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Voorwoord

Een Deense collega vatte onlangs de veranderingen 
in de bibliotheekwereld kernachtig samen. “In een 
bibliotheek gaat het niet om boeken, maar om 
mensen”.

De aanwezige collectie vormt uiteraard nog steeds 
een prachtig fundament voor onze dienstverlening, 
maar het wordt steeds belangrijker om rondom dit 
fundament activiteiten te ontplooien die waardevol 
zijn voor alle inwoners van Hof van Twente, van 
jong tot oud. De bibliotheek is dan ook volop in 
ontwikkeling.

De jeugd verdient een kansrijke toekomst. Om 
straks volwaardig mee te doen in de maatschappij 
is goede taalvaardigheid een vereiste, net als slim en 
verantwoord met media om kunnen gaan. Samen 
met ouders, het onderwijs, de bibliotheek en andere 
organisaties doen we daar alles aan. We bieden 
een samenhangend aanbod gericht op leesplezier, 
leesvaardigheid en mediawijsheid in iedere leeftijd: 
een doorgaande lijn voor kinderen van 0 tot 18 jaar.

De Bibliotheek op school is daarbij een succesvol 
instrument. Steeds meer basisscholen maken met 
veel plezier gebruik van dit mooie bibliotheekproduct.

Laaggeletterdheid bij volwassenen bestrijden we 
samen met gemeente, Wijkracht, ROC en Lezen en 
Schrijven in ons Taalpunt Hof van Twente. Digitale 
vaardigheden kunnen worden aangeleerd in ons 
tabletcafé. Veel activiteiten dus, maar het lenen blijft 

nog steeds erg belangrijk. Bijna 300.000 materialen 
werden er vorig jaar uitgeleend in de bibliotheken. 
Om het voor volwassenen nog aantrekkelijker te 
maken om lid te worden van de bibliotheek, hebben 
we een nieuwe abonnementsvorm geïntroduceerd. 
Met een maandabonnement van 4 euro is de 
financiële drempel vrijwel verdwenen, daarnaast is 
het abonnement zeer flexibel voor de klant.

Bij bijna al deze activiteiten worden we ondersteund 
door een groep zeer enthousiaste vrijwilligers. Zij 
assisteren in het vele werk rondom de uitlening, het 
taalpunt en andere activiteiten. Hun inzet is dan ook 
onmisbaar.

Op dit moment werken we hard aan een nieuw 
meerjarenbeleid. Want het vormgeven van een 
moderne bibliotheekvoorziening, vanuit vier goed 
uitgeruste bibliotheekvestigingen, vormt een mooie 
uitdaging. En die gaat ook zeker slagen, want de 
Bibliotheek, die maken we samen.

René Siteur (directeur/bestuurder)
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Bibliotheek Hof van Twente

Inhoud
“In een bibliotheek gaat het niet om boeken, 
maar om mensen.”
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Activiteiten en resultaten

Altijd geopend
De openingstijden van de Bibliotheken in Hof van 
Twente zijn verruimd. Uitgangspunten hierbij waren: 
vaker open (ook op maandag) en duidelijkheid voor 
de klant. De vier vestigingen zijn nu samen 216 uur 
per week geopend.

Verbetering van de collectie
De Bibliotheek wil haar klanten verleiden om veel 
mooie boeken, films en tijdschriften mee naar huis te 
nemen. Met thematische presentaties, displaytafels 
en door boeken met de kaft naar voren in de kast 
te plaatsen is het zoeken van een mooi boek zeer 
gemakkelijk. In 2015 is er met name in Bibliotheek 
Goor en Markelo ingrijpend gesaneerd; de collectie 
was niet altijd meer van de kwaliteit waar we naar 
streven. Wat nu overblijft is een aantrekkelijke, 
moderne collectie die is afgestemd op de vraag van 
de klant. Voor specifiekere titels kan men gebruik 
maken van de collectie van andere Overijsselse 
Bibliotheken, die kosteloos klaar wordt gezet.

Bibliotheekabonnement
Om in te spelen op de huidige tijd is het 
bibliotheekabonnement eind 2015 flink vernieuwd. 
Bibliotheek Hof van Twente is overgestapt op het 
maandabonnement: een flexibel en betaalbaar 
abonnement waarmee we verwachten in deze tijd 
meer mensen aan te spreken. Het abonnement 
kost een klein bedrag per maand (€4) en is op ieder 
moment stop te zetten. De drempels zijn hiermee 
grotendeels weggenomen. 

Lid van de Bibliotheek 31-12-
2014

31-12-
2015

%
van 2014

Jeugd (0 tot 18 jaar) 5.220 5.056 97

Volwassenen (18+) 3.770 3.527 94

Totaal 8.990 8.583 95

Percentage inwoners lid 25,7% 24,5% 95

Bibliotheken 31-12-
2014

31-12-
2015

%

Bibliotheekvestigingen 4 4 100

De Bibliotheek op school      8 10 109

Openingsuren per week 31-12-
2014

31-12-
2015

%

Bibliotheek Goor 35 50 143

Bibliotheek Delden 35 50 143

Bibliotheek Markelo 26 45 173

Bibliotheek Diepenheim 71 71 100

Totaal 167 216 129

Ledenaantal
Het aantal leden liep met vijf procent terug en 
volgt hiermee de landelijke trend. Desondanks is 
nog steeds bijna een kwart van de inwoners van 
Hof van Twente lid van de Bibliotheek, goed voor 
bijna 300.000 uitleningen en meer dan 150.000 
bezoekers. We hopen dat met de veranderingen in de 
vestigingen en het nieuwe abonnement het aantal 
leden en uitleningen in 2016 zullen stijgen.

“Het nieuwe maandabonnement: 
flexibel, betaalbaar, relaxed”
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[intro onderwerp]

Lid van de Bibliotheek 31-12-
2014

31-12-
2015

%
van 2014

Jeugd (0 tot 18 jaar) 5.220 5.056 97

Volwassenen (18+) 3.770 3.527 94

Totaal 8.990 8.583 95

Percentage inwoners lid 25,7% 24,5% 95

Bibliotheken 31-12-
2014

31-12-
2015

%

Bibliotheekvestigingen 4 4 100

De Bibliotheek op school      8 10 109

Openingsuren per week 31-12-
2014

31-12-
2015

%

Bibliotheek Goor 35 50 143

Bibliotheek Delden 35 50 143

Bibliotheek Markelo 26 45 173

Bibliotheek Diepenheim 71 71 100

Totaal 167 216 129

Uitleningen 31-12-2014 31-12-2015 %

Bibliotheek Goor 115.295 104.779 91

Bibliotheek Delden 101.856 94.826 93

Bibliotheek Markelo 53.354 47.409 95

Bibliotheek Diepenheim 37.163 33.183 89

Totaal 307.668 280.197 91

Collectie 31-12-2014 31-12-2015 %

Bibliotheek Goor 26.096 19.382 74

Bibliotheek Delden 18.651 17.307 93

Bibliotheek Markelo 16.961 11.111 66

Bibliotheek Diepenheim 6.364 6.283 98

Totaal 68.072 54.083 79

Bezoekers 31-12-2014 31-12-2015 %

Bibliotheek Goor n/b 49.369

Bibliotheek Delden n/b 39.931

Bibliotheek Markelo n/b 18.128

Bibliotheek Diepenheim n/b 51.631

Totaal n/b 159.059

Beter in (digi)taal!
Om goed mee te doen in de samenleving moet je 
goed kunnen lezen en schrijven, en goed met de 
computer om kunnen gaan. Er zijn nog veel mensen 
die op deze gebieden een achterstand hebben. Het 
Taalpunt van de Bibliotheek helpt, met een wekelijks 
inloopspreekuur waar mensen terecht kunnen 
met hun taalvraag. De Bibliotheek organiseerde 
daarnaast een computercursus met Seniorweb, een 
samenwerking die in 2016 verder vorm gaat krijgen.  

Ook in de Bibliotheek
Ondernemers en zzp’ers kunnen vanaf 2015 een 
werkplek huren in de Bibliotheek Markelo. Het 
concept Boekwerk biedt hen betaalbare werkplekken 
die van alle gemakken zijn voorzien. In 2016 zal 
Boekwerk zich ook in Bibliotheek Goor vestigen.
In de Bibliotheek van Goor is het VVV-punt, 
de Puzzeltheek en de Kunstuitleen gevestigd. 
Bibliotheek Goor en Markelo zijn vanaf 2015 
inzamelpunten voor de Stadspost. De Bibliotheek 
Hof van Twente herbergt verder drie leeskringen 
en organiseerde in 2015 met de GGD Twente elf 
avonden over zwangerschap en babyverzorging.

Boekenweek
Reggehof hield op 13 maart samen met de Bibliotheek 
het Boekenweekcafé. Herman Brusselmans en 
Annegreet van Bergen werden geïnterviewd door 
Theo Hakkert van TCTubantia. Tosca Nitterink was 
tijdens de Boekenweek te gast  in Delden.

Bibliotheek Hof van Twente
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Samenwerking met het primair onderwijs
Structurele samenwerking met het onderwijs aan 
meer leesplezier, betere resultaten op gebied van 
leesvaardigheid en mediawijsheid, dat doen we sinds 
2013 volgens de aanpak de Bibliotheek op school. In 
2015 zijn we wederom op twee nieuwe basisscholen 
gestart met de Bibliotheek op school, waarmee we 
uitkomen op een totaal van tien scholen. Zo komen 
825 leerlingen op school veelvuldig met lezen en 
boeken in aanraking.

Nationale Voorleeswedstrijd
Van de 22 basisscholen in Hof van Twente deden 16 
scholen mee aan de Nationale Voorleeswedstrijd, 
georganiseerd door de Bibliotheek. Er waren twee 
plaatselijke rondes, in Diepenheim en in Delden.

Gedichtenwedstrijd Hof van Twente
We houden binnen de Hof van Twente ieder jaar een 
eigen gedichtenwedstrijd voor kinderen van groep 
3 t/m 8 van de basisscholen. Dit jaar deden 344 
kinderen van acht verschillende scholen mee. 

Besmet met het leesvirus
Leesvirus is een project voor groep 6 van het 
basisonderwijs. Kinderen lezen de tien boeken en 
wisselen via de website leesvirus.nl hun mening uit 
met kinderen van andere scholen die dezelfde boeken 
hebben gelezen. Ze moeten daarnaast allerlei vragen 
beantwoorden en strijden tegen andere scholen om 
te bepalen welke school het meest met het Leesvirus 
is besmet. 

Vroeg- en voorschools (0 tot 4 jaar)
Een vierjarige die niet voorgelezen wordt, kent 
gemiddeld 1.500 woorden. Een kind van die leeftijd 
dat wel voorgelezen wordt, kent er 3.500. Het is dus 
belangrijk om al vroeg met boeken, taal en voorlezen 
te beginnen. Niet alleen voor de taalontwikkeling, 
ook om de fantasie te prikkelen en natuurlijk voor de 
gezelligheid. De Bibliotheek doet veel om het (voor)
lezen op jonge leeftijd te stimuleren.

Bibliotheek Hof van Twente startte in 2015 
bijvoorbeeld met de VoorleesExpress. Vijf gezinnen 
deden mee en werden twintig weken voorgelezen 
door vrijwilligers. Aandacht voor voorlezen was 
er ook tijdens de Nationale Voorleesdagen. Op 
woensdag 21 januari was de aftrap met het grote 
Voorleesontbijt in alle vestigingen van Bibliotheek 
Hof van Twente. Gedurende twee weken brachten 31 
groepen met in totaal 486 peuters een bezoek aan de 
Bibliotheek. 73 van hen hadden waren nog geen lid 
en kregen een gratis pasje mee naar huis.

Met het project BoekStart in de Kinderopvang wil de 
Bibliotheek kinderen van 0 tot 4 jaar, hun ouders en 
de medewerkers in de kinderopvang intensief met 
boeken en (voor)lezen in aanraking brengen. Het 
project werd in 2015 bij vier peuterspeelzaallocaties 
uitgerold (3 in Goor, 1 in Diepenheim). Het 
resultaat: een volledig ingerichte leeshoek in 
iedere vestiging met aantrekkelijk meubilair, een 
actuele boekencollectie en uitgebreid geschoolde 
medewerkers.

“Voorlezen, je kunt er niet vroeg 
genoeg mee beginnen!”
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In de Hof van Twente waren er zes deelnemende 
groepen van vijf scholen, met in totaal 89 leerlingen. 
De winnende scholen van Hof van Twente waren OBS 
Puntdak en De Rannink.

Cultuur voor kinderen
Om hun blik te verruimen zouden alle kinderen 
regelmatig in aanraking moeten komen met 
uiteenlopende kunst en cultuur. Samen met 
andere cultuuraanbieders in Hof van Twente 
(CuBaHof) verzorgt de Bibliotheek een programma 
voor cultuureducatie op de basisschool. Dit jaar 
organiseerden we bezoeken van schrijvers voor groep 
5: Reggie Naus, Arend van Dam, Anton van der Kolk, 
Kees Opmeer en Harmen van Straaten bezochten van 
2 t/m 10 november 25 groepen. 

Kinderboekenweek
Tijdens de Kinderboekenweek was er in alle 
Bibliotheken een speurtocht. Verspreid door het 
gebouw hingen opdrachten die te maken hadden 
met het thema (‘Raar maar waar’, over techniek 
en wetenschap) of de bekroonde boeken van 
2015. Kinderen kunnen die speurtocht op eigen 
gelegenheid doen. Wie de hele speurtocht heeft 
gedaan ontving een oorkonde en een klein kadootje. 
Verder zijn er vier groepen met basisschoolleerlingen 
op bezoek geweest.

De totale personeelsformatie in 2015 bedroeg 181,5 
uur per week, verdeeld over 9 medewerkers (5,04 
fte’s). Daarnaast waren er wekelijks 34 vrijwillige 
medewerkers voor enkele uren per week actief, 
rondom het uitleen- en opruimproces van media.

In 2015 werden er door diverse personeelsleden 
cursussen gevolgd op het gebied van  
leesbevordering, jeugd- en schoolbibliotheekwerk, 
didactische vaardigheden, romanadvies, 
retailmarketing en verkooptraining, mediawijsheid 
en bedrijfshulpverlening. 

De Bibliotheek is aangemerkt als leer/werkbedrijf bij 
de Ecabo en van daar zijn ook regelmatig stagiaires 
in de bibliotheek werkzaam. Ook ontvangt de 
bibliotheek regelmatig leerlingen van het voortgezet 
onderwijs voor het volgen van een maatschappelijke 
stages.

In de jaarrekening 2015 bestond de bijdrage van de 
gebruikers (contributies, boetes e.d.) uit € 155.027,-
De gemeentelijke subsidie bedroeg  € 636.853,- (incl. 
projectsubsidie).

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht werkt volgens de principes van 
de Governance code Cultuur. Ze houdt toezicht op 
het beleid van de directie en dient deze van advies 
ten aanzien van toekomstige ontwikkelingen en 
incidentele beslissingen. De Raad vergadert vier 
maal per jaar en volgt daarbij een vast patroon. 

Organisatie

Samenstelling Raad van 
Toezicht 2015

Dhr Theo ten Buuren  
(voorzitter)

Dhr. Prof. Dr. Ir. B. Haverkort

Dhr. R. van der Reest

Bibliotheek Hof van Twente
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Achterkant

Statutaire naam  Stichting Bibliotheek Hof van Twente

Directeur/bestuurder René Siteur

Vestigingsplaatsen  Goor, Delden, Markelo en Diepenheim

Postadres   Bibliotheek Hof van Twente
   Postbus 90
   7470 AB Goor – Hof van Twente
 
Telefoon   0547-273493
E-mail   info@hofbibliotheek.nl
Website    www.hofbibliotheek.nl

Vestigingen

De Höfte 9
7471DK GOOR

Stadshagen 200
7491NP DELDEN

Burgemeester de Beaufortplein 4
7475AG MARKELO

Raadhuisstraat 8
7478AG DIEPENHEIM


