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Inhoudsopgave

Voorwoord

Het zijn boeiende tijden voor een bibliothecaris.
Digitalisering, veranderend mediagebruik en
nieuwe wensen van de gebruikers hebben ervoor
gezorgd dat de Bibliotheek goed heeft nagedacht
over haar toekomst. Het is voor ons overduidelijk, de
Bibliotheek is altijd van grote waarde geweest in een
samenleving en zal dat ook in de toekomst blijven.
Lezen en leesplezier vormen de basis voor ieders
persoonlijke ontwikkeling. Om mee te kunnen doen
in de samenleving is een goede beheersing van de
taal absoluut noodzakelijk. En niet alleen lezen,
maar ook digitale geletterdheid is van steeds groter
belang. In dit licht is het haast ondenkbaar dat er in
Nederland bijna 1,5 miljoen mensen onvoldoende
taalvaardig zijn. Ook digitale vaardigheden zijn bij
een grote groep mensen niet aanwezig.
Juist voor deze mensen is de Bibliotheek een
onmisbare voorziening in hun woonplaats. Met
onze nieuwe producten, Digisterker, omgaan met de
digitale overheid en Klik & Tik, helpt de Bibliotheek
iedereen graag op weg naar een deelname aan de
samenleving.

Niet voor niets zeggen we vaak: de Bibliotheek maakt
je rijker! Groeiende bezoekersaantallen bewijzen dat
we op de juiste weg zitten. Naast de nog steeds veel
geleende materialen uit onze collectie, vinden steeds
meer mensen hun weg naar de activiteiten van de
Bibliotheek rondom lezen, literatuur, maar ook
gezondheid, opvoeding en lokale thema’s.
Al deze vernieuwingen van het bibliotheekwerk
vragen ook een grote inzet van alle medewerkers
en vrijwilligers. Veranderingen die zich enkele
jaren geleden al aankondigden, worden steeds
duidelijker zichtbaar in de dienstverlening van de
Bibliotheek. De Bibliotheek vernieuwt, maar blijft als
altijd een onmisbare voorziening in het hart van de
samenleving.
René Siteur (directeur/bestuurder)
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Inhoud
“Groeiende bezoekersaantallen bewijzen dat we op
de juiste weg zitten.”
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Bibliotheek Hof van Twente

Activiteiten en resultaten
“Met het ruime aantal openingsuren voldoet de bibliotheek aan
de wens van veel gebruikers. ”
Openingstijden
De vier vestigingen in Hof van Twente waren
samen 216 uur per week geopend. Met dit ruime
aantal openingsuren voldoet de bibliotheek aan de
wens van veel gebruikers. Het grote aantal uren is
echter uitsluitend mogelijk door de inzet van veel
vrijwilligers en de samenwerking met de diverse
medegebruikers van de bibliotheken.

Lid van de Bibliotheek

31-122016

31-122015

%
van 2014

Jeugd (0 tot 18 jaar)

4.651

5.056

92

Volwassenen (18+)

3.296

3.527

93

Totaal

7.947

8.583

93

Percentage inwoners lid

22,8%

24,5%

93

Collectie
Alle vier de bibliotheekvestigingen beschikken over
een eigentijdse collectie, afgestemd op het gebruik
van de verschillende doelgroepen. Naast deze
collecties hebben de bibliotheekleden ook toegang
tot alle andere collecties in Nederland. Ook kunnen
leden gebruikmaken van de collectie digitale boeken,
samengesteld door de Koninklijke Bibliotheek.

Bibliotheken

31-122016

31-122015

%

Ledenaantallen en uitleningen
Het verwachte positieve effect van de invoering
van het maandabonnement op de ledenaantallen
heeft zich in Hof van Twente nog onvoldoende
gemanifesteerd.
Met
versterkte
inzet
op
ledenwerf- en marketingacties moeten dat effect
in 2017 alsnog zichtbaar worden. Desalniettemin
is bijna een kwart van de inwoners lid van de
Bibliotheek. Het aantal fysieke bezoekers nam toe
tot 160.000. Het totaal aantal uitlening nam licht
toe, mede door de gestage groei van het aantal
Bibliotheek op School scholen bij het basisonderwijs.
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Bibliotheekvestigingen

4

4

100

De Bibliotheek op school

11

10

110

31-122016

31-122015

%

Bibliotheek Goor

50

50

100

Bibliotheek Delden

50

50

100

Bibliotheek Markelo

40

45

89

Bibliotheek Diepenheim

71

71

100

216

216

100

Openingsuren per week

Totaal

[intro onderwerp]

Uitleningen

31-12-2016

31-12-2015

%

Bibliotheek Goor

95.649

104.779

91

Bibliotheek Delden

88.894

94.826

94

Bibliotheek Markelo

43.482

47.409

92

Bibliotheek Diepenheim

30.982

33.183

93

Totaal

259.007

280.197

92

Collectie

31-12-2016

31-12-2015

%

Bibliotheek Goor

15.768

19.382

81

Bibliotheek Delden

15.389

17.307

89

Bibliotheek Markelo

9.142

11.111

82

Bibliotheek Diepenheim

7.395

6.283

118

47.694

54.083

88

31-12-2016

31-12-2015

%

Bibliotheek Goor

61.551

49.369

125

Bibliotheek Delden

41.036

39.931

103

Bibliotheek Markelo

19.244

18.128

106

Bibliotheek Diepenheim

38.033

51.631

74

82.176
242.040

159.059

-

Totaal

Bezoekers

Digitaal
Totaal					
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Herinrichting Markelo
Op 13 mei werd een volledig heringerichte
Bibliotheek Markelo in gebruik genomen. Het
interieur werd zoveel mogelijk aangepast aan de
formule, zoals die ook in de andere vestigingen in
Hof van Twente al succesvol werd geïmplementeerd.
In feite heeft de Bibliotheek een volledig servicepunt
ingericht in het oude pand, terwijl de overige ruimte
nu beschikbaar is voor de activiteiten van BoekWerk.
Bij de herinrichting is rekening gehouden met de
mogelijkheid dat de Bibliotheek binnen enige tijd
gaat verhuizen naar een andere locatie.
Boekwerk Goor
In navolging van Markelo, is Boekwerk er nu ook
in de vestiging van Goor. De bovenverdieping van
de Bibliotheek is grotendeels beschikbaar voor
werkplekken voor zzp-ers. Daarnaast is er een
vergaderruimte en cursusruimte beschikbaar.
Computercursussen en workshops
In Bibliotheek Goor is medio 2016 een nieuw
computerlokaal gerealiseerd en is gestart met
een cursus Klik&Tik en een cursus Digisterker.
Deze cursussen zijn van belang om de digitale
vaardigheden van de inwoners van Hof van Twente
te versterken en om ze bekend te maken met de
diensten van de digitale overheid. De Digisterker
cursus is opgezet in overleg met gemeente Hof van
Twente: zij zijn met hun gemeentelijke website
ook onderdeel van de cursus. In 2017 wordt het
cursusaanbod verder uitgebreid.
Bibliotheek Hof van Twente

“In 2016 zijn vier kinderopvanglocaties aangesloten op
Boekstart in de Kinderopvang.”
Taalpunt en Taalcafé
In samenwerking met gemeente en Wijkkracht/
Salut, is de Bibliotheek actief in de bestrijding
van laaggeletterdheid. Wekelijks zijn tientallen
vrijwilligers actief bij het aanleren van meer
taalvaardigheden aan mensen met een achterstand
op dit gebied. Bibliotheken krijgen ook vanuit het
landelijk beleid een steeds grotere rol bij de aanpak
van laaggeletterdheid.
VoorleesExpress
In 2016 hebben 20 gezinnen met een taalachterstand
in Goor en Markelo meegedaan aan de
VoorleesExpress. Een vrijwilliger komt 20 weken lang
een uur voorlezen bij deze gezinnen, wat neerkomt
op ruim 400 voorleessessies. De Bibliotheek doet de
projectorganisatie met de hulp van een team van 24
vrijwilligers. Op de Kleurrijke Markt van 9 juli waren
vrijwilligers van de VoorleesExpress op het plein
van de Reggehof aanwezig om ouders en kinderen
kennis te laten maken met deze nieuwe dienst van
de Bibliotheek.
Boekenweek
Tijdens de Boekenweek organiseerden Reggehof en
de Bibliotheek Goor een Boekenweekcafé met als
gasten Rosita Steenbeek en Alexander Munninghoff.
Zij werden geïnterviewd door journalist Theo
Hakkert. In Delden was schrijver Jaap Scholten te gast
in het Parochiehuis. De avond werd georganiseerd
samen met ’t Nut.
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Ook in de Bibliotheek
In de Bibliotheek van Goor is ook het VVV-punt,
de Puzzeltheek en de Kunstuitleen gevestigd. De
vestigingen Goor en Delden zijn de thuishavens van
drie leeskringen. De GGD-Twente organiseerde vijf
avonden omtrent zwangerschap en babyverzorging
in de Bibliotheek.
Vroeg- en voorschools (0 tot 4 jaar)
In 2016 zijn vier kinderopvanglocaties aangesloten
op Boekstart in de Kinderopvang: De Kletskevertjes
en De Speeldoos in Delden en ’t Hummelhonk
en Papillon in Markelo. In al deze locaties is een
voorleeshoek ingericht met een nieuwe collectie
boeken. Verder is per locatie een voorleescoördinator
opgeleid en hebben alle medewerkers de training
Interactief voorlezen gevolgd.
Tijdens de Nationale Voorleesdagen 2016 stond het
prentenboek van het jaar centraal : ‘We hebben er
een geitje bij’ van Marjet Huiberts en Iris Deppe. In
alle vier vestigingen van Hof van Twente vond het
Voorleesontbijt plaats en vervolgens bezochten in
totaal 504 peuters en kleuters de bibliotheken in
Hof van Twente.
Samenwerking met het primair onderwijs
Meer lezen betekent beter in taal en vergroot je
kansen. Sinds 2013 werkt de Bibliotheek nauw
samen met het basisonderwijs volgens de aanpak
van de Bibliotheek op school. In 2016 is de Albatros
in Goor aangesloten bij de Bibliotheek op school.

Daarmee is het totaal aantal scholen op 11
gekomen. 936 kinderen in Hof van Twente komen
op deze manier veelvuldig met boeken en lezen
in aanraking en worden zo gestimuleerd in meer
lezen met als uiteindelijk doel het vergroten van het
leesplezier.
Gedichtenwedstrijd Hof van Twente
Opnieuw was de gedichtenwedstrijd voor de
kinderen van groep 3 t/m 8 van de basisscholen een
groot succes. Dit jaar hadden we 127 deelnemers
van 4 verschillende scholen. De prijsuitreiking van
op 31 maart plaats in de Bibliotheek in Goor.
Leesvirus
Leesvirus is een project voor groep zes van het
basisonderwijs. Kinderen lezen tien boeken en
wisselen via de website leesvirus.nl hun mening
uit met kinderen van andere scholen die dezelfde
boeken hebben gelezen. Ook is er acht weken
lang de Leesvirusquiz met vragen over de boeken,
internetvragen over thema’s uit de boeken of
creatieve opdrachten. Op de website worden per
gemeente de quizscores bijgehouden, dat houdt
de spanning erin! In Hof van Twente waren vier
deelnemende groepen van vier scholen. In totaal
betrof het 65 leerlingen.
Schrijversbezoeken
In samenwerking met CuBaHof organiseert de
Bibliotheek elk jaar schrijversbezoeken voor de
scholen.

Begin november kwamen Janneke Schotveld,
Ruben Prins, Jozua Douglas en Wieke van Oordt op
bezoek in alle groepen vijf van de basisscholen. De
schrijversbezoeken aan de scholen maken onderdeel
uit van het programma voor cultuur-educatie dat
er voor zorgt dat kinderen in aanraking komen met
verschillende vormen van kunst en cultuur.
Open Dag 1 oktober
Ter gelegenheid van het 15 jarig bestaan van de
gemeente Hof van Twente en het feit dat tien jaar
geleden het nieuwe gemeentehuis, politiebureau en
de Bibliotheek in gebruik zijn genomen was er op 1
oktober een Open Dag.
Experimenteren met de nieuwste technieken
Bezoekers konden onder andere kennismaken met
de nieuwste technieken in de zogenaamde WoWibus. Deze speciaal ontworpen bus staat vol met
innovatieve producten zoals 3D-printers, drones en
robots waar iedereen mee mag experimenteren.
Voorleesbus
Het project de VoorleesExpress liet zich zien door
middel van een foto-expositie. De VoorleesExpress is
een succesvol project waarbij vrijwilligers 20 weken
lang een uur per week voorlezen aan kinderen
in gezinnen die extra taalondersteuning nodig
hebben. Er werd die dag ook echt voorgelezen: de
kleintjes waren van harte welkom in de Grote Gele
Voorleesbus waar Boer Boris klaar zat om voor te
lezen uit eigen werk.
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Bibliotheek Hof van Twente

Verslag Raad van Toezicht
De Bibliotheek Hof van Twente presteert goed
en verdient daarmee ruimschoots het predicaat
Erkende Bibliotheek
In 2016 maakte de Raad van Toezicht van de Stichting
Hofbibliotheek tijdens de tweemaandelijkse
vergaderingen kennis met de uitvoerende leden
van de Bibliotheek Hengelo/Hof van Twente om
zodoende ook op de onderscheiden portefeuilles
zicht te krijgen.
In mei 2016 stelde het voor drie jaar benoemde
lid van de RvT, Robert van der Reest met het
penningmeesterschap in zijn portefeuille zich
opnieuw verkiesbaar, zodat we ook de komende drie
jaar weer verzekerd zijn van kundig financieel beleid
van de Bibliotheken in goede samenspraak met de
directeur René Siteur.
Met René Siteur hield de RvT ook in mei een
tweezijdig
functioneringsgesprek
waar
we
wederzijds vaststelden meer dan tevreden te zijn
met de gang van zaken.
Bij de start van het najaar was er het verkennende
gesprek met de wethouder met cultuur in zijn
portefeuille, de heer Pieter van Zwanenburg en
de beleidsambtenaar met goede zorg voor de
bibliotheek binnen onze gemeente, de heer H. van
de Mark. Een van de onderwerpen van gesprek was
een onderzoek naar verdergaande samenwerking
met de Bibliotheek in Hengelo, waarbij er naast
een gedeeld directeurschap ook sprake kan zijn van
intensere samenwerking. Te denken valt in deze aan
een meer gemeenschappelijke Raad van Toezicht.
Daarvoor ziet de wethouder geen problemen zodat,
Jaarverslag 2016						

een onderzoek hiernaar wenselijk is. In het najaar
is hiertoe een aanzet gegeven en wij menen in
de eerste maanden van 2017 hier antwoorden te
kunnen formuleren.
In het tweede deel van het jaar heeft de Raad
ingestemd met activiteiten in het kader van
“Boekwerk”, het realiseren van werkplekken voor
ZZP-ers en dergelijke, eerst in de Bibliotheek in
Markelo en enige maanden later ook in Goor.
De RvT startte in 2014 als opvolger van het bestuur
van de Hofbibliotheek volgens de governance code. In
de statuten is vastgelegd dat leden een zittingsduur
van 3 jaar kennen met de mogelijkheid van een
eenmalige verlenging met 3 jaar.
Ik wil afsluiten met de slotzin uit de rapportage
van de audit om weer voor enkele jaren het
predicaat “Erkende Bibliotheek” te mogen
voeren. We zijn met de directeur en het
personeel
verguld
met
de
eindconclusie:
“De conclusie dat de Bibliotheek Hof van Twente naar
aard en omvangen mede door de samenwerking met
de Bibliotheek Hengelo goed presteert en daarmee het
predicaat Erkende Bibliotheek ruimschoots verdient.”

Samenstelling Raad van
Toezicht 2015
Dhr. J.T.M. ten Buuren (voorz.)

Namens de Raad van Toezicht,
Theo ten Buuren ( voorzitter)
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Dhr. B.H.M. Haverkort
Dhr. R.M. van der Reest

Organisatie

De personeelsformatie is in 2016 onveranderd gebleven. Negen medewerkers (5,04 fte’s) waren 181,5
uur per week werkzaam in de vier vestigingen.
Daarnaast waren ook dit jaar 35 vrijwilligers actief
rondom het uitleen- en opruimproces van media.
De rol van de vrijwilligers als gastheer/vrouw wordt
steeds belangrijker. In overleg met Rijnbrink wordt
jaarlijks een scholingstraject aangeboden aan deze
vrijwillige medewerkers.
In de jaarrekening van 2016 bestond de bijdrage van
de gebruikers (contributies, boetes e.d.) uit
€ 148.980,-.
De gemeentelijke subsidie bedroeg € 651.054,- (incl.
projectsubsidies).
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[Tekstvak]

Directeur/bestuurder

het nieuwe maandabonnement:
René Siteurflexibel, betaalbaar, relaxed

Vestigingsplaatsen		

Goor, Delden, Markelo en Diepenheim

Statutaire naam		

Stichting Bibliotheek Hof van Twente

Postadres			
Bibliotheek Hof van Twente
			Postbus 90
			
7470 AB Goor – Hof van Twente

Achterkant

Telefoon			0547-273493
E-mail			info@hofbibliotheek.nl
Website 			www.hofbibliotheek.nl

Vestigingen

De Höfte 9
7471DK GOOR

Burgemeester de Beaufortplein 4
7475AG MARKELO

Stadshagen 200
7491NP DELDEN

Raadhuisstraat 8
7478AG DIEPENHEIM

