DIGITAAL
JAARVERSLAG
2020
hoogtepunten en cijfers

Online activiteiten deden hun intrede: Het Groot
Dictee kende een recordaantal deelnemers. Ook
het Junior Dictee en techniekworkshops van Tetem
trokken online veel belangstelling.

2020: Het jaar van de Online Bibliotheek en de
Afhaalbieb. Het jaar waarin we zo goed mogelijk
klaar stonden voor onze gebruikers.

Wat opviel in 2020 Ontwikkelingen in grote lijnen
In de landelijke pers was er dit jaar geregeld aandacht voor de

De boekencollectie wordt zorgvuldig beheerd volgens de daarvoor

maatschappelijke functie van de Bibliotheek. Inmiddels zien

geldende normen. Geregeld wordt uit materiaal vervangen door

stakeholders de Bibliotheek als meer dan een boeken-

nieuwe titels.

uitleendienst.

Materialen die niet in onze Bibliotheek aanwezig zijn kunnen
bij bibliotheken in het hele land aangevraagd worden, ook

Dit jaar zijn we voorzichtig gestart met het Informatiepunt

wetenschappelijk materiaal. In of via de Bibliotheek zijn ook

Digitale Overheid en hebben daarbij de samenwerking gezocht

de door de KB geleverde digitale (informatieve) bronnen te raad-

met het Sociaal Vraagplein. Zij zijn enthousiast over onze

plegen. Er is steeds meer materiaal beschikbaar voor het

mogelijkheden om mensen te helpen op vooral het digitale vlak.

ontwikkelen van basisvaardigheden van o.a. Oefenen.nl en Steffie.

Het aantal uitleningen van e-books is dit jaar bij ons met 51%

De landelijke collectie e-books is inmiddels gegroeid naar meer

gestegen. De lockdowns ( 14 weken) hebben hier natuurlijk mee te

dan 30.000. Deze zijn samen met de luisterboeken te leen in één

maken, maar ook in de periodes dat de coronamaatregelen

nieuwe meer gebruikersvriendelijke app, die in september

soepeler waren groeide het e-book gebruik. Dit blijkt uit cijfers

gelanceerd is. Natuurlijk zijn de meeste e-books ook te

van de Koninklijke Bibliotheek. Tijdens de eerste lockdown-

downloaden op de e-reader.

periode werd landelijk de Thuisbieb aangeboden met gratis
e-books voor leden en niet-leden. Hier maakten ruim 150.000

Voor hulp en advies kan men tijdens de bemande openingsuren

mensen gebruik van.

in beide vestigingen terecht bij onze medewerkers. Tijdens de
lockdown konden mensen ’s morgens telefonisch hun vragen

Positief is ook dat we in de eerste lockdownperiode 101 nieuwe

stellen.

leden mochten verwelkomen. Er werd dankbaar gebruik gemaakt
van de mogelijkheid om boeken te reserveren en op een vastgestelde tijd op te halen. Het traditionele boek blijft aantrekkelijk.
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Activiteitenprogramma
Nationale Voorleesdagen

MamaPapaCafé

Het doel van de Nationale Voorleesdagen is het stimuleren

Voor het MamaPapaCafé was het een bijzonder jaar. Een

van het voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen.

jaarprogramma met leuke onderwerpen en enthousiaste

Dit is zo belangrijk dat het landelijk al voor de 17e keer

sprekers lag klaar. Helaas kon een deel van het programma

georganiseerd werd. Het centrale prentenboek tijdens de

niet door gaan vanwege het coronavirus. De ochtenden die

Nationale Voorleesdagen in januari was dit jaar ‘Moppereend’

wel door konden gaan gingen over de motorische

van Petr Horaček. In onze vestigingen mochten we acht

ontwikkeling van je kindje, peuterpuberteit en zindelijkheids-

kinderopvanglocaties ontvangen voor een gezellig

training. We mochten een programma organiseren rondom

Voorleesfeest. In Rijssen startte het feest met het voorlezen

Rupsje Nooitgenoeg en de podotherapeut kwam langs. Mooi

van het prentenboek door gemeentesecretaris Arie van Eck

dat we hierin konden samenwerken met de GGD, fysio Trifitt

en in Holten begon burgemeester Arco Hofland het

en Fysiotherapie Koninginneweg. 34 ouders en 41 jonge

Voorleesfeest met het voorlezen van het prentenboek

kinderen bezochten het MamaPapaCafé.

‘Moppereend’. Vervolgens waren er verschillende workshops

VoorleesExpress

voor de kinderen waar zij enthousiast aan meededen.

Ook voor de VoorleesExpress was 2020 een bijzonder jaar.

BoekStart

Bij de eerste lockdown werd het voorlezen stop gezet. Alle

BoekStart is een programma dat kinderen van nul tot vier jaar

gezinnen kregen een rugzakje thuis bezorgd met daarin een

en hun ouders van boeken laat genieten. Na de geboorte van

aantal boekjes en spelletjes. Op dat moment waren de

een baby, ontvangt de ouder van de gemeente een waardebon

vrijwilligers bij vijftien gezinnen aan het voorlezen. Na de

voor het BoekStartkoffertje. Wanneer ouders dit ophalen in

grootste schrik zijn veel voorlezers weer aan de slag gegaan.

de bibliotheek leiden we ze rond en we maken hun kindje

Het voorlezen bij een aantal gezinnen is rond de zomer

gratis lid van de bibliotheek. Dit jaar hebben we 108 kinderen

afgerond. Bij andere gezinnen zijn we na de zomer weer

tussen de nul en een jaar als lid ingeschreven. Op deze manier

verder gegaan met voorlezen. Gelukkig konden we ook nieuwe

laten we ouders en hun kinderen genieten van boeken en

gezinnen verwelkomen. In totaal hebben we in 2020 in dertig

werken we aan de taalontwikkeling.

gezinnen voorgelezen.

BoekStart in de kinderopvang

Project Taal Werkt

BoekStart in de kinderopvang is een leesbevorderings-

In Rijssen-Holten zijn we deelnemer aan het door de provincie

programma voor de kinderopvang. We brengen kinderen van

ondersteunde project Taal Werkt. Het project is bedoeld om

0-4 jaar, hun ouders en pedagogisch medewerkers in

laaggeletterdheid te voorkomen. De Bibliotheek werkt hierin

aanraking met boeken en lezen. We ondersteunen de

samen met de Johan Frisoschool en kinderdagverblijf

kinderopvang door deskundigheidsbevordering, een collectie,

Zonneroosje van de Kindertuin. Geplande themaochtenden

een voorleesplan en samenwerking in een netwerk. We

voor ouders van gezinnen waar sprake zou kunnen zijn van

werken intensief samen met Kinderopvang Dijkerhoek,

laaggeletterdheid, zijn helaas niet doorgegaan. Samen hopen

Kindertuin Het Zonneroosje, Kindertuin Het Madeliefje,

we in 2021 weer activiteiten te kunnen organiseren.

Peuterspeelzaal ’t Kruimeltje en Peuterspeelzaal Veeneslagen.
Zij maken gebruik van het uitgebreide BoekStartabonnement.

Samenwerking met scholen

Columbus junior, De Liezenboerderij en Columbus junior

Dat lezen ontzettend belangrijk is voor kinderen, weten we

Kiddo maken gebruik van een basisabonnement. Hiermee

natuurlijk allang. Daarom werkt de bibliotheek samen met

kunnen zij hun eigen collectie aanvullen met materiaal uit de

het onderwijs. En die samenwerking gaat veel verder dan

bibliotheek.

leesplezier alleen...
We zijn blij dat we een goed contact hebben met de

Dit jaar zijn we gestart met een nieuwsbrief voor alle

scholen in Rijssen-Holten. Bijna alle scholen maken gebruik

kinderopvanglocaties. Hiermee informeren we pedagogisch

van de Bibliotheek. Alle producten en diensten zijn te vinden

medewerkers over landelijk en lokaal nieuws over (voor)lezen.

op www.bibliowijzeroverijssel.nl. Daarbij kun je denken

Verder was het een jaar waarin wisseling van de wacht plaats

aan het lenen van pakketten met materialen rond een

vond. Consulent is nu M. Teesink en voorleesconsulent

bepaald prentenboek, het bezoeken van de bibliotheek met de

T. Bekkernens. Een voorstelronde langs alle kinderopvang-

groep, het klassikaal lenen van boeken, het leveren van school-

locaties is vanaf de zomervakantie van start gegaan.

krantkopij, de cursus ‘Open Boek’ voor leerkrachten etc….
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De Bibliotheek op school (dBos)

bibliotheek ontvangen. We hebben dit jaar gebruik kunnen

De Bibliotheek op school is een landelijk programma waarbij

maken van de schoolbibliotheken van de Johan Frisoschool,

het onderwijs en de bibliotheek samenwerken met als doel de

Dijkerhoek, Holterenk en Haarschool (Holten). Kinderen

taalontwikkeling van de leerlingen te verbeteren. Het is de

mochten boeken lenen uit de schoolbibliotheek en deze zomer

taak van de leesconsulent van de bibliotheek om het

meenemen naar huis, zodat er geen terugval in lees-

leesplezier te vergroten. Daarnaast wordt er een

vaardigheid plaatsvindt. Strips, leesboeken, informatieve

aantrekkelijke Bibliotheek op school ingericht.

boeken, tijdschriften, het maakt niet uit wat je leest….als je
maar leest. We hebben er online tips bijgegeven voor de

Gelukkig hebben de leesconsulenten de scholen nog geregeld

ouders.

kunnen bezoeken ondanks corona. In Rijssen-Holten zijn er op

Wij gaan op Berenjacht, maart 2020

dit moment vier scholen met een Bibliotheek op school.

Wat hebben veel mensen dit jaar gehoor gegeven aan de

Nationale Voorleeswedstrijd

oproep om een beer voor het raam te plaatsen. Ook in de

Op woensdag 5 februari hebben elf schoolkampioenen

bibliotheek stond een grote knuffelbeer voor het raam. Het

meegedaan met de Voorleeswedstrijd in het Kulturhus in

prachtige prentenboek ‘Wij gaan op Berenjacht’ heeft

Holten. De deelnemers kwamen van alle scholen in Holten en

landelijk tot heel wat gezellige wandeluurtjes door de

van zeven scholen in Rijssen, vier jongens en zeven meisjes.

woonwijk gezorgd. Ook in Rijssen en Holten hebben heel veel

De winnaar was Sybe Hoogenberg van de Beatrixschool in

kinderen gezocht naar al deze beren.

Rijssen. Hij ging door naar de regionale ronde die op 2 maart
ook in het Kulturhus werd gehouden. Helaas ging hij niet door

Twentse Maakplaatsen

naar de provinciale finale.

Alle Twentse Bibliotheken werken samen met techniekmuseum Tetem in de ‘Twentse Maakplaatsen’. Er worden

Junior Dictee Rijssen-Holten

activiteiten georganiseerd voor kinderen en volwassenen

Twaalf leerlingen van basisscholen maakten in december het

gericht op technologie, digitalisering en maakprocessen.

dictee in de Bibliotheek Rijssen. Het dictee was voor ouders

Vanwege de coronacrisis zijn de workshops voor volwassenen

en klasgenoten live te volgen via YouTube en Facebook. Het

online gegeven door medewerkers van Tetem. De cursussen

Junior Dictee ging over het thuis leren in de coronaperiode.

voor kinderen gingen wel door in de voorjaarsvakantie, de

Over gymlessen via de laptop en eenaprilgrappen uithalen via

zomervakantie en de herfstvakantie. In totaal namen 39

Zoom. De winnares was Vite Woolderink van de Holterenk.

kinderen deel.

Sophie Wolters van de Beatrixschool werd tweede na een

Tijdens de MaakMeeMaand i.s.m. Tetem in oktober van de

spannende barrage. Sophie en Vite maakten zeven fouten. Het

Twentse Maakplaatsen werden twaalf cursussen aangeboden.

gemiddeld aantal fouten was 10,5.

In totaal waren er 35 cursisten. Omdat ook tijdens die periode
corona roet in het eten gooide, werden in plaats van

Zomerlezen

workshops make@home kits uitgedeeld. In totaal hebben we

Zomerlezen stimuleert kinderen uit groep drie en vier om

in het laatste kwartaal 120 pakketten gratis uitgereikt. De

tijdens de zomervakantie te blijven lezen. Dit jaar konden we,

extra activiteiten tijdens de MaakMeeMaand werden mogelijk

door het coronavirus, deze groepen helaas niet in de

gemaakt door een subsidie van de provincie Overijssel.
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Nederland Leest

gebruik van gemaakt.

Het thema van de leesbevorderingscampagne ‘Nederland

Tijdens de Computervraagdagen van SeniorWeb was er een

Leest’ was dit jaar Kleine geschiedenis, grote verhalen.

extra Digicafé dat goed bezocht werd.

Bezoekers van de Bibliotheek kregen in de maand november
Het zwijgen van Maria Zachea van Judith Koelemeijer cadeau.

Computercursussen

Halverwege november moesten de bibliotheken sluiten

De eerste twee maanden van het jaar en vlak na de

vanwege de coronamaatregelen, waardoor de campagne

zomervakantie heeft onze collega nog een aantal lessen

met twee weken verlengd moest worden door de organisator

Klik&Tik kunnen geven.

het CPNB. Gelukkig was het cadeauboek ook als e-book en

In februari gaven wij in Holten een cursus DigiSterker met zes

luisterboek beschikbaar in de Online Bibliotheek.

deelnemers. ’Ik voel me veel zekerder op e-overheid’, meldde

Voor de online boekbespreking die wij aanboden was te

een van de cursisten na afloop.

weinig belangstelling.

Op 21 september gaven twee medewerkers een workshop over
e-books.

Groot Dictee Rijssen-Holten

Onze SeniorWeb-vrijwilliger heeft in januari een cursus

De winnaars van het Groot Dictee Rijssen-Holten waren dit

Windows10 van drie avonden gegeven.

jaar: Hanneke Pors, Erna Schuitemaker en Annika Dokter.
Samen met 37 andere deelnemers deden zij ‘online’ mee aan

Marketing

het dictee dat voorgelezen werd door burgemeester Arco

Van Blue Monday (20/1) tot en met donderdag 20 februari

Hofland.

2020 kregen nieuwe leden 20% korting op een jaar-

Ook in het Groot Dictee bleven de coronaperikelen niet

abonnement. Dit leverde 41 nieuwe leden op. In dezelfde

onbesproken. Het ging over thuiswerkenthousiastelingen en

periode in 2019 23.

quarantainekilo’s veroorzaakt door chocolaatjes.

Van 1 t/m 9 mei – vlak voor moederdag, tijdens de lockdown

Schrijfster was Margreet Koster van Tekst&Event.

- gaven wij een korting van € 10 op het jaarabonnement.
Hierbij werd vooral ingestoken op de digitale dienstverlening.

Activiteiten voor ouderen

Dit leverde tien nieuwe leden op tegen drie in dezelfde

De Studiekringen in beide vestigingen zijn dit jaar helaas

periode in 2019.

niet veel bij elkaar gekomen. Wel hebben ze geprobeerd via

Tijdens de eerste lockdown werden verschillende e-books

mail contact met elkaar te houden en hopen in 2021 een

gratis beschikbaar gesteld voor leden en niet-leden door

nieuwe start te kunnen maken.

middel van de Thuisbiebapp.

De Senialeeskring in Rijssen hield iedere week een

Dit jaar was de Vakantiebieb app, in vernieuwde vorm, in juli

bijeenkomst via Teams.

en augustus weer beschikbaar voor leden en niet-leden. Dit

De Bibliotheek ondersteunt de Senialeeskringen met het

jaar ook met luisterboeken. Voor de jeugd om de vakantie-

reserveren van boeken.

leesdip (als beginnende lezers een periode niet lezen gaat de

De uitleenposten in de Welle, de Schutse en de Parksteden zijn

vaardigheid achteruit) tegen te gaan en voor volwassen om

verreweg het grootste deel van het jaar onbemand open

het gebruik van e-books van de bibliotheek te bevorderen.

geweest. Helaas konden mensen uit de buurt van deze

De vorm van de VakantieBieb liep vooruit op de nieuwe Online

locaties nauwelijks gebruikmaken van onze materialen

Bibliotheekapp, die in september de lucht inging. In deze app

vanwege de beperkingen rond corona. Voor deze mensen was

zijn zowel e-books als luisterboeken te vinden en het gebruiks-

de boek-aan-huis-dienst beschikbaar. Hier werd dan ook meer

gemak is sterk verbeterd.
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Taalpunt Rijssen-Holten
Het Taalpunt heeft dit jaar veel last gehad van de coronacrisis.

dwarsdenkers deden vijftien mensen mee aan een workshop

Tussen de lockdowns door slaagden de taalcoaches er gelukkig

gegeven door een medewerkster van Loesje. Er werden posters

wel in met hun cursisten samen te komen in de Bibliotheek.

gemaakt over het thema Rebels lezen; lezen op rare plekken

Vrijdag 10 januari gaven Carola Smit en René Karst een

en tijden. De beide literaire lezingen in 2020 konden niet

concert in ZINiN in Nijverdal speciaal voor Nederlandstalige

doorgaan vanwege corona.

mensen die lezen en schrijven moeilijk vinden. Dit concert
werd in de winter 2019/2020 geven in verschillende theaters

Informatiepunt Digitale Overheid

in Overijssel met subsidie van de Provincie Overijssel om

In september is in Rijssen het IDO low profile van start gegaan.

laaggeletterden te laten zien dat het niet nodig is je te

In de komende periode worden in bijna alle Bibliotheken

schamen en dat er wat aan gedaan kan worden. In filmpjes

dergelijke punten geopend in opdracht van de overheid. De

tussen de liedjes door vertelden ex-laaggeletterden over hun

overheid vraagt de burgers om steeds meer zaken digitaal te

ervaringen. De voorstelling in ZINiN werd georganiseerd door

regelen, hoewel dit niet voor iedereen gemakkelijk is.

de Bibliotheek Nijverdal en Stichting de Welle, geassisteerd

Medewerkers van de Bibliotheek zijn daarom opgeleid

door de Bibliotheken Rijssen-Holten, Twenterand en Wierden.

mensen hiermee te helpen of door te verwijzen naar de juiste

Er waren ongeveer 200 aanwezigen, inclusief genodigden.

instanties.

Op dinsdag 8 september boden cursisten van het Taalpunt

Er zijn, ondanks de moeilijke omstandigheden, vragen gesteld

Rijssen-Holten burgemeester A. Hofland en wethouder

over onder andere DigiD, rijbewijs verlengen, de

B. Tijhof een boekje aan. In het boekje hebben zij hun

coronamelderapp en verschillende andere zaken.

ervaringen met het Taalpunt en enkele gedichten op papier

We merken dat de gemeente mensen naar ons doorstuurt om

gezet. Het boekje werd aangeboden ter gelegenheid van de

te helpen bij digitale vragen van de burgers.

‘Week van Lezen en Schrijven’.

We proberen zoveel mogelijk de samenwerking te zoeken met
het Sociaal Vraagplein en het welzijnswerk.

Informatieve lezingen
Hersenstichting hoe je oud kunt worden met gezonde

Spreekuren en gebruik van de
ruimte door derden

hersenen. Gezond eten, genoeg bewegen en actief blijven was

Het maandelijks gratis juridisch inloopspreekuur ging door,

het devies. Er waren 35 aanwezigen, die na afloop nog veel

behalve tijdens de lockdowns. Het inloopspreekuur van de

vragen stelden.

OV-ambassadeurs is, vanwege corona na de zomervakantie

Maandag 28 september gaven onze SeniorWeb-docenten een

niet meer fysiek opgepakt. Mensen konden wel bellen naar

workshop beeldbellen. Dit in het kader van de themamaand

een centraal nummer met hun vragen.

van SeniorWeb.

Het SeniorWeb Digicafé draaide goed buiten de lockdown-

Maandagavond 3 februari vertelde Marissa Heutink van de

periodes.

Literaire lezingen en activiteiten

Groepen VVE en prenatale voorlichting van de GGD hebben

Tijdens de Boekenweek met als thema Rebellen en

nauwelijks gebruik kunnen maken van onze ruimte.
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Website, nieuwsbrief en social media
In de eerste lockdownperiode zijn er wekelijks nieuwsbrieven

bedroeg 5,60% en de meldingsfrequentie was: 0,6. (ZV: 5,71%

verstuurd met tips om de tijd door te komen. Verder iedere

en MF 0,75 Rijnbrink ) Vanaf het voorjaar (eerste lockdown)

maand en als het nodig was om de leden tussentijds te

is het mogelijk voor het personeel om kosteloos online

informeren over coronamaatregelen en over ons alternatieve

cursussen te volgen van GoodHabitz. Alle personeelsleden

aanbod.

hebben één of meerdere cursussen gevolgd. Alle personeels-

De website is het afgelopen jaar iets vaker geraadpleegd dan

leden hebben de cursus Digitale Overheid gevolgd. Ook veel

in 2019. Mensen hebben veel gereserveerd en verlengd.

(landelijke en provinciale) webinars werden bijgewoond bv

Hiervoor heeft men ook gebruik kunnen maken van de

over digitale prentenboeken en de gezinsaanpak

Wise-app. Er is ook veel gekeken naar onze informatie over het

laaggeletterdheid.

verloop van de lockdowns in de bibliotheek.
Facebook was voor ons in 2020 ook een belangrijk medium om

Toekomstverkenning WINO

onze klanten te bereiken. Het aantal gebruikers steeg.

In februari 2020 heeft het eerste overleg over een onderzoek
naar vernieuwing van het WINO plaatsgevonden met de

Personeel

directeur-bestuurders. Doel van de vernieuwing is om

Dertien personeelsleden waren in dienst van de Stichting

uitvoering te geven aan de wens van de deelnemers om

Rijssen-Holten in 2020. Zij werkten in totaal 277.5 uur per

enerzijds als werkgever goed in te kunnen spelen op een

week.

veranderend speelveld en anderzijds om risico’s van

Daarnaast ongeveer zestig vrijwilligers enkele uren per week

werkgeverschap goed te beheersen.

werkzaam. Zij hielden zich voornamelijk bezig met het

In mei/juni hebben er vervolgens gesprekken plaatsgevonden

voorlezen bij de gezinnen thuis (VoorleesExpress). De

met de bestuurders en leden van de Raden van Toezicht van

vrijwilligers van de uitleenposten zijn vanaf de eerste

de betrokken stichtingen. Algemeen werd onderschreven

lockdown niet meer werkzaam. De uitleen wordt niet meer

dat het WINO aan vernieuwing toe is. Enkele aanpassingen

bijgehouden. Inwoners hebben wel toegang tot de collecties

zijn genoemd in de sessies en zijn verwerkt in het plan van

in de drie verzorgingstehuizen.

aanpak. De intentieverklaring is ondertekend door alle

Fysiek werden dit jaar weinig cursussen bijgewoond. Wel

deelnemers na de zomervakantie. De verkenningsfase is

hebben we eind september nog net de cursus in het kader van

opgestart in het najaar en een externe begeleider is

zelforganiserende teams kunnen afronden.

aangesteld. De verwachting is dat in het late voorjaar van 2021

Het ziekteverzuim in 2020 in Bibliotheek Rijssen-Holten

tot besluitvorming kan worden overgegaan.

Jaarverslag 2020

7

de Bibliotheek Rijssen-Holten

Verslag Raad van Toezicht 2020
Samenstelling

functionerende bibliotheek in Rijssen en Holten en het grote

De samenstelling van de Raad van Toezicht is eind 2020

maatschappelijke belang ervan te blijven onderstrepen.

ingrijpend gewijzigd. De voorzitter, mevrouw De Noo, kon haar
functie niet langer combineren met haar dagelijkse

Om de twee ontstane vacatures te vervullen, is eind

werkzaamheden. Mevrouw Paalman, vicevoorzitter van de

september een openbare sollicitatieprocedure gestart. Dat

raad, legde haar lidmaatschap neer omdat de maximale

heeft erin geresulteerd dat we in onze (digitale) vergadering

zittingstermijn van 8 jaar was verstreken. Ook daarvoor was

van 14 december twee nieuwe leden konden begroeten:

ze al geruime tijd betrokken bij het toenmalige bestuur van de

mevrouw Lisanne van der Kolk en mevrouw Ineke Voortman.

bibliotheek. Wij zijn beiden zeer erkentelijk voor alles wat ze

Mevrouw Voortman heeft zich inmiddels ook bereid verklaard

voor de raad hebben gedaan. Dank daarvoor!

het vicevoorzitterschap van de Raad op zich te nemen.
Dit alles betekent dat we ons werk in 2021 weer met een

Het voorzitterschap is per 1 januari 2021 overgenomen door

voltallige raad kunnen voortzetten.

ondergetekende, sinds 2018 lid van de raad. Ik zie ernaar uit
om vanuit deze functie een bijdrage te leveren aan een goede

Samenstelling Raad van toezicht

Naam

Functie

Aftredend

Termijn

Gerrie Reeves

Voorzitter

Eind 2022

1

Henk Grootenhuis

Lid (auditcommissie)

Eind 2021

1

Lisanne van der Kolk

Lid (HRM-commissie)

Eind 2024

1

Obbe Meijer

Lid (auditcommissie)

Eind 2021

1

Ineke Voortman

Lid, tvs vicevoorzitter
Eind 2024

1

(HRM-commissie)

Agenda
Naast de reguliere stukken, zoals de jaarrekening, de

daarover willen we hernieuwd met elkaar in gesprek zodat

begroting en de voortgang en verantwoording prestatieover

we de betekenis daarvan voor ons werk scherp hebben en

eenkomst gemeente Rijssen-Holten- domineerden in 2020 de

elkaar daarop ook scherp houden. Daarnaast zullen de

volgende onderwerpen de agenda van de raad:

uitkomsten van de toekomstverkenning rond het WINO

- (financiële) Impact Corona

onderwerp van gesprek zijn in de raad.

- Meerjarenbeleidsplan 2020-2023
- Toekomstverkenning WINO

Complimenten

De raad vergaderde in 2020 vijf keer.

Het hoeft geen betoog dat Covid-19 aanzienlijke gevolgen
heeft gehad voor het werk van de bibliotheek. Lang niet alle

Covid-19 zorgde ervoor dat de vergaderingen van de raad een

geplande activiteiten konden om begrijpelijke redenen

ander karakter kregen. Konden we elkaar aanvankelijk nog

doorgang vinden. Waar dat kon is gezocht naar digitale

fysiek ontmoeten, al snel werd dat digitaal. Als gevolg daarvan

alternatieven. En het uitlenen van boeken liep- als dat

heeft de jaarlijkse zelfevaluatie van de raad in 2019 niet

kon- door. Als we daarbij bedenken hoeveel extra inspanning

plaatsgevonden. We hopen dat we in de loop van 2021 weer

het heeft gekost om alles goed, en Covid-proof te laten

in de gelegenheid zullen zijn elkaar “in het echt” te zien zodat

verlopen, past de raad een compliment voor de inzet en

we persoonlijk nader kunnen kennismaken met onze nieuwe

flexibiliteit van alle medewerkers -vast en vrijwillig- van de

leden en met elkaar het gesprek kunnen voeren over het

bibliotheek Rijssen-Holten.

functioneren van de raad, zowel terug- als vooruitkijkend.
Leidraad blijft daarbij de Code Cultural Governance. Ook
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Kerngetallen
Categorie

2019

2020

Bezoekers*

130.000

38.397

Bezoekers website

102.000

109.000

geteld. Naast de veertien weken lockdown moesten er veel

Uitleningen **

452.127

320.253

maatregelen genomen worden om het aantal bezoekers te

15.018

22.422

beperken.

Uitleningen dBos

6.873

6.474

Bemande openingsuren

100

100 ***

Mediabezit

63.785

61.110

		

Personeel

1.487 ****

289.5 uur

277.5 uur

per week

per week

Jeugdleden

5.537

5.099

Volwassen leden

3.540

3.451

Actieve leden Online 		

*) schatting. De bezoekers van Bibliotheek Holten worden niet

**) inclusief verlengingen. De Bibliotheek Rijssen-Holten was 14
weken gesloten vanwege corona.
***) tussen de periodes van lockdown in totaal 14 weken waren
beide bibliotheken normaal geopend.
****) Vanaf 1 juli

792

Bibliotheek

Openingstijden
De vestigingen van de bibliotheek Rijssen-Holten kennen de volgende openingstijden:
Rijssen				

Holten

maandag

11.00 - 17.30 uur

maandag

09.00 - 20.00 uur

dinsdag

11.00 - 20.00 uur

dinsdag

09.00 - 17.30 uur

woensdag

11.00 - 17.30 uur

woensdag

09.00 - 17.30 uur

donderdag

11.00 - 20.00 uur

donderdag

09.00 - 20.00 uur

vrijdag		

11.00 - 20.00 uur

vrijdag		

09.00 - 20.00 uur

zaterdag

11.00 - 15.00 uur

zaterdag

09.00 - 15.00 uur

Algemene gegevens
Werkgebied: 		

Gemeente Rijssen-Holten

Inwoners:		38.300
Bibliotheekvoorziening: Vestigingen in Rijssen, Holten en uitleenposten in wooncentra voor senioren De Schutse,
De Wellehof en De Parkstede
Adresgegevens:		

de Bibliotheek Rijssen-Holten • Kerkstraat 4, 7461 LC Rijssen
T 0548 51 34 31 • E info@bibliotheekrijssenholten.nl • www.bibliotheekrijssenholten.nl

