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Visie bibliotheekwerk
In het gesprek met de gemeente op 15 januari 2018 heeft de  

burgemeester het bestuur gevraagd om een aantal zaken te  

verduidelijken ten aanzien van de visie. Naast de kaders m.b.t.  

het proces zijn er een tweetal hoofdlijnen, die in het plan naar 

voren moeten komen, namelijk; de collectieve, coöperatieve  

Bibliotheek en de  diensten van de Bibliotheek. De aanvulling op 

de visie is opgesteld en verstuurd naar de gemeente Wierden. 

Op 30 augustus vond een gesprek plaats met de nieuwe 

wethouder. De wethouder heeft de intentie uitgesproken om in 

het najaar het plan voor te leggen aan het college van B&W  

inclusief bijbehorende notitie. 

Tourist Info Wierden-Enter
Door sluiting van het kantoor van Tourist Info Wierden is de  

centrale fysieke balie gesloten. Om toch alle informatie  

beschikbaar te stellen aan toeristen en de inwoners van Wierden 

is besloten om diverse infopunten te openen in de gemeente 

Wierden. Vanaf 1 februari 2018 zijn er in beide Bibliotheken 

infopunten gerealiseerd. Voor informatie kunnen de bezoekers 

terecht bij het personeel van Bibliotheek Wierden tijdens de 

openingsuren van beide Bibliotheken. In het voorjaar heeft er een 

overdracht/cursus plaatsgevonden voor het personeel. 
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 Uitlening

 De uitlening van boeken en andere materialen, fysiek of  

 digitaal, is en blijft een belangrijke taak van de Bibliotheek.  

 Ruim 96.00 bezoekers bezochten de Bibliotheek Wierden en  

 Enter in 2018. Door de klassieke uitleenfunctie effectiever en  

 efficiënter in te richten kunnen we tijd , geld, ruimte en 

  expertise inzetten op nieuwe klantbehoeften en op de  

 maatschappelijk-educatieve functie van de Bibliotheek.  

 Uitgangspunt hierbij is dat we focussen op de waarde voor de  

 klant binnen de landelijke programmalijnen jeugd &  

 onderwijs, participatie en persoonlijke ontwikkeling. 

 Collectie

 De boekencollectie wordt zorgvuldig beheerd volgens de  

 daarvoor geldende normen; oude boeken maken geregeld  

 plaats voor nieuwe. Materialen die niet in onze Bibliotheek  

 aanwezig zijn kunnen bij andere Bibliotheken in het land  

 worden aangevraagd. 94.98 % (95% is de norm) van de  

 reserveringen wordt binnen de stichting geleverd. 4.92% via  

 de collectie van andere Bibliotheken in de Provincie en 0,1 %  

 wordt geleverd door Bibliotheken buiten de 

 Provincie Overijssel. 

 In of via de Bibliotheek zijn de door de Koninklijke Bibliotheek  

 geleverde digitale (informatieve) bronnen te raadplegen, zoals  

 het financieel dagblad, de uittrekselbanken en het theorie- 

 examen rijbewijs.

 

 Digitaal lezen en luisteren

 Het landelijk aanbod van e-books neemt toe. We zien het  

 gebruik van e-books geleidelijk stijgen. Dit jaar hebben 332  

 actieve leden uit Wierden gebruikgemaakt van het landelijk  

 aanbod. Het aantal uitleningen steeg van 4.752 naar 4.772  

 digitale uitleningen in 2018. In Nederland worden  door de  

 Koninklijke Bibliotheek en de openbare bibliotheken via het  

 landelijk platform  3.500.000 e-books uitgeleend.

 

 Passend lezen

 Passend lezen is een dienstverlening voor mensen die moeite  

 hebben met het lezen van een fysiek boek, omdat ze  

 slechtziend of blind zijn. De collectie bevat grootletterboeken,  

 meer dan 75.000 gesproken boeken, 175 kranten en  

 tijdschriften en bijna 1.000 hoorspelen. Ook zijn er ruim  

 14.000 boeken en 80 kranten en tijdschriften voor 

 braillelezers beschikbaar. Bovendien zijn 45.000 gesproken  

 boeken online beschikbaar, die via streaming beluisterd  

 kunnen worden. 
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  Uitleningen          Bezoekers         Bezoekers 

                                    website             Bibliotheek

Categorie 2017 2018

Bezoekers 96.415 96.316

Bezoekers website 43.241 44.769

Uitleningen 143.045 137.019

Verlengingen 55.887 56.064

Uitleningen dBos 4.939 9.018

Openingsuren 64 64

 

Categorie 2017 2018

Mediabezit 38.276 37.914

Personeel (uren) 135.50 135.50

Jeugdleden 2.889 2.860

Volwassen leden 1.869 1.863

Leners e-books volwassen  250 267

Leners e-books jeugd   76   45

Uitleningen e-books 4.753 4.772

RESULTATEN IN CIJFERS 

In 2018 werden er 96.316 bezoekers geregistreerd tijdens de openingsuren van de twee bibliotheken. 

Grafiek aantal leden           Grafiek uitleningen en bezoekers website/bibliotheek

VERANDERING EN VERBREDING KLASSIEKE BIBLIOTHEEK
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 Spreekuren en gebruik van de ruimte door derden

 Er zijn tien OV -spreekuren gehouden door OV-ambassadeurs  

 in de Bibliotheek Wierden. In totaal bezochten 36 mensen deze  

 spreekuren

 De Bibliotheek wordt gehuurd voor bijeenkomsten van de  

 GGD, de Passie en de Culturele Raad. 

 Website, nieuwsbrief en social media

 In het najaar werd de nieuwe website in gebruik genomen  

 van de Bibliotheek Wierden. Uitgangspunt  vormen nu de  

 activiteiten in het kader van de maatschappelijk-educatieve  

 Bibliotheek. 

 Het raadplegen van de catalogus, verlengen en reserveren zijn  

 mogelijk via de website. Via de website kunnen klanten door 

 klikken naar de online bibliotheek, die e-books en luister- 

 boeken beschikbaar stelt. De Bibliotheek is verder te vinden op  

 Facebook. Facebook is hiervan met ruim 450 volgers het  

 belangrijkste medium. Maandelijks versturen wij een digitale  

 nieuwsbrief naar onze leden, die daarvoor toestemming  

 hebben gegeven.

 

 Voor de lokale krant De Driehoek werd maandelijks een  

 column geschreven om diverse diensten van de Bibliotheek  

 onder de aandacht te brengen.

PARTICIPATIE EN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING
 Taalpunt

 Het Taalpunt is een samenwerkingsovereenkomst tussen De  

 Bibliotheek Wierden, Stichting De Welle, Stichting Lezen en  

 Schrijven, ROC van Twente en de gemeente Wierden. Er waren  

 eind 2018 25 cursisten en 18 vrijwilligers actief. Stichting De  

 Welle heeft eind 2018 een aanvraag gedaan voor extra subsidie  

 vanwege de grote belangstelling voor het Taalpunt. Deze  

 aanvraag is niet gehonoreerd door de gemeente Wierden. 

 Een Taallunch werd georganiseerd  door de Bibliotheek  

 Wierden en Stichting de Welle op 15 februari 2018. Voor deze  

 bijeenkomst waren uitgenodigd: de lokale politieke partijen,  

 de bondgenoten, een taalambassadeur, enkele cursisten en  

 hun begeleiders.

 De aanwezige Taalambassadeur, de taalcoaches en de  

 cursisten hadden een duidelijk en goed verhaal voor de  

 politiek. De genodigden luisterden aandachtig en stelden  

 vragen. Het was een goede bijeenkomst. In de stuurgroep is  

 besloten om ook in 2019 een Taallunch te organiseren. 

 Computercursussen

 In totaal zijn vier cursussen Klik & Tik (zes lessen)  gegeven in  

 de beide Bibliotheken. In totaal volgden 20 personen de  

 cursussen. Voor de cursussen Digisterker was dit jaar geen  

 belangstelling.

 Nederland Leest

 Het motto van Nederland Leest was dit jaar: Je bent wat je  

 leest. Met verhalen/artikelen over voeding. In het  

 geschenkboek belichtten vijf op culinair gebied bekende  

 Nederlanders vijf aspecten van eten. Voor volwassen leden van  

 de Bibliotheek werd het boek gratis ter beschikking gesteld.

 Blinddate

 Naast het Zomerlezen voor de kinderen hebben we voor de  

 volwassenen ook een activiteit georganiseerd met als doel  

  

 het lezen te bevorderen tijdens de vakantiemaanden. Vanaf  

 eind juni stonden er honderd verrassingstassen met boeken  

 klaar voor de leden van de Bibliotheek Wierden en Enter.  

 Uiteindelijk zijn er 89 uitgeleend. In de tas zat een enquête- 

 formulier. 30% van de formulieren is weer ingeleverd. Op twee  

 na was iedereen positief over deze actie.

 Lezing over autisme

 Om alle geïnteresseerde ouders, grootouders, broers, zussen  

 en leerkrachten te helpen en uitleg te geven over wat autisme  

 nou precies inhoudt, organiseerde Bibliotheek Wierden op 11  

 oktober een autisme-avond m.m.v. Anneke Doornbos en  

 Stichting MEE.

 Anneke Doornbos uit Wierden schreef het boek ‘Nest met  

 spiegelei’ over haar ervaringen met haar autistische dochter.  

 Tijdens de avond vertelde zij  hierover en beantwoordde zij als  

 ervaringsdeskundige de vragen van geïnteresseerden.

 Een medewerker van MEE gaf uitleg over wat autisme inhoudt  

 en wat bijvoorbeeld de grootste verschillen zijn tussen iemand  

 met autisme en iemand zonder. 

 De lezing werd bijgewoond door veertig mensen. Een vervolg 

 vindt plaats in 2019.

 Boekenweek 2018: bezoek natuurfotograaf Ruben Smit

 Ruben Smit, ecoloog, natuurfotograaf en regisseur van o.a.  

 De Nieuwe Wildernis, kwam op 10 maart naar het Akkerhus in  

 Ypelo om te vertellen over zijn werk als filmmaker. De  

 Bibliotheek hield de lezing in verband met het thema van de  

 Boekenweek, de natuur. Aan de hand van zijn nieuwe film  

 ‘Wad, overleven op de grens van land en water’, die in het  

 najaar van 2018 uitkwam, vertelde hij over zijn werk als  

 regisseur. Na afloop van de lezing bestond de mogelijkheid  

 om met Ruben mee te lopen naar de waterbuffer, waar hij tips  

 en trucks gaf op het gebied van fotografie.
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 Mamacafé

 Het Mammacafé wordt maandelijks gehouden in de Bi 

 bliotheek van Wierden. De Bibliotheek organiseert de cafés in  

 samenwerking met de verloskundigenpraktijk beWonder en 

 de gemeente Wierden. 

 Tijdens de maandelijkse cafés is er niet alleen veel aandacht  

 voor lezen en voorlezen, maar ook voor opvoed- en  

 gezondheidsvragen. Verschillende deskundigen haken bij deze  

 ochtenden aan om hun kennis te delen. Een greep uit de  

 onderwerpen van dit jaar: kindercoaching, Dunstantaal,  

 samen eten en bewegen en opvoeden in realtie tot  

 multimedia.

 In het afgelopen jaar bezochten 66 ouders met 87 kinderen  

 deze bijeenkomsten. 

 Digicafé

 Het tweewekelijkse digitale inloopspreekuur op vrijdag- 

 ochtend in de Bibliotheek Wierden loopt goed.  In totaal  

 bezochten 240 mensen deze bijeenkomsten onder leiding  

 van vrijwilligster Alice Zandbergen.

 Biblioscoop

 Acht keer per jaar werd er een film vertoond voor volwassenen  

 in Bibliotheek Wierden. Voor het eerst dit jaar werden er twee  

 boekbesprekingen gehouden gebaseerd op een verfilmd boek.  

 Op dezelfde avond wordt zowel het boek besproken maar  

 ook de film vertoond. Hiervoor is er groeiende  

 belangstelling.114 bezoekers woonden een filmvoorstelling bij.

JEUGD EN ONDERWIJS
 De Bibliotheek Op School

 Het programma dBos wordt op iniatief van het Ministerie van  

 Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen op steeds meer scholen  

 uitgerold. Het landelijk programma is een strategische  

 aanpak, die het plezier in lezen vergroot en de leesvaardigheid  

 van kinderen meetbaar verbetert. Bibliotheek en school  

 trekken samen op. De onderwijsspecialist  verzorgt een cursus  

 leesbevordering voor leerkrachten, er wordt een leesplan- en  

 mediaplan opgesteld aan de hand van de resultaten van de  

 LeesMonitor. Tevens worden er nieuwe werkvormen  

 geïntroduceerd en activiteiten georganiseerd. 

 In januari 2018 is de Driesprong gestart met een Bibliotheek  

 op school. De andere scholen met een dBos in de gemeente  

 Wierden zijn de Widerode en de Sjaloomschool. 474 leerlingen  

 leende 9.018 boeken in 2018. 

 De LeesMonitor werd in het voorjaar van 2018 naast de drie  

 genoemde scholen ook afgenomen door de Kluinveenschool.  

 In de teambespreking werden de resultaten vergeleken met de  

 landelijke benchmark, actiepunten werden benoemd en  

 vervolgens werd in samenwerking met de leescoördinator per  

 school een lees- en mediaplan gemaakt voor het komende  

 schooljaar.

 BoekStart

 Lezen en voorlezen zijn essentieel voor een goede taal- 

 ontwikkeling. Met het project BoekStart stimuleren wij jonge  

 ouders te gaan lezen met hun baby of peuter.

 Ouders van pasgeboren baby’s krijgen een brief via het  

 consultatiebureau, die hen informeert over dit project. Ouders  

 die hun kindje gratis lid maken krijgen het BoekStartkoffertje  

 met twee babyboekjes en informatie over voorlezen cadeau. 

 In 2018 hebben we 77 nieuwe BoekStartleden mogen  

 verwelkomen. Kantar Public heeft, in opdracht van Kunst van  

 Lezen, onderzoek gedaan naar de effecten van BoekStart. Van  

 alle ouders zegt 22 procent dat ze eerder zijn begonnen met  

 voorlezen door BoekStart. Vooral ouders met een lage sociaal- 

 economische status (63 procent) geven aan dat hun houding  

 ten aanzien van voorlezen en/of hun voorleesgedrag door  

 BoekStart veranderd is.

 BoekStart in de kinderopvang

 Boekstart in de kinderopvang is een leesbevorderings- 

 programma voor de peuterspeelzalen en de kinderopvang.  

 Het is een uitbreiding van BoekStart, bedoeld om kinderen van  
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 0-4 jaar, hun ouders en pedagogisch medewerkers intensief  

 met boeken en lezen in aanmerking te laten komen. De  

 Bibliotheek ondersteunt met een aantrekkelijk  

 (voor)leesplek in de kinderopvang, met een collectie geschikte  

 boekjes, deskundigheidsbevordering van pedagogisch  

 medewerkers, het betrekken van ouders, een voorleesplan en  

 samenwerking in een leesbevorderingsnetwerk. Zeven  

 instellingen voor kinderopvang beschikken over een  

 aantrekkelijk voorleeshoek plus geschikte boekjes.

  

 Met ingang van 2018 kan ook de LeesMonitor worden  

 afgenomen in de kinderopvang. De LeesMonitor werd  

 afgenomen door De Wegwijzer Enter en Columbus Kiddo  

 Wierden. Naast het reguliere abonnement is er ook een  

 uitgebreid abonnement voor de kinderopvang beschikbaar.  

 Vier instellingen maken hier gebruik van. Dit waren in 2018; 

 Partou Wierden en Enter, De Wegwijzer Enter en het  

 Krummelhus Notter. Met  het uitgebreide abonnement is het  

 o.a. mogelijk om naast het lenen van boeken ook de  

 netwerkbijeenkomsten voor pedagogisch medewerkers bij te  

 wonen, projectmaterialen voor leesbevordering te lenen en de  

 bijeenkomsten te bezoeken in het kader van de Nationale  

 Voorleesdagen. 

 

 Bibliowijzer Overijssel

 Alle bibliotheekproducten voor kinderopvang, peuter- 

 speelzalen, primair en voortgezet onderwijs zijn dit jaar  

 ondergebracht op de website BibliowijzerOverijssel.nl. Scholen  

 uit de gemeente Wierden kunnen een keuze maken uit 86  

 projecten om het leesplezier bij hun leerlingen te vergroten,  

 waardoor zij meer gaan lezen en de taalvaardigheid vergroten.  

 Alle dertien scholen nemen producten af uit de Bibliowijzer.  

 De volgende onderdelen werden afgenomen door de scholen;  

 Leesvirus, Nederland Leest Junior, Schrijversfestival, groeps- 

 bezoek, één tegen allen en boekenbal.

 Scoor een boek

 In de tweede helft van 2018 is begonnen met de  

 voorbereidingen voor het project ‘Scoor een boek’ Wierden en  

 Enter 2019. De Bibliotheken van Almelo, Twenterand, Nijverdal  

 en Hardenberg en Wierden werken in dit project samen met  

 Heracles. 

 Scoor een Boek! zet de kracht van voetbal in voor het  

 stimuleren van leesmotivatie en leesplezier bij leerlingen én  

 gezinnen door de inzet van profvoetballers als rolmodel. In  

 2019 starten we dit project met ruim 200 kinderen uit de  

 kernen Wierden en Enter.

 Zomerlezen

 Lezen in de zomervakantie is voor veel mensen het toppunt  

 van ontspanning. Dat geldt gelukkig voor veel kinderen ook.  

 Maar er zijn ook genoeg kinderen, die uit zichzelf niet zo snel  

 een boek pakken. Juist voor hén is het Zomerlezen ‘bedacht’  

 door de Bibliotheken: lezen tijdens de zomervakantie, om een  

 terugval in het technisch-leesniveau te voorkomen. Het is  

 immers bewezen dat kinderen, die niet lezen tijdens de (lange)  

 zomervakantie soms wel één tot twee avi-niveaus terugvallen.  

 Dit geldt vooral voor de jongere kinderen, die nog niet zoveel  

 leeservaring hebben. 179 kinderen uit de groepen drie en vier 

 namen deel aan dit project van Bibliotheek Wierden. 

 Erg leuk was de bijbehorende bingo-kaart, waarmee de 

 kinderen uitgedaagd werden om te lezen op gekke plekken en  

 tijdstippen.

 Nationale Voorleesdagen

 Het CPNB organiseert jaarlijks in januari  ‘De Nationale  

 Voorleesdagen’. Het is een campagne om het voorlezen aan  

 jonge kinderen te stimuleren. Ieder jaar wordt het  

 Prentenboek van het Jaar gekozen dat tijdens de voorlees- 

 dagen extra in de belangstelling wordt gezet. In 2018 was dit  

 het boek Ssst! De tijger slaapt van Britta Teckentrup.  
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 Burgemeester Robben las in beide Bibliotheken voor uit het  

 bekroonde boek. Deze voorleesochtenden werden goed  

 bezocht (Wierden: tachtig peuters en hun ouders/begeleiders,  

 Enter: 35 peuters en hun ouders/begeleiders) Een theater- 

 voorstelling gebaseerd op het bekroonde boek werd  

 bijgewoond door zestig kinderen en hun ouders. 

 VoorleesExpress

 Dit jaar heeft de Bibliotheek Wierden veertien gezinnen  

 bereikt met risico op een taalachterstand  met het programma  

 VoorleesExpress. Acht vrijwilligers bezochten de gezinnen.  

 Ouders en kinderen kwamen in contact met het ‘Voorlees- 

 ritueel’. De coördinatie ligt in handen van de lokale  

 Bibliotheek. 

  

 VoorleesExpress-kinderen presteren na afloop van het project 

 beter op taalvaardigheid (boekoriëntatie, verhaalbegrip,  

 begrijpend lezen en woordenschat) en hebben meer lees-

 plezier. Ook is de taalomgeving in huis verrijkt; ouders hebben  

 meer plezier in het voorlezen en zien het belang van lezen  

 meer; het aantal bibliotheekbezoeken is toegenomen en er  

 zijn meer boeken in huis voor de kinderen; kinderen kijken  

 vaker en langer in boeken. Dit is gebleken uit onafhankelijk  

 onderzoek. 

  

 VoorleesExpress is als erkende interventie opgenomen in  

 de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands  

 Jeugdinstituut (NJ) In Overijssel is het bereik van het aantal  

 gezinnen gestegen van 159 in 2013 naar 650 in 2018.

 Voorleeswedstrijd

 Woensdag 31 januari 2018 werd de kwartfinale van de  

 Nationale Voorleeswedstrijd gehouden  in café De Zomp in  

 Enter. Daar streden veertien kinderen uit de groepen zeven  

 of acht van de basisscholen uit Wierden om de eer. Zij lazen  

 een fragment voor uit hun favoriete boek. Een deskundige jury  

 beoordeelde de voorlezers onder andere op tekstbegrip,  

 stemgebruik en interactie met het publiek. Indy Sjoers van  

 het Galjoen uit Wierden en Lisa Langkamp van de Roerganger  

 uit Enter kwamen als beste uit de bus. Zij mogen zich de  

 voorleeskampioenen van 2018 noemen van de gemeente  

 Wierden.

 Juniordictee

 Op woensdag 21 februari 2018 organiseerde de Bibliotheek  

 Wierden i.s.m. de gemeente Wierden en Boek- en kantoor- 

 vakhandel Reterink voor de achtste keer het Juniordictee  

 Wierden. Kandidaten uit de groepen zeven en acht van de  

 basisscholen streden om de titel ‘Beste speller van Wierden’.  

 Het dictee werd geschreven door schrijfster Ria Lazoe, een  

 dictee met een actueel thema over de beroemde koe Hermien.  

 Het dictee werd voorgelezen door burgemeester Henk Robben.  

 Als winnaars kwamen uit de bus: Wiebe Gouma van de  

 Driesprong en Joëlle Oosterhuis van de Sjaloomschool.  

 Gemiddeld werden er twaalf fouten gemaakt. De beide  

 winnaars mochten door naar de finale van het Junior Dictee  

 Overijssel in Ommen.
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ORGANISATIE
 Bestuur 

Het bestuur van de Bibliotheek Wierden kwam in 2018  regulier bij elkaar. De belangrijkste agendapunten waren;

• de Begroting 2019 werd vastgesteld in de vergadering van  

 28 mei; de begroting is opgesteld op basis van de cijfers van de  

 jaarrekening 2017;

• het Jaarverslag 2017 werd vastgesteld in de vergadering  

 van 16 april 2018; 

• de Jaarrekening 2017 werd vastgesteld in de vergadering van  

 28 mei Deze jaarrekening voldoet aan de richtlijnen voor  

 RJ640;

• in januari en augustus heeft bestuurlijk overleg plaats- 

 gevonden met de wethouder en beleidsambtenaar over de  

 toekomstvisie van de Bibliotheek Wierden;

• een verzoek tot deelname aan een haalbaarheidsonderzoek  

 inzake huisvesting van Bibliotheek Enter werd positief  

 beantwoord. Wel met de opmerking dat huisvesting een  

 afgeleide moet zijn van de visie;

• in de vergadering van 17 september is er door het bestuur een  

 top drie geformuleerd van mogelijke risico’s;

• keuze accountant: na een uitvoerige discussie over de  

 gevolgde procedure wordt het besluit genomen om voor één  

 jaar in zee te gaan met Eshuis.

Bestuursleden Functie Aftredend Start Zittingsperiode

Dhr. A. Dommerholt penningmeester 01-01-2021 01-01-2009 3

Mw. A. Reerink  01-06-2022 08-05-2018 1

Mw. L van Sluijs secretaris 01-11-2022 15-09-2014 2

Dhr. P. Spackler voorzitter 01-11-2022 20-10-2014 2

 Personeel 
Na de zomervakantie werden een drietal inspiratiebijeenkomsten 

gehouden voor medewerkers van de Bibliotheken in Overijssel. De 

beweging naar een nieuwe maatschappelijke-educatieve  

Bibliotheek vraagt immers ook een switch van de medewerkers. 

De medewerkers hadden keus uit een groot aantal bijeenkomsten 

of workshops van ‘Duurzaam inzetbaarheid’ tot bijeenkomsten 

over leerstijlen. Landelijk werd een platform voor e-learning  

gelanceerd voor de medewerkers van de bibliotheken.

Dit jaar namen twee medewerkers afscheid van de Bibliotheek 

Wierden.

De volgende cursussen en opleidingen werden gevolgd in 2018:  

leerstijlen, communities bouwen, update social media, privacy 

wetgeving/AVG, bedrijfshulpverlening, methodiek creatief 

schrijven(leesconsulent), cursus basisvaardigheden,  

bijeenkomsten Broekriem. 

Het ziekteverzuim in 2018 van Bibliotheek Wierden bedroeg 2.17%. 

Het ziekteverzuim van alle aangesloten Bibliotheken was  

gemiddeld 5.86% 

Samenstelling bestuur 31-12-2018
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EXPLOITATIEBEGROTING 2019
Baten  Begroting 2019

80 Opbrengsten 83.500

82 Specifieke dienstverlening 7.000

85 Diverse baten 3.500

88 Subsidies 508.000

 

TOTAAL BATEN 602.000

 

 

Lasten
40 Bestuurs- en organisatiekosten 12.500

41 Huisvestingskosten 42.000

42 Personeelskosten 308.500

43 Administratiekosten 31.300

44 Transportkosten 2.700

45 Automatiseringskosten 49.000

46 Collectie- en mediakosten 125.000

47 Specifieke kosten 15.500

49 Afschrijving / rente / voorzieningen 4.500

 

TOTAAL LASTEN 591.000

 

Saldo voor mutaties reserves 11.000 

Bestemmingsreserve onderhoud 11.000

 

Saldo na mutaties reserves 0
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Werkgebied:  Gemeente Wierden

Aantal inwoners:  24.353 (31-12-2018)

Bibliotheekvoorziening:  Vestigingen in Wierden en Enter

ALGEMENE GEGEVENS

ADRESGEGEVENS
Bibliotheek Wierden    

Pouliestraat 2

7642 EB Wierden

T 0546 57 27 84

E info@bibliotheekwierden.nl

www.bibliotheekwierden.nl

Openingstijden
De vestigingen van de Bibliotheek Wierden kennen de volgende openingstijden

Wierden    
maandag 13.00 - 20.00  uur

dinsdag 13.00 - 17.30  uur

woensdag 10.00 - 20.00  uur

donderdag 13.00 - 17.30  uur

vrijdag  10.00 - 20.00  uur

zaterdag 10.00 - 13.00  uur

Enter
maandag 13.00 - 20.00  uur

dinsdag gesloten

woensdag 13.00 - 17.30  uur

donderdag 13.00 - 20.00  uur

vrijdag  13.00 - 17.30  uur

zaterdag          10.00 - 13.00  uur


