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Voorwoord

Terugkijkend op 2014 is de eerste gedachte dat 
afgelopen jaar het jaar van de toekomst van Stichting 
Bibliotheken Tubbergen was.
Op beleidsniveau stond begin 2014 in het teken van 
een nieuw, toekomstbestendig en kansrijk model van 
de bibliotheek.
Medio 2014 werd duidelijk dat het gekozen model ook 
moest voldoen aan de bezuinigingsopgave waartoe de 
gemeenteraad in oktober 2014 besloot. 
Teleurgesteld, maar besloten werd om samen met 
de gemeente de schouders er onder te zetten om 
de bibliotheek een bijdrage te laten leveren aan de 
ontwikkeling en participatie van de inwoners van 
de gemeente Tubbergen door lezen en leesplezier 
te bevorderen en informatie toegankelijk te maken. 
Maar ook door een stimulerende leeromgeving en een 
dynamische ontmoetingsplek te bieden en een link 
te leggen met de lokale gemeenschap. Een plek waar 
burgerinitiatief zoveel mogelijk wordt ondersteund en 
gefaciliteerd en waar de programma’s aansluiten bij 
de ontwikkelingen en trends in de maatschappij. Dit 
ontstaat niet vanzelf, maar moet worden aangejaagd 
en gefaciliteerd en daar heeft de bibliotheek een 
belangrijke rol in. (Kanswijzer, Mantelzorgcafe).

Naast de inspanningen die beleidsmatig zijn verricht, 
hebben de medewerkers en partners van Stichting 
Bibliotheken Tubbergen nog meer werkzaamheden 
uitgevoerd om de eerder genoemde kerntaken te 
realiseren.

Aan de leden en bezoekers van de bibliotheek is een 
gevarieerd en kwalitatief aanbod gepresenteerd, waar 
goed gebruik van is gemaakt.
Een bloemlezing van deze activiteiten treft u aan in dit 
verslag.
Een terugblik laat ook zien dat de bibliotheek er is 
voor iedereen en juist in deze tijd van digitalisering en 
virtualisering een belangrijke rol speelt.
Het geeft tevens inzicht in hoe we onze spilpositie in 
de gemeente Tubbergen gestalte geven. Dit hebben we 
kunnen doen dankzij de inzet van alle medewerkers 
en vrijwilligers en mede dankzij de vele interessante 
en inspirerende samenwerkingsverbanden die 
wij in de gemeente Tubbergen inmiddels hebben 
opgebouwd. Daarnaast maakt Stichting Bibliotheken 
Tubbergen gebruik van de provinciale en landelijke 
serviceorganisaties die vooral van belang zijn voor het 
digitale aanbod.
Samenwerking en promotie heeft meer aandacht 
gekregen dan voorheen, wat tot interessante 
resultaten heeft geleid. Alle reden om deze koers ook in 
2015 actief voort te zetten.

Bibliotheek/HEMA academie  
Met de Bibliotheek/HEMA academie 
kregen bibliotheekleden vanaf januari 
2014 gratis toegang tot een pakket 
met online cursussen, 24 uur per dag, 
7 dagen per week.
De Bibliotheek biedt in samenwerking 
met de HEMA-academie drie pakket-
ten met cursussen aan. De thema’s 
zijn: vrije tijd, ICT en sociale vaardig-
heden/social media. Bibliotheekleden 
kunnen met hun lidmaatschap gratis 
één pakket kiezen. Elk pakket bevat 
drie gratis cursussen en een of twee 
gratis bonuscursussen die kunnen 
wisselen. 



De Bibliotheek app 
De Bibliotheek is overgestapt op de nieuwe 
app ‘Bibliotheek Wise’. Deze applicatie kent 
functionaliteiten als verlengen, reserveren en het 
geven van een seintje als men materialen terug moet 
brengen. Opvallend in 2014 is de forse toename via 
deze dienst voor smartphones en tablets van het aantal 
verlengingen en reserveringen.

VakantieBieb 
De vakantieBieb werd in 2013 geintroduceerd  als 
een nieuwe online dienst om in de zomer-, herfst- 
en kerstvakantie gratis e-books te lezen. Dit ter 
voorbereiding op het e-bookplatform dat in januari 
2014 gerealiseerd werd. De VakantieBieb is bedoeld voor 
alle leden van de bibliotheek, 
maar ook niet-leden 
konden de e-books 
lezen. In 2014 
was de 
app alleen 
beschikbaar 
in de 
zomervakantie.

E-bookplatform 
Vanaf 21 januari 2014 konden bibliotheekleden op 
grote schaal e-books lenen via het e-bookplatform 
Deze nieuwe landelijke dienst stelt bibliotheekleden 
in staat ongelimiteerd e-books te lezen, waarbij meer 
personen tegelijk hetzelfde e-book kunnen lezen. 
Nederland laat daarmee internationaal een eigen 
geluid horen. Bij de start zijn 5000 e-books beschikbaar. 
Dat is ongeveer een kwart van het beschikbare e-book-
aanbod in Nederland. Deze dienst wordt namens de 
bibliotheken uitgevoerd door Stichting Bibliotheek.
nl. Bibliotheekleden kunnen voorlopig nog onbeperkt 
lezen zonder betaling. Meer info: 
www.bibliotheek.nl/ebooks.

LuisterBieb 
De LuisterBieb 
van Bibliotheek.
nl is de eerste 
luisterboeken-
applicatie in 
Nederland. Met 
deze app wil de 
bibliotheek alle 
Nederlandstalige 
luistercontent voor 
bibliotheekleden ontsluiten 
voor mobiel gebruik. Ook 
mensen die geen lid zijn van de bibliotheek kunnen – in 
beperkte mate – gebruikmaken van deze app.

Muziekweb
Per 1 december 2014 is Bibliotheek.nl , na een 
proefperiode van 1,5 jaar, gestopt met eMuziek, 
de digitale muziekdienst van Muziekweb voor 
bibliotheekleden. Er was te weinig belangstelling om de 
dienst in de lucht te houden. Muziekliefhebbers kunnen 
nog wel terecht bij Muziekweb, een landelijke dienst 
om muziek te lenen. Bibliotheekbezoekers kunnen ook 
in hun lokale bibliotheek met Muziekwebluister direct 
uit zes miljoen volledige nummers kiezen en deze 
beluisteren.

VoorleesExpress
In september 2013 is SBT gestart met het project de 
VoorleesExpress.
De Voorleesexpress heeft als doel om de taal- en 
spraakontwikkeling te stimuleren van kinderen uit de 
gemeente Tubbergen. Met succes, want na een proef-
periode van 20 weken werd in februari 2014 besloten 
om door te gaan met de Voorleesexpress. De ervaringen 
en resultaten zijn positief. ‘De kinderen staan soms al 
bij het raam om te kijken wanneer de ‘voorleesjuf’weer 
komt. Een band ontstaat, zowel met het kind als met 
de ouder. De vrijwilligers hebben dan ook een socia-
le functie. Mede door hun doorzettingsvermogen en 
blijvende enthousiasme zijn mooi resultaten geboekt. 
Bij de meeste kinderen is duidelijk een vooruitgang te 
zien qua taal. 
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Activiteitenaanbod 2014

In 2014 bood SBT wederom een gevarieerd en veelzijdig 
activiteitenprogramma aan, gericht op doelgroepen 
in leeftijd variërend van baby tot en met 65+. Digitale 
promotie van de activiteiten vond plaats via de 
website, nieuwsbrief en social media. Ook werden deze 
aangekondigd in de regionale en lokale media. Voor 

dit jaarverslag is een selectie 
gemaakt uit de veelheid van 

de uitgevoerde activiteiten.

Voorleeswedstrijd Gemeen-
te Tubbergen - 29 januari
Kinderen van de 10 plaatse-
lijke basisscholen streden om 

de titel ‘Voorleeskampioen van 
de Gemeente Tubbergen’. Na 

een spannende strijd kwam Joep 
Kemna, van basisschool Kadoes 

uit Albergen als winnaar uit de bus. 
Hij ging vervolgens naar de regionale 

finale. 

Literaire avond met Tommy Wieringa - 13 maart
De komst van de schrijver van het Boekenweekgeschenk 
2014, Tommy Wieringa, trok veel publieke belangstel-
ling.  Belangrijke jaren van zijn jeugd bracht Tommy 
in Geesteren door. Zijn hechte band met de omgeving 
droeg hij deze avond met verve uit. Het publiek werd 
goed bediend, mede door interviewer Wim Brands, on-
dermeer bekend van het tv-programma Boeken.

Twents lezersfeest - 15 maart
In het kader van de 79ste Boe-
kenweek vond op zaterdag 15 
maart de 8de editie van het 
Twents Lezersfeest plaats in 
Stadstheater De Bond 
in Oldenzaal. Het werd een 
boeiende literaire avond met Leon 
de Winter, Jessica Durlacher, 
Johannes Keuning, Rick de Leeuw en 
Bertus Borgers. Er was volop tijd ingeruimd 
voor het voordragen uit eigen werk en dit werd afge-
wisseld met een tweegesprek onder leiding van pre-
sentator Rick de Leeuw. Naast de literatuur stond op 
deze avond ook prachtige muziek centraal. Het Twents 
Lezersfeest werd georganiseerd door de bibliotheken 
van Losser, Oldenzaal, Tubbergen, Boekwinkel Heinink 
en Stadstheater De Bond.

Aandacht voor gezonde (biologische) voeding
- 25 april
Vrijdag 25 april was Daphe van Wiet-
marschen, orthomoleculair 
voedingstherapeut, aan-
wezig in bibliotheek 
Geesteren. Zij gaf 
advies over ge-
zonde voeding. 

Mamacafé Tubbergen - 7 mei
Tijdens het Mamacafé bij Kinderdagverblijf SKIK werd 
er aandacht besteed aan voorlezen. Ondermeer werd 
ingegaan op het voorlezen aan baby’s. Gast-
sprekers waren Evelien Gerritsen van 
Bibliotheek Tubbergen en Tess-
sa Egbertsen van Expertis 
Onderwijsadviseurs. Zij 
vertelden over het be-
lang van voorlezen en 
gaven praktische tips.  
Het Mamacafé Tub-
bergen wordt eens per 
maand georganiseerd.
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Workshop Amigurumi 
haken - 16 september
In bibliotheek Albergen 
werd een workshop 
Amigurumi haken ge-
houden. Amigurumi’s 

zijn kleine, gehaakte 
knuffeldiertjes die be-

kend staan om hun schat-
tige uiterlijk. Deze haaktech-

niek is overgewaaid uit Japan 
en wordt steeds populairder in 

Nederland. Amigurumi’s zijn erg 
leuk om als cadeautje weg te geven.

Glasrijk Tubbergen - 1 t/m 5 oktober
Het thema Poëzie in Glas / Poetry in Glass, was tijdens 
de 18de aflevering van Glasrijk in vele facetten aanwe-
zig. In de expositie-ruimte van Bibliotheek Tubbergen 
was werk te bewonderen van Hanneke Barendregt.

Scholenproject
Samen met de Kunstuitleen van Tubbergen heeft het 
Bestuur van Glasrijk de scholen uitgedaagd mee te 
doen aan het thema ´Poëzie in Glas´. Zij hebben de 
scholen uitgenodigd zoveel mogelijk leerlingen een 
gedicht te laten maken over glas in vouwboekjes van 

papier - met dank aan 
Hanneke Barendregt 

voor de inspiratie. 
Het resultaat was 
overweldigend. 
Ruim 2300 leer-
lingen hebben 
meegedaan! Het 
totaal was één 

lange kleurrijke 
Poëziebundel over 

Glas, te bewonderen 
in de Kunstuitleen van 

Tubbergen. 

Aan het schrijven van de gedichten was een wedstrijd 
verbonden. De tien winnaars van de gedichtenwed-
strijd zijn tijdens de opening van Glasrijk 
bekend gemaakt. Na de opening van 
Glasrijk werd aandacht aan 
literatuur besteed. Deze  
avond stond weder-
om onder leiding 
van Wim Brands.
Wim bracht 
enkele van zijn 
gedichten ten 
gehore en ging 
in gesprek met A.L. 
Snijders, bekend van 
de zeer korte verhalen. 
A.L. Snijders las enkele van 
zijn zkv’s voor.

Kinderboekenweek 2014 - 1 t/m 12 oktober
Dit jaar alweer voor de 60ste keer! Het 
thema was dit jaar dan ook 
‘Feest’! 
De ballonnenartiest 
Maikel Rutgers 
bracht een bezoek 
aan de bibliothe-
ken Tubbergen, 
Albergen en Gees-
teren. Het werd een 
feestje, want Maikel 
verbaasde iedereen 
met prachtige ballonfi-
guren!
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Schrijversfestival 2014 - 
17 en 18 november

Wederom brachten verschillende kinderboekenschrij-
vers een bezoek aan de groepen acht van de tien basis-
scholen in de gemeente Tubbergen. 
Er waren 5 schrijvers uitgenodigd, te weten Manon 
Spierenburg, Simon van der Geest, Thijs Goverde, Hans 
Kuyper en Ruben Prins.
De schrijvers wisten de kinderen te boeien tijdens hun 
bezoek aan de klassen door veel over hun boeken te 
vertellen en door het beantwoorden van de vele vragen 
die de kinderen stelden.

Kookboeken7daagse - 15 t/m 22 november
Stichting Bibliotheken Tubbergen organiseerde in 
samenwerking met Benedicte Hoitink van Kookstudio 
Kookrijk uit Mariaparochie een kookworkshop in het 
kader van de Kookboeken7daagse. Deelnemers kregen 
een passend cadeau, namelijk een kookboek van de 
Twentse Smaakmakers.

Sinterklaas op bezoek! - 29 november
Het was een gezellige sinterklaasvoorleesochtend. Er 
werd een mooi sinterklaasverhaal voorgelezen. Na-
tuurlijk kwamen de papa’s, mama’s, opa’s en 
oma’s ook mee. Voor hen stond 
een lekker kopje koffie 
klaar. 



Kerngetallen 2014

Uitleningen 208782
Openingsuren tot 1 april  74,30 
Mediabezit 40146
Jeugdleden 2565
Volwassen leden  2217
Instellingsabonnementen  130

Personeel

In de drie bibliotheken werkten 9 personen.  
30 September 2014 nam Ellij van Dongen 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 liep maatschappelijke stage 
in de bibliotheek in Tubbergen. In 2014 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 - tot 17 april 2015
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 2014 is het derde 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 2014 
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 

    

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: 21.191 (1 mei 2014)
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


