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vooraf 
 
De basis van het openbaar bibliotheekwerk is dat het bijdraagt aan de ontplooiing van het individu, 
jong en oud. De Bibliotheek staat voor een leven lang leren en biedt een stimulerende leeromgeving 
voor iedereen. De Bibliotheek biedt een platform waar mensen kunnen samenkomen, kennis kunnen 
delen en specifieke vaardigheden kunnen verwerven. De Bibliotheek is gericht op het verkleinen van 
achterstanden én op het verder ontwikkelen van talent. De digitale Bibliotheek is een aanvulling op 
de lokale Bibliotheek en omgekeerd. Beide versterken en verrijken elkaar. De Bibliotheek, digitaal en 
fysiek, is de plek voor alle Nederlanders, om te lezen en te leren, zich te informeren en hun 
ervaringen te verrijken en slimmer, vaardiger en creatiever te worden. 
Op onder meer de volgende punten is de positie van de Bibliotheek onderscheidend van die van veel 
andere organisaties: 
• bibliotheken hebben een uitgebreid netwerk van vestigingen. Het openbare bibliotheekwerk 

vormt een stelsel van een goed gespreide, toegankelijke, laagdrempelige en 
hooggewaardeerde publieke voorzieningen. De 157 openbare bibliotheken in Nederland 
hebben samen 1.030 locaties. Daarnaast is er een sterke digitale aanwezigheid van 
bibliotheken; 

• de naamsbekendheid van bibliotheken is groot. De openbare bibliotheek is de grootste 
culturele instelling van ons land met zo’n 4 miljoen leden; 

• de Bibliotheek is een algemene publieke voorziening waar eenieder uit de samenleving komt. 
Van allochtoon tot autochtoon, van hoogopgeleid tot laagopgeleid en van jong tot oud; 

• de bibliotheken hebben een onafhankelijke uitstraling en staan in de buitenwereld bekend 
om hun niet-commerciële karakter. De Bibliotheek is onafhankelijk ten aanzien van de 
aangeboden informatie en wordt door gebruikers als zodanig ook ervaren. 

Voor de periode 2016-2018 is een ‘gezamenlijke innovatieagenda netwerk openbare bibliotheek- 
voorzieningen’ ontwikkeld. Deze agenda is gericht op het versterken van de innovatiekracht door het 
aanbrengen van focus op een overzichtelijk aantal prioriteiten die breed worden gedeeld in het 
bibliotheeknetwerk en waarop de deelnemers aan het netwerk gezamenlijk hun innovatiekracht 
willen stroomlijnen en bundelen. Die prioriteiten zijn: 

 jeugd en onderwijs 

 participatie en zelfredzaamheid 

 persoonlijke ontwikkeling 

 verandering en verbreding van de klassieke Bibliotheek. 
 

algemene ontwikkelingen 
 

belang van taal- en basisvaardige mensen 
Taal- en basisvaardigheden zijn van cruciaal belang om grip te hebben in je eigen leven. In de 
ontwikkeling naar een kennismaatschappij en van een verzorgingsstaat naar participatiesamenleving, 
vraagt meedoen in de samenleving steeds meer basisvaardigheden. 
Zelfredzame mensen kunnen hun digitale overheidsformulieren invullen, kunnen lezen en schrijven, 
kunnen solliciteren om aan werk te komen en kunnen blijven meekomen met de veranderende eisen 
op het werk en in de sociale netwerken. 
Het belang van taal- en basisvaardigheden reikt verder dan de huidige hoge kosten, de gevaren voor 
veiligheid en gezondheid en het sociaal-economisch leed van laaggeletterdheid. Het dringt langzaam 
door dat taal- en basisvaardigheden de basis zijn om mee te kunnen (blijven) komen in de snel 
veranderende samenleving. Verdergaande digitalisering en robotisering vragen hele andere 
vaardigheden van medewerkers. De overheid wil vanaf 2017 uitsluitend digitaal met burgers 
communiceren (conform Nationaal Uitvoeringsprogramma e-Overheid). Dit is een probleem voor de 
miljoenen Nederlanders die laaggeletterd zijn of een probleem hebben met (digitale) 
informatievaardigheden. Non-formeel leren neemt toe, het eigen maken van 21ste-eeuwse 
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vaardigheden vraagt om creatief denken, reflecteren, onderzoeken, samenwerken, zelfregulering, 
kritisch denken, probleem oplossen, sociale en culturele vaardigheden, ICT-vaardigheden, 
informatievaardigheden, mediawijsheid en ‘computional thinking’. Taal is de basis voor ontwikkeling 
van kennis en andere vaardigheden. 
Er is veel (politieke) aandacht en inzet van vele partijen op dit thema. Er wordt lokaal en regionaal 
hard gewerkt aan een krachtige infrastructuur. Geen enkele partij kan dit vraagstuk alleen oplossen. 
Dit vraagt om een aanpak waarbij de basisvaardige mens centraal staat. Een aanpak waarin alle 
samenwerkende partners een belangrijke rol spelen. Uiteindelijk moet dit leiden tot een land waar in  
2025 alleen nog taal- en basisvaardige kinderen en volwassenen wonen. 

 
provinciale ontwikkelingen 
 

In 2016 is het nieuwe Netwerkplan 2017-2020 Overijsselse Bibliotheken met als titel: ‘De 
vernieuwende Bibliotheek: het netwerk versterkt!’ vastgesteld. 
Het bijbehorende motto: “Wij geloven dat de essentie van een leefbare samenleving is dat burgers 
kunnen meedoen in de samenleving. Wij zetten ons hier iedere dag weer met passie voor in”. 
Het meerjarenplan is mede gebaseerd op de gezamenlijke innovatieagenda van het landelijk netwerk 
van openbare bibliotheekvoorzieningen. De volgende vier strategische lijnen zijn het uitgangspunt: 

 jeugd en onderwijs 

 participatie en zelfredzaamheid 

 persoonlijke ontwikkeling 

 verandering en verbreding van de klassieke Bibliotheek. 
 

De kernbegrippen die hierbij horen zijn: Ontspannen – Ontmoeten – Ontwikkelen - Ontdekken. 
De Bibliotheek is daarmee dé (vind)plaats van nieuwe kennis, prikkels en ervaringen voor ieder 
individu. Daarmee draagt de Bibliotheek bij aan het welzijn van iedereen en levert zij meerwaarde 
aan de maatschappij. 

 
lokale ontwikkelingen 
 

 de ontwikkelingen rondom de mogelijke verhuizing naar winkelcentrum In den Vijfhoek    
              duren voort. Alhoewel door de gemeenteraad de beslissing genomen is om, in samenwerking   
              met de verhuurder van het winkelcentrum Unibail Rodamco en de verhuurder van de   
              appartementen WBO Wonen,  te investeren in een vernieuwd winkelcentrum, laat de  
              verdere uitvoering op zich wachten. Dit heeft mede te maken met een aantal bezwaar-  
              schriften die zijn ingediend tegen het onttrekken van de toegangspaden van het  
              winkelcentrum aan het ‘openbare gebied’.    
 De Bibliotheek Oldenzaal is positief in gesprek met Unibail Rodamco om te komen tot een 

huurcontract met ontbindende voorwaarden; 

 naar verwachting zal van een verhuizing niet eerder dan in 2018 sprake kunnen zijn; 

 de Bibliotheek Oldenzaal is in 2016 opnieuw gecertificeerd voor een periode tot 2020; 

 in 2016 is een start gemaakt met een Strategische Personeels Planning (SPP) voor de 
Bibliotheek Oldenzaal. Dit gebeurt  voor alle in Overijssel bij het WINO (Werkgeverschap in 
Netwerkverband Overijssel) aangesloten bibliotheken.  Deze SPP is nodig in verband met de 
transitie die het bibliotheekwerk momenteel doormaakt en vraagt om andere competenties 
van de medewerkers. Naar verwachting zal deze SPP gedurende de jaren 2017 en 2018 zijn 
beslag gaan krijgen. Ook de inzet van (extra) vrijwilligers komt  aan de orde; 

 gedurende het verslagjaar is door de Raad van Toezicht al gesproken over de wijze waarop 
de organisatie zal moeten worden ingericht na het vertrek van de directeur-bestuurder, Bert 
Heideman, medio 2018.  
Gedurende het jaar 2017 zal hierover tot finale besluitvorming moeten worden gekomen. 
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De samenstelling van de Raad van Toezicht bleef in 2016 ongewijzigd: 
dhr. W.N. Termijtelen, voorzitter 
dhr. J.G.J. Ros , secretaris-penningmeester 
dhr. H.A.J. Heidkamp, lid 
mevr. K.J. Oostindie, lid 
dhr. R. Schasfoort, lid 
 

Per 1 januari 2017 is de heer H.A.J. Heidkamp aftredend en niet herkiesbaar. Op dit moment wordt 
naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht gezocht. 
 

scholing, training en instructies, onder meer: 
- leiderschapstraject WINO leidinggevenden (3 dagen); 
- bibliotheekmedewerkers volgden opnieuw de AED-training; 
- deelname – door 2 medewerkers - aan de driedaagse MBO-cursus ‘Didactiek in de praktijk’. Hierin   
  werd veel aandacht  gegeven aan het voorbereiden van een les, het hanteren van diverse  werk-   
  vormen bij verschillende  leerstijlen en het omgaan met leerlingen; 
- een workshop voor medewerkers van de Bibliotheken in Oldenzaal en Twenterand om de nieuwe 
  bibliotheekdiensterverlening van Passend Lezen uit te leggen; 
- een sessie over de analyse van de monitor VO; 
- cursus ‘Voel je veilig op de werkvloer’; 
 

bijeenkomsten en overleg, onder meer 
- DOBO (tevens DB-vergadering en commissies) en WINO; 
- Platform Ondernemingsraden en personeelsvertegenwoordigingen van Bibliotheken in Overijssel 
- gebruikersoverleg Bibliotheeksysteem; 
- webdeskoverleg; 
- platform Marketing- Communicatie van Bibliotheken in Overijssel; 
- provinciaal overleg over Passend Lezen/Senioren; 
- dialoogsessies over samenwerking met de Belastingdienst en de Kenniscirkel over hetzelfde thema; 
- meerdere malen werd, samen met de projectleider van Rijnbrink, met de gemeente overleg  
  gevoerd over de ontwikkeling van een sociale kaart voor Oldenzaal op basis van de G!ds; 
- besprekingen met de heer Vennegoor, directeur TCC Thij, en de heer Van Haaren, directeur a.i. 
  TCC Lyceumstraat over lopende en nieuwe ontwikkelingen in het bibliotheekwerk voor het VO; 
- de Bibliotheek op school;  
- SchoolWise; 
- specialisten jeugd bibliotheken Overijssel; 
- VoorleesExpress;  
- Junior Dictee Overijssel; 
- Werkgroep Kinderen, Jongeren en Opvoedingsondersteuning; 
- voorleesvrijwilligers; 
- Centraal Collectioneren; 
- organisatie Mammacafé; 
- Taalpunt: Stuurgroep Taalsamenwerking Oldenzaal; werkoverleg; PR werkgroep Taalpunt; overleg  
  met alliantiepartners; bijeenkomsten taalvrijwilligers; 
- Werkgroep Mantelzorg/ouderen, cultureel werken; 
- Platform Kunst Cultuur Oldenzaal, 
- werkgroep organisatie Paltival 
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 kennis en informatie 
- In het kader van De Bibliotheek op School is er een eerste 

netwerkbijeenkomst van de 5 deelnemende scholen 
georganiseerd, waar informatie en ervaringen werden 
uitgewisseld en nieuwe kinder- en jeugdboeken getoond; 

- training VoorleesExpress 
Vijf nieuwe vrijwillige voorlezers binnen het project de 
VoorleesExpress, volgden een training Interactief Voorlezen;  

- informatieavond ‘Dyslexie en dyscalculie’ 
In samenwerking met het Dyslexie Centrum Twente is een 
informatieavond gehouden over dyslexie en dyscalculie. 
Ongeveer 20 belangstellenden bezochten deze avond; 

- VOMC 
de Bibliotheek nam tot juni deel aan de - door de gemeente ingestelde - werkgroep  
Volwassen, Ouderen, Mantelzorgers en Cultureel werken. 
Tevens faciliteerde de Bibliotheek tot juni een infopunt voor onafhankelijke 
cliëntondersteuning WMO. Vanwege de oprichting van het ‘Sociale team’ en bijbehorend 
spreekuur werden werkgroep en infopunt opgeheven; 

- iWorkspace  
de Bibliotheek faciliteert een werk- en ontmoetingsplek voor iWorkspace, de werkplaats voor 
(maatschappelijke) ideeën. Namens de Stichting iWorkspace houdt vrijwilliger Piet Bouman 
wekelijks spreekuur op maandagavond.  
Vanaf september bezochten 3 belangstellenden het spreekuur; 

- Een kijkje in de keuken 
Ongeveer 20 Oldenzaalse vrijwilligers kregen tijdens ‘Een kijkje in de keuken’ informatie over 
bibliotheekactiviteiten of activiteiten waarbij de Bibliotheek betrokken is, zoals de 
VoorleesExpress,  het Taalpunt en computer cursussen; 

- rondleiding  
Een vrouwengroep  van Impuls bracht een introductiebezoek aan de Bibliotheek; 

- lezingen 
Wendy Grouve uit Oldenzaal verzorgde een lezing naar aanleiding van haar boek ‘Tijd voor 
mij’ over het thema ‘geluk’. De lezing werd - binnen Netwerk Welzijn Oldenzaal -  samen met 
Impuls georganiseerd.  
De bekende sportjournalist Hugo Borst gaf een lezing over zijn boek ‘Ma’ rond het thema 
‘dementie’. Deze lezing werd samen met Boekhandel Broekhuis, Impuls en het Alzheimer 
café georganiseerd. Hier waren 400 mensen bij aanwezig. 
Andere lezingen die door het jaar heen werden gegeven betroffen ‘Rouwverwerking’ door 
Daan Westerink , ‘Jong blijven en ouder worden’, door Marcel Olde Rikkert, ‘Het 
plakbandpensioen’.  

 
Aan de activiteiten op gebied van ‘kennis en informatie’ namen in totaal 703 personen deel.  
  

lezing Hugo Borst over dementie 
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 ontwikkeling en educatie  
- VoorleesExpress 

In het kader van dit project werd bij 14 gezinnen een voor-
leestraject gestart; 

- Mammacafé 
In 2016 is de samenwerking met het Mammacafé voort-
gezet. Wekelijks is er een informele bijeenkomst; soms met 
een thema. Binnen het concept van het Mammacafé wordt 
ook aandacht besteed aan BoekStart voor baby’s. Nu het 
Mammacafé onderdak heeft in de Bibliotheek, zal deze 
samenwerking verder vorm kunnen krijgen; 

- Kinderboekenweek 
De Kinderboekenweek had als motto ‘Voor altijd jong’, over opa’s en oma’s in kinderboeken. 
In dit kader hield de Bibliotheek, in samenwerking met O-kids, een activiteitenmiddag; 

- Juniordictee 
Voor de hoogste groepen van het basisonderwijs was er de lokale ronde van het Junior 
Dictee. Aan deze ronde deden 7 leerlingen van 4 scholen mee; 

- de Werkgroep Kinderen, Jongeren en Opvoedingsondersteuning 

In samenwerking met de partners van de Werkgroep Kinderen, Jongeren en Opvoedings-
ondersteuning werkte de Bibliotheek mee aan de plaatsing van informatieve thematafels in 
de Week van  de Opvoeding rondom het thema ‘Contact’; 

- groepsintroducties groepen 6 
In de tweede helft van het schooljaar worden jaarlijks de groepen 6 ontvangen. Dit bezoek is 
mede gericht op informatie verwerving en –verwerking. 
In 2016 zijn 11 groepen ontvangen met in totaal 267 leerlingen; 

- Twents Carmel College (TCC) 

Bibliotheekintroducties in combinatie met een training mediawijsheid werden gegeven aan 
zes VMBO-brugklassen van TCC Lyceumstraat in het kader van hun biebproject; 
Acht VMBO-brugklassen van TCC Potskampstraat bezochten de Bibliotheek. Tijdens dit 
klassikale bezoek kiezen de leerlingen ieder afzonderlijk en onder begeleiding een geschikt 
boek uit, voorgeselecteerd door een bibliotheekmedewerker. De boeken gaan mee naar 
school en blijven in de mediatheek als een huurcollectie.  
Deze collectie van circa 120 boeken wordt door de Bibliotheek aangevuld tot een huur-
collectie van 260 zeer actuele en recente boeken; 

- in januari werd de ‘Monitor de Bibliotheek op school VO’ ingevuld door acht 1e klassen van 
TCC Potskampstraat en hun docenten. Dit betreft een nulmeting. De monitor meet 
leesattitude en leesplezier van de leerlingen en welke rol docenten hierin spelen.   
Begin 2017 volgt een vervolgmeting onder dezelfde leerlingen en docenten; 

- biebapp  
Leerlingen van TCC Lyceumstraat - 1e en 2e jaar HAVO en VWO - kregen een uitleg van deze 
app en leenden een boek; 

- duizend derde klas leerlingen deden mee aan de voorronde van het Groot Carmeldictee der 
Nederlandse taal, voor de veertiende keer georganiseerd door de Bibliotheek en het Twents 
Carmel College. Aan de finale namen 32 leerlingen deel van de locaties de Thij, Lyceumstraat 
en Potskampstraat.  
locatie de Thij nam ook in 2016 een aantal modules van de Bibliotheek op school VO af. 

- Taalsamenwerking Oldenzaal 
De samenwerkingspartners gemeente, Bibliotheek, Impuls, ROC van Twente en de Stichting 
Lezen en Schrijven zetten zich voortdurend actief in voor het bestrijden van 
laaggeletterdheid in Oldenzaal. 
In november 2016  waren 26 vrijwilligers actief en 48 deelnemers volgden een taaltraject. 

bezoek inburgeringscursisten ROC 
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Wekelijks is het Taalpunt in de Bibliotheek gedurende een ochtend en een middag geopend 
voor informatie en advies.       
Vanaf september wordt elke vrijdagmiddag (in 2015 was dat eens per maand) in de 
Bibliotheek, Het Praathuis gehouden. Er worden taalspelletjes gedaan, krantenartikelen 
gelezen en vooral veel Nederlands gesproken. 
Begeleiding is in handen van 4 vrijwilligers.  
Gedurende het hele jaar werd er ook in Breedwijs Oldenzaal, maandelijks een Praathuis 
georganiseerd. Door gebrek aan belangstelling is deze eind 2016 beëindigd. 
Wekelijks komt de Leesclub bij elkaar waarbij, onder begeleiding van een taalvrijwilliger, zes 
dames (NT2) elkaar uit een boek voorlezen en praten over de inhoud. 
Binnen het Taalpunt is een PR-groep actief; er wordt, onder andere, tweemaandelijks een 
Nieuwsbrief uitgebracht en wordt regelmatig contact onderhouden met de lokale 
alliantiepartners. 
Een groep inburgeringscursisten van het ROC bezocht de Bibliotheek voor een rondleiding.  
Een informatieavond voor taalvrijwilligers werd door 12 personen bezocht. 
We werkten op het terrein van laaggeletterdheid in 2016 samen met Bibliotheek Losser om 
een bedrijvenmiddag te organiseren. HR-managers werden uitgenodigd om informatie te 
krijgen over tegengaan van laaggeletterdheid in het bedrijf. Omdat er geen aanmeldingen 
waren is de middag helaas geannuleerd. 

- Opfriscursus Engels  
Deze cursus werd zowel in het voor- als in het najaar gegeven en is bedoeld voor iedereen 
die de middelbare school al enige tijd achter zich hebben gelaten; 

- operacursus 
Ben Coelman verzorgde ook in 2016 een cyclus, dit maal met als thema ‘Duitsland’. De 
Bibliotheek werkte opnieuw samen met Stadstheater De Bond en Filmhuis Oldenzaal. Naast 
de cursusavonden betrof het aanbod drie films van opera’s en een bezoek aan de première 
van de opera Don Giovanni van de Nederlandse Reisopera; 

- HEMA-academie / online cursussen van de Bibliotheek 
Het aanbod online cursussen van de HEMA-academie is vanaf december 2016 gestopt. 
Sindsdien biedt Bibliotheek.nl online cursussen aan. Per jaar kunnen 2 cursussen gratis 
worden afgenomen, aangevuld met een gratis maandcursus; 

- computercursussen 
Voor beginners waren er uitgebreide Basiscursussen voor tablet en pc en een Vervolgcursus 
Windows, plus een Kennismakingscursus Windows 10;  

- computerworkshops  
Voor specifieke onderwerpen werden 7 workshops georganiseerd, waaronder Albelli 
fotoalbums, Beter mailen met uw tablet en Foto en video met uw tablet.  
In totaal 96 personen volgden een computercursus en 59 een -workshop; 

- internetbankieren  
Samen met de RABO-bank Twente Oost werd  deze gratis workshop twee maal aangeboden 
en twee maal een workshop bankieren met de Rabo app; 

- Digisterker 
Deels gesubsidieerd door - en in samenwerking met -  de gemeente werden Digisterker-
cursussen Werken met de e-overheid  georganiseerd; 

- inloopmiddagen voor computer- en tabletgebruik  
Deze worden, gedurende het in het voor- en najaar, op elke 2e en 4e woensdagmiddag van 
de maand gehouden. 
 

Aan de activiteiten op gebied van ‘ontwikkeling en educatie’ namen in totaal 2.489 personen 
deel 
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 kunst en cultuur    
- auteursactiviteiten 

In het kader van het Kunstmenu organiseerde de 
Bibliotheek, 33 schrijversbezoeken van Erik van Os, Mieke 
van Hooft en Lida Dijkstra aan de groepen 3 en 4 van de 
Oldenzaalse basisscholen. Een zeer waardevolle activiteit 
waarbij de leerlingen  - meestal voor het eerst - in direct 
contact kwamen met een auteur van kinder- en 
jeugdboeken. 
In samenwerking met de Bibliotheek Dinkelland boden we 
de basisscholen in beide werkgebieden de voorstelling ‘Oude Meuk : Hans Kuyper schrijft 
geschiedenis’ met auteur Hans Kuyper en de Bende van 4 aan, in Stadstheater De Bond.  
Resultaat: 2 voorstellingen en ruim 250 Oldenzaalse scholieren; 

- Kinderboekenweek 
Boekhandel Broekhuis, Stadstheater De Bond en de Bibliotheek organiseerden gezamenlijk 
de voorstelling ‘Ik zou wel een kindje lusten’ van en met Joes Boonen; 

- Lezing  
Naar aanleiding van een kunstexpositie in Enschede, werd een lezing werd gehouden over de 
schilder Gainsborough  Deze lezing werd door 52 mensen bezocht;  

- zondag 19 juni vond voor de derde keer de Oldenzaalse Midzomernacht plaats in het 
Kalheupinkpark. Bij redelijke weersomstandigheden trad een breed scala aan dichters en 
muzikanten op. Eén van de hoogtepunten was het aftreden van Frank Greeven als 
stadsdichter en de benoeming van Dennis Kamst als nieuwe stadsdichter.  
Ook het gezamenlijke optreden van 3 oud-stadsdichters werd zeer gewaardeerd. 
In totaal bezochten ongeveer 300 mensen deze avond. In de verkiezingsperiode voor de 
stadsdichter werd een rap-workshop georganiseerd. Er waren slechts 3 deelnemers; 

- in september werd de Week van de Amateurkunst gehouden. Kim ten Tusscher verzorgde in 
de Bibliotheek een workshop Korte verhalen schrijven, specifiek over het thema 
Worldbuilding; tien amateurschilders exposeerden schilderijen; in samenwerking met De 
Bond werd tijdens de Local heroes-avond een podium gegeven aan verhalenvertellers. Oer-
Oldenzaler Jos Oude Lohuis vertelde een boeiend verhaal over zijn voorouders; 

- er waren diverse kunstexposities te bezichtigen, waaronder schilderijen van deelnemers 
Humanitas/de Steenpoort, Fotoclub Oldenzaal, schilderijen tijdens de Week van de 
Amateurkunst en van Elvira Veldhuis. 
Het Twents Carmel College locatie Lyceumstraat richtte opnieuw een tentoonstelling in, met 
creatieve werkstukken van leerlingen. Deze geopend door Patrick van Haaren, locatie-
directeur Lyceumstraat en Bert Heideman, directeur van de Bibliotheek; 

-  het Platform Kunst Cultuur Oldenzaal, waarin vertegenwoordigd de 4 culturele basis-
instellingen, de cultuurmakelaar, voortgezet onderwijs en de boven schoolse cultuurcoör- 
dinator, vergaderden vijf keer. Het Platform richt zich op gezamenlijke culturele en 
kunstzinnige projecten voor, met name, het voortgezet onderwijs. 

 
Aan activiteiten op gebied van ‘kunst en cultuur’ namen in totaal 1.718 personen op enigerlei wijze 
deel. 
  

schrijversbezoek door Lida Dijkstra 
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 lezen en literatuur  
- BoekStart in de Kinderopvang 

Het aantal locaties waarmee een overeenkomst is gesloten 
om te komen tot een structurele samenwerking op het 
gebied van (voor)leesbevordering, is met 1 uitgebreid; 

- BoekStart voor baby’s 
Het aantal jonge kinderen (tot 2 jaar) dat door hun ouders 
als lid  wordt ingeschreven, neemt gestaag toe.  In het 
verslagjaar zijn er 131 kinderen ingeschreven als nieuwe 
lener.  
Als stimulans om het voorlezen, juist ook met hele jonge kinderen onder de aandacht bij de 
ouders te brengen, ontvangen ze het zogenaamde BoekStart koffertje met enkele baby- en 
dreumesboekjes. 
Door samenwerking met het consultatiebureau worden ouders bij het bezoek aan het 
consultatiebureau, geïnformeerd over BoekStart voor baby’s; 

- het aantal locaties dat het project de Bibliotheek op School afneemt, is gelijk gebleven in  het 
verslagjaar; 

- Wisselcollecties basisscholen 
Deze zijn in dit verslag voortgezet echter, aangezien basisscholen ook gebruik maken van de 
Bibliotheek op School, zijn er ultimo 2016 nog vijf basisscholen die collecties afnemen. Deze 
scholen huurden in totaal 1450 boeken om de leesvaardigheid van hun leerlingen te 
vergroten en stimuleren; 

- De Nationale Voorleesdagen  
Deze werden op 27 januari geopend met het Voorleesontbijt, waarvoor de kinderen van 
kinderdagverblijf Kiekeboe waren uitgenodigd. Centraal stond het Prentenboek van het Jaar, 
‘We hebben er een geitje bij’.  Clown Spruit las dit boek voor, aan de kinderen. 
Onderdeel van de Voorleesdagen waren ook bezoeken aan kinderdagverblijven en 
peuterspeelzalen. 
Poppentheater Peterselie speelde de voorstelling ‘De boerderij heeft er een geitje bij’ ; 

- Leesprogramma 
Helaas is de leverancier van het Leesprogramma  gestopt. Daarmee  is met ruim 350 
deelnemende leerlingen in de eerste helft van 2016 vooralsnog een eind gekomen aan deze 
succesvolle activiteit.   
Deelnemende leerlingen lazen ieder 5 boeken en ontvingen vervolgens een oorkonde.  

- Voorlezen op woensdagmiddag 
De belangstelling voor het ‘voorlezen op de woensdagmiddag’ is in de loop der jaren zodanig 
afgenomen, dat we - in goed overleg met onze voorlees hebben moeten besluiten deze 
activiteit met ingang van het schooljaar 2016-2017 te beëindigen. 
In de eerste helft van 2016 en bij Sinterklaas op 3 december kwamen in totaal 134 kinderen; 

- Voorleeswedstrijd 
Er namen 12 schoolkampioenen deel aan de lokale finale van de Voorleeswedstrijd. De jury 
riep Nine ter Hofstede van basisschool Drie-eenheid uit tot Voorleeskampioen van Oldenzaal. 
Lisa Wisselo van basisschool De Maten eindigde als 2e en Amber Lanen van basisschool De 
Esch werd 3e. Nine vertegenwoordigde Oldenzaal vervolgens bij de regionale ronde; 

- introductiebezoeken groepen 3 
De groepen 3 worden al enkele jaren in de eerste helft van het schooljaar ontvangen. Dit 
sluit het best aan bij de fase van het leren lezen waarmee de leerlingen dan bezig zijn; 

- Zomerlezen 
Om de leesdip bij leerlingen van groep 3 en 4 tegen te gaan, zijn we begonnen met het 
project ‘Zomerlezen’. In dit kader kunnen leerlingen klassikaal boeken lenen met een lange, 
de zomervakantie ruim overschrijdende, leentermijn. Vijf scholen -  11 groepen namen deel; 

Read2Me deelneemster 
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- Twents Carmel College (TCC) 
Twee 4VWO-klassen (60 leerlingen) van het TCC De Thij deden mee aan Boekenweek Live. 
Iedere leerling ontving van de CPNB een exemplaar van Dorst van Esther Gerritsen; 

- landelijke leesbevorderingsprojecten 
Locatie de Thij leende van oktober tot en met december ongeveer 35 actuele leesboeken 
voor het Jonge Jury-project. De Thij deed ook mee aan het project De Weddenschap. 
Hiervoor werden uit het Netwerk Overijsselse bibliotheken, boeken geleend. 
Voor Literatour, de Boekenweek voor jongeren van 15 t/m 18 jaar, leverde de Bibliotheek 
aan TCC Potskampstraat 200 exemplaren van de verhalenbundel 3Pak met korte verhalen 
van Alex Boogers, Mirjam Mous en Helen Vreeswijk; 
Aan Read2Me - de voorleeswedstrijd voor brugklassers - deden in Overijssel een drietal 
scholen mee, waaronder Oldenzaal. Negen leerlingen van TCC Thij deden op 11 februari mee 
aan de Oldenzaalse finale. Geeke Bekhuis werd de winnaar en zij deed namens Oldenzaal 
mee aan de provinciale finale op 2 april in Apeldoorn; 

- Nederland Leest  
De opzet van deze landelijke leescampagne is in 2016 gewijzigd. Leden en niet-leden van de 
Bibliotheek waren in november in de gelegenheid om een boek af te halen, met als thema 
‘democratie’ In ruil voor het boek, vulde men een enquête in, over ‘democratie’. 
Er waren 750 boeken beschikbaar, waarvan  120 voor TCC Lyceumstraat.                                                                  
Nederland Leest werd ook dit jaar weer financieel ondersteund door de Stichting tot steun 
van het sociaal-cultureel werk in Oldenzaal; 

- Boekenweek 
In de Boekenweek waren er 2 lezingen; Jaap Scholten gaf in Stadstheater De Bond een lezing 
over zijn boek ‘Horizon City’, over de familiegeschiedenis van de textielfamilies Scholten, 
Stork en Van Heek. Er waren 157 bezoekers.  
De lezing van Merlijn Schoonenboom betrof zijn boek ‘Waarom we ineens van de Duitsers 
houden’. Dit n.a.v. het boekenweekthema ‘Duitsland’ met als motto “Was ich noch zu sagen 
hätte”; 

- Leeskringen 
Onderdak werd verleend aan twee leeskringen Literatuur,  twee leeskringen Geschiedenis en 
een leeskring Engelse literatuur. 
De leeskringen kwamen ieder vijf maal bij elkaar.  
Ook andere Oldenzaalse leeskringen ontvingen via de Bibliotheek, hun benodigde boeken. 

 
Aan de activiteiten op het gebied van ‘lezen en literatuur’ namen in totaal 1.554 personen op 
enigerlei wijze deel. 
 

 ontmoeting en debat 
- Dag van de Ouderen 

dSamen met Impuls en vertegenwoordigers van 
ouderenbonden werd in Stadstheater De Bond een speciale 
Dag van de Ouderen gehouden. Opgetreden werd door Jan 
Riesewijk, het Smartlappenkoor en Hans Kolmschot 
vertoonde zijn meest recente film over Oud-Oldenzaal.  
De middag werd financieel ondersteund door het 
Boeskoolfonds en Stadstheater De Bond; 

    
 

 
  

debat met Özkan Akyol 
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- Nederland Leest  
Op 25 november werd in het kader van Nederland Leest rond het thema democratie, een 
debat gehouden. Özcan Akyol maakte een provinciale debatronde langs Overijsselse 
bibliotheken, waar wij ook deel van uitmaakten. 
Aan het interessante en levendige, één uur durende debat, namen 60 mensen deel.  

 
Aan de activiteiten op het gebied van ‘ontmoeting en debat’ namen in totaal 88  personen op 
enigerlei wijze deel. 
 
Het totaal aantal deelnemers op alle onderdelen bedroeg 6.552 (2015: 4.743) 
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resultaten 2016 

 aantal 2016 2015 

kennis en informatie 

volwassenen 
publieksrondleiding deelnemers 1 5 
spreekuur e-books bezoekers 106 63 
lezingen lezingen 6 4 
 bezoekers 662 210 
informatieavonden vrijwilligers bezoekers   20 60 
iWorkspace bezoekers infopunt 3 5 
 

algemeen 
maatschappelijke stagiairs leerlingen 10 9 
 uren 173 138 

 

ontwikkeling en educatie  

voorschoolse periode & basisonderwijs  
groepsintroducties groepen 6 (per schooljaar) groepen 11 11 
 leerlingen 267 302 
Junior Dictee  scholen 4 8 
 deelnemers  7 15 
VoorleesExpress – training vrijwilligers deelnemers 9 n.v.t. 
de Bibliotheek op School – netwerkbijeenkomst deelnemers 5 n.v.t. 
 

voortgezet onderwijs 

(wissel)collectie Praktijkonderwijs boeken 0 120 
(wissel)collectie Potskampstraat boeken 260 250 
groepsintroducties brugklassen VMBO  groepen Vrij lezen 8 8 
 leerlingen 125 118 
 groepen Bieb-project 6 6 
 leerlingen 150 134 
uitleg Biebapp brugklassen VMBO groepen 4 n.v.t. 
 leerlingen 120 n.v.t. 
groepsintroducties Praktijkonderwijs groepen 0 2 
 leerlingen 0 22 
Carmeldictee leerlingen voorronde 1.000 1.020 
 leerlingen finale 32  32 
Monitor de Bibliotheek op school VO leerlingen 125 n.v.t. 
 docenten 8 n.v.t. 
 

volwassenen 

lezingen en activiteiten laaggeletterdheid activiteiten 0 2 

Taalpunt vrijwilligers 26 37 

 deelnemers Taaltraject 48  47 

Praathuis deelnemers 130 60 

Leesclub deelnemers 6  6 

computercursussen + workshops deelnemers 155 96 

internetbankieren deelnemers 18 40 

computer inloopmiddagen (= incl. Tabletcafé)  deelnemers 121 129 
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 aantal 2016 2015 
Digisterker ‘Werken met de e-overheid’                 groepen 7  7 
 deelnemers 49 48 
opfriscursus Engels deelnemers 20 10 
 
  

  

 kunst & cultuur 

 voorschoolse periode & basisonderwijs  

voorstellingen  Hans Kuyper bezoekers 253 304 
Kunstmenu / schrijversbezoeken groepen 33 n.v.t. 

 deelnemers 825 n.v.t. 
 

voortgezet onderwijs  
exposities aantal 1 1 
 

volwassenen  

cursus, lezing deelnemers 52 73 
Week van de Amateurkunst deelnemers expositie 10 6 
 activiteiten 1 2 
 deelnemers / bezoekers 37 15 
exposities aantal 4 5 
stadsdichter; workshop deelnemers 3 n.v.t. 
stadsdichter; Oldenzaalse Midzomernacht bezoekers 300 n.v.t. 
  
  

lezen & literatuur  

voorschoolse periode & basisonderwijs  

groepsintroducties groepen 3 groepen 12 14 
 leerlingen 261 293 
de Nationale Voorleesdagen nieuwe leden 34 28 
bezoeken aan Kinderdagverblijf aantal 6 3 
 kinderen     70 45 
voorstelling Peterselie bezoekers 72 83 
Leesprogramma deelnemers 352 815 
Voorlezen (incl. Sinterklaas) bezoekers 134 247 
Voorleeswedstrijd scholen 12 12 
Kinderboekenweek bezoekers 64 n.v.t. 
Zomerlezen scholen 5 n.v.t. 
 leerlingen 255 n.v.t. 
Wisselcollecties / dBos scholen 6/5 6/5 
 materialen dBos 5.000  5.000 
 materialen wisselcollectie  1.500 1.650 
 

voortgezet onderwijs  

themacollectie Jonge Jury boeken 35 30 
Nederland Leest boeken 120 200 
Nederland Leest Live deelnemers n.v.t. 90 
Boekenweek Live groepen 2 2 
    leerlingen 60 60 
Literatour (Boekenweek voor jongeren) boekencollectie 200 n.v.t. 
Read2Me; voorleeswedstrijd voorronde groepen 3 3 
 leerlingen 75 75 
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 aantal 2016 2015 

volwassenen  

Boekenweek bezoekers lezing 185 37 
Nederland Leest boeken  630 800 
leeskringen Literatuur groepen 2 2 
 deelnemers 22 20 
leeskringen Geschiedenis groepen 2 2 
 deelnemers 24 23 
leeskring Engelse literatuur deelnemers 10 10 
 

ontmoeting & debat 
Maand van de Ouderen; rondleiding + discussie deelnemers 28 45 
Nederland Leest; debat deelnemers 60 n.v.t. 
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resultaten 2016 
 2016 2015  

inwoners                                                                   32.110 32.120   

ingeschreven leners                         7.940   7.942      

lenerpercentage inwoners        24,7% 24,8%     

mediabezit reguliere collectie                                   40.654                             43.753                        

wisselcollectie basisscholen    7.414                        6.730  

uitleningen (incl. verlengingen)                               250.140                           272.988  

verlengingen 57.418 63.616  

e-books - uitleningen  6.930 4.052 

e-books - actieve accounts                          562 306 

reserveringen                                                           17.166  18.003  

bezoeken                                                                105.846                              111.572               

bezoeken aan website  62.799 77.029 

gebruik bibliotheek Wise app 17.567 8.541 

Het gebruik van de website nam af ten gunste van de app Bibliotheek Wise.    

 
baten/lasten 2016-2015 
baten 2016 2017  

gebruikersopbrengsten 155.782 157.500 
overige opbrengsten          52.920   30.585 
subsidie totaal 619.626 621.115 
totaal baten 828.327 809.200 
  

lasten 
organisatie 25.292 19.200  
huisvesting 123.781 127.000 
personeel 453.141 452.500 
administratie 21.496 22.700  
automatisering 46.022 49.000  
media 133.774 135.000  
specifiek 40.703 0 
afschrijving 7.276 3.000  
totaal lasten 851.485 809.200 

    

saldo -23.158          0 

    

subsidie 2016 - 2015 2016 2017 

gemeentelijk subsidie per ingeschreven lener 78,03           78,23  
gemeentelijk subsidie per inwoner     19,30          19,34  
           

 
Toekomstverwachting 
 
De jaarrekening 2016 sluit met een tekort van € 23.258. Dit tekort wordt verrekend met de 
egalisatiereserve en de bestemmingsreserve dBoS. 
Voor 2017 is een sluitende begroting gepresenteerd, waarbij het wel zaak is om voor een aantal 
producten incidentele subsidies toegekend te krijgen, dan wel hiervoor bij ‘fondsen’ aan te kloppen. 
In totaal is hiermee een bedrag van € 25.000 gemoeid.
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colofon 
 
tekst:       L.G.M. Heideman, H. Loman 
eindredactie:      H. Loman 
ontwerp:     H. Loman 
 
 
Stichting Openbare Bibliotheek Oldenzaal 
Ganzenmarkt 11 7571 CD Oldenzaal 
telefoon: 0541 512516 
facebook: https://www.facebook.com/bibliotheekoldenzaal 
e-mail: info@bibliotheekoldenzaal.nl 
www.bibliotheekoldenzaal.nl 
 
 
 

Raad van Toezicht 
 
W. Termijtelen   voorzitter 
J.G.J. Ros   secretaris-penningmeester 
H.A.J. Heidkamp  lid 
K. Oostindie   lid  
R. Schasfoort   lid  
 
Per 1 januari 2017 is de heer H.A.J. Heidkamp aftredend en niet herkiesbaar.  
Op dit moment wordt naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht gezocht. 
 
 

directeur/bestuurder 
 
L.G.M. Heideman 

https://www.facebook.com/bibliotheekoldenzaal
mailto:info@bibliotheekoldenzaal.nl
http://www.bibliotheekoldenzaal.nl/

