochie

    Per 01-04-2013 gesloten

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

  18.30 - 20.00 uur 18.30 - 20.00 uur

Dinsdag 10.00 - 17.30 uur gesloten gesloten 13.30 - 17.30 uur

    18.30 - 20.00 uur

Woensdag 10.00 - 17.30 uur 13.30 - 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 gesloten

  18.30 - 20.00 uur 

Vrijdag 10.00 - 17.30 uur gesloten 13.30 - 17.30 uur 13.30 - 17.30 uur

   18.30 - 20.00 uur 18.3 - 20.00 uur

Zaterdag 10.00 - 12.00 uur gesloten gesloten gesloten

Algemene gegevens

Werkgebied: Gemeente Tubbergen
Aantal inwoners: 21.215
Bibliotheekvoorziening: Vestigingen in Tubbergen, 
Albergen, Geesteren en Mariaparochie (per 1 april 
2013 gesloten) 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, Geesteren en Mariaparochie 
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). 
De vestiging in Mariaparochie hebben we in april 
2013 helaas moeten sluiten. In plaats daarvan is er 
een bibliotheek in de Alphonsusschool gekomen, 
met daarin materialen en boeken voor kinderen 

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

t/m 13 jaar. De bibliotheek in de basisschool is één middag 
per week geopend.


