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Woord vooraf 
 

Na de in het voorwoord bij het jaarverslag van 2016 aangestipte zorgen van het bestuur van de 

Stichting Bibliotheek Dinkelland, eindigt het jaar 2017 veel positiever. Natuurlijk blijven de financiële 

zorgen wel degelijk bestaan, maar de met de gemeente Dinkelland gesloten prestatieovereenkomst 

2017 - 2021 brengt financieel enige "rust"in de stichting. Daarvoor moeten wel de prestaties die zijn 

overeengekomen uitgevoerd worden. Het eerste jaar 2017 toont al aan, dat deze manier van werken 

veel duidelijkheid en handvatten geeft om het eigen handelen te ijken en aan de gemeente te 

verantwoorden. 

 

Wethouder Ilse Duursma en het bestuur hadden de intentie het al lang lopende proces van 

verlegging van aandacht en speerpunten tot een goed einde te brengen en dat is gelukt. Voor de 

gemeente is duidelijk waar de Stichting voor gaat staan, voor de Stichting is een vaste vergoeding 

voor de overeengekomen werkzaamheden een financieel anker, dat het mogelijk maakt alle 

aandacht aan de taken te besteden. Het tegelijk gemaakte verantwoordingsmodel geeft het bestuur 

ook de gelegenheid minstens éénmaal per kwartaal de voortschrijdende werkzaamheden te 

monitoren. 

 

Een onderdeel van de overeenkomst is ook het in 2017 sluiten van de vestigingen in Weerselo en 

Rossum. Weerselo, omdat daar een Bibliotheek op School (dBoS) is gestart en de erfpacht van de 

bestaande vestiging door de gemeente Dinkelland per juli 2017 werd opgezegd en beëindigd. 

Rossum, omdat ook daar met een dBoS is gestart en de bekostiging van het gehuurde in de Kulturhis 

de CoCer aldaar niet meer uit bestaande vergoeding betaalbaar was. Het bestuur van de Stichting 

heeft wel alle medewerking gegeven om de bestaande collecties aan boeken aan een burgerinitiatief 

uit de gemeenschap over te dragen. In beide kernen is bovendien een haal- en brengpunt opgezet 

om bewoners de gelegenheid te geven uit van de collecties in Denekamp en Ootmarsum gebruik te 

blijven maken. De financiële opbrengst van het overdragen van de opstal in Weerselo aan de 

gemeente is door het Stichtingsbestuur gebruikt om de reserve voor de zeer noodzakelijke 

verbouwing van de vestiging in Ootmarsum te zijner tijd te financieren. 

 

De personele bezetting van de Stichting blijft zorgelijk. Ondanks de ruimte die is ontstaan door het 

sluiten van de vestigingen in Weerselo en Rossum, blijven de bestaande en nieuwe taken veel 

aandacht vereisen. Voor het Stichtingsbestuur een aanleiding om nog meer in te zetten op 

vrijwilligers om de bestaande taken in Ootmarsum en Denekamp in de fysieke bibliotheek uit te laten 

voeren. In het laatste kwartaal van 2017 is daartoe een aanzet gemaakt, ook omdat door langdurige 

ziekte van de directeur in  die periode de kwetsbaarheid van de organisatie des te duidelijker aan den 

lijve werd ondervonden. Voor het bestuur ook een reden om de eerder al meerdere keren 

uitgesproken wens tot samenwerking met andere bibliotheek organisaties voortvarend ter hand te 

nemen. De afwezigheid van de directeur (oktober 2017 tot maart 2018) is, geheel in lijn met de 
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statuten, waargenomen door de voorzitter van het Stichtingsbestuur. Daarbij is intensief gebruik 

gemaakt van de ondersteuning van Rijnbrink, de Provinciale Ondersteunings Instelling voor 

Bibliotheken in Gelderland en Overijssel. Rijnbrink ondersteunt ook het Stichtingsbestuur in de 

verkenning naar de op dit moment en in de toekomst mogelijke samenwerking met anderen. 

 

In het jaar 2017 heeft het Stichtingsbestuur negen maal vergaderd en twee keer regulier overleg 

gehad met het gemeentebestuur. Daarnaast hebben meerdere besprekingen plaatsgevonden om tot 

het afsluiten van de Prestatieovereenkomst 2017 - 2021 te komen. De ondertekening daarvan heeft 

feestelijk op de vestiging in Denekamp plaats gehad. 

 

Een bijzonder woord van dank is op zijn plaats aan de enthousiaste inzet van medewerkers en 

bestuursleden, allen vrijwilligers, die ervoor zorgen, dat het voorzieningen- en werkniveau 

gehandhaafd blijven in het werk van de bibliotheek. Juist de inbreng van al die vrijwilligers stelt de 

bibliotheek en haar personeel in staat de dienstverlening aan de lezers, de begeleiding van 

werkzaamheden in het kader van de Prestatieovereenkomst (dBoS, leesbevorderingsprogramma's, 

Voorlees Expres, haal- en brengpunten, faciliteren van computergebruik) aan de inwoners van 

Dinkelland op een goed tot beter peil te houden. Allen zorgen zij ervoor, dat de bewoners van 

Dinkelland toegang hebben en houden tot bibliotheekvoorzieningen, waar lezen en 

informatievergaring centraal staan. 

 

Namens het bestuur van de Stichting Bibliotheek Dinkelland, 

 

C.C.M. (Coen) Hamers M.Sc. 
(voorzitter) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Activiteitenprogramma Jeugd 

 

Nationale Voorleesdagen 

 

Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt 

het taalgevoel en bezorgt hen veel plezier. Speciaal voor baby’s, peuters 

en kleuters zijn er De Nationale Voorleesdagen  (25 januari t/m 4 

februari). Deze dagen hebben als doel het voorlezen aan kinderen, die 

zelf nog niet kunnen lezen, te bevorderen. Zo worden kleintjes grote 

lezers.  

 

 

In alle vestigingen van de bibliotheek Dinkelland zijn in deze periode voorleesochtenden al dan niet 

met een heerlijk ontbijt gehouden en in samenwerking met diverse Kinderopvanglocaties. Het 

Prentenboek dat in het jaar 2017 centraal stond was: De kleine walvis geschreven door Benji Davies. 

Niet alleen tijdens de Nationale Voorleesdagen wordt er voorgelezen. Het hele jaar door wordt er op 

diverse locaties en tijdstippen voorgelezen aan kinderen om het kennis te maken met taal en zich 

daarin te bekwamen.  

Voorleeskampioenschap 

Ieder jaar organiseert de Stichting Bibliotheek Dinkelland in samenwerking met de basisscholen in 

Dinkelland een Voorleeskampioenschap. De winnaar van deze titelstrijd dat krijgt dan de titel 

“Voorleeskampioen Dinkelland 2017”. De volgende schoolwinnaars hebben gestreden om  de titel 

“Voorleeskampioenschap Dinkelland 2017 . 

 

 

 

 

 

 

De Nederlandse Kinderjury 

Van 8 maart t/m 19 april 2017 kon er door kinderen gestemd worden voor De Nederlandse 

Kinderjury 2017. Zij mochten stemmen op maximaal drie boeken die in het voorgaande jaar voor het 

eerst zijn verschenen. In twee leeftijdscategorieën: van 6 t/m 9 jaar en 10 t/m 12 jaar. De uitreiking 

van de van de Nederlandse Kinderjury vond plaats op  11 juni 2017 tijdens de Kinderboekenparade. 

Winnaar in de categorie van 6 t/m 9 is geworden : “De waanzinnige boomhut van 65 verdiepingen” 

geschreven door Andy Griffiths en Terry Denton. 
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De winnaar in de leeftijdscategorie van 10 t/m 12 jaar is in 2017 geworden: ”Dagboek van een Muts: 

Puppy Love” geschreven door Rachel Renée Russell. 

Kinderboekenweek 

Voor de 63ste  keer is er in Nederland een Kinderboekenweek gevierd. Het thema van de 

Kinderboekenweek 2017 was: “Griezelen”. 

In alle vestigingen van de bibliotheek Dinkelland konden kinderen meedoen aan een kleurwedstrijd 

of een puzzeltocht door de bibliotheek.  

 

 

Activiteitenprogramma Volwassen 

Lezing Dick Schüter: Geldermann en vrouwen 

 

In de theaterzaal van het 

Kulturhus in Denekamp heeft 

Dick Schlüter op 15 maart  

2017 voor ruimt 30 

belangstellende een 

interessante lezing gehouden 

met als titel: “Geldermannen 

en vrouwen” na zijn 

gelijknamige boek. 

 

 

 

Deze avond was voor een groot aantal aanwezigen een stap terug in de tijd. Een groot aantal 

plaatsgenoten heeft gewerkt bij Gelderman of een ander textielfabriek in de omgeving.  

 

 

 

Boekenweek 2017 
In het kader van de Boekenweek heeft de bibliotheek 

Dinkelland op 16 maart 2017 heeft de bibliotheek 

Kirsten Benschop uitgenodigd voor het spelen van 

een theatervoorstelling n.a.v. haar  debuutroman 

‘Adempauze’ van Kirsten Benschop. 
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Maand van het  Spannende Boek      

Van 9 t/m 25 juni 2017 vinden de Spannende Boeken Weken plaats met twee weken volop 

aandacht voor misdaadliteratuur. Deon Meyer schreef het geschenkboek voor 2017, dat 

tijdens de Spannende Boeken Weken cadeau wordt gedaan door de boekverkoper bij 

besteding van € 12,50 aan Nederlandstalige boeken. Titel: De vrouw in de blauwe mantel. 

Deelnemende bibliotheken delen in 2017 strandtassen uit aan leden die spannende boeken 

lenen. De campagne van 2017 staat geheel in het teken van de thriller als vakantieboek. 

Lezing levenstestament 

In samenwerking met het notariskantoor VWZ netwerk notarissen in Denekamp en het FNV heeft de 

bibliotheek op donderdag 21 september 2017 een lezing georganiseerd met als thema: het 

levenstestament. Mevr. Yolande Vonhof  (VWZ netwerk notarissen) heeft deze avond het belang 

uitgelegd van het hebben van een levenstestament. Een kleine veertig mensen hebben deze 

interessante en leerzame lezing bijgewoond. 

Lezing Susan Smit 

Samenwerking met het Kulturhus heeft de bibliotheek 

Dinkelland op zondag 5 november een lezing georganiseerd 

met als gast de auteur Susan Smit. Gedurende de middag heeft 

zij het aandachtige publiek iets verteld over haar boeken, 

columns en levensfilosofie.  

 

 

Nederland Leest 

In november 2017 las Nederland de toekomst tijdens de bibliotheekcampagne Nederland 

Leest.  Robotica was het thema. Onder het motto: geef je mening, krijg een boek, ontving de vaste 

gebruiker  van de bibliotheek  de bestseller Ik, robot van Isaac Asimov gratis, inclusief een verhaal dat 

Ronald Giphart samen met een robot schreef. 

Leeskringen 

In Ootmarsum, Weerselo en Rossum fungeert de bibliotheek als thuisbasis voor vier leeskringen. De 

gezamenlijke boekbesprekingen worden gehouden in de bibliotheek. Ook zorgen de bibliotheken in 

veel gevallen voor een inleiding en/of achtergrondinformatie van de besproken boeken. In totaal 

waren er 14 bijeenkomsten.  

 

 

 

  

https://webcatov.blauwebrug.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&prt=P_WEB_I005&dli=d37fbef23e5cad044cb3ea7514c36cd7&li=d2cc0be36c21e4b11fd31f81862fb293
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Bestuur 
 

Het bestuur van de Stichting Bibliotheek Dinkelland heeft in 2017 in totaal 9 keer vergaderd. De 

bestuursvergaderingen zijn voorbereid door de voorzitter en de directeur. 

Tijdens de bestuursvergaderingen van 2015 is vooral gesproken over de huisvesting en de 

toekomstvisie van de bibliotheek. 

Huidige samenstelling bestuur (31-12-2017) 

Naam Functie Jaar van aftreden 

Hamers, C. C.M.  Voorzitter 2016 (treed af begin 2018) 

Schendel, J. van Secretaris 2022  

Kuiper, T. (mevr.) Penningmeester 2021 

Miedema, M.M.  Lid 2018 (herkiesbaar) 

Mosman, J. Lid 2021 (herkiesbaar) 

 

De directeur neemt deel aan het maandelijkse provinciale directie overleg (DOBO) (Directie Overleg 

Bibliotheken Overijssel).  

Om het personeel, bestuur en vrijwilligers samen met het bestuur, medewerkers en vrijwilligers 

bedanken voor de werkzaamheden heeft er eind 2017 een eindejaarsbijeenkomst plaatsgevonden.   

 

In juni 2017 heeft het bestuur van de Bibliotheek Dinkelland samen met de gemeente Dinkelland de 

prestatieovereenkomst ondertekend. Belangrijke speerpunten in deze prestatieovereenkomst zijn 

het realiseren van de Bibliotheek op School (dBoS) en het Taal- en digipunt. 

Een van de eerste resultaten zijn het realiseren van een drietal Bibliotheken op School eind 2017. Het 

betreft de basisscholen in Deurningen, Saasveld en Weerselo. 

Er is eind 2017 een aanvang gemaakt met het realiseren van een Taalpunt in de vestiging Denekamp. 

Tevens is er een start gemaakt met het project “Bibliotheek Dichtbij Huis” de zogenaamde Breng- en 

afhaalpunten in samenwerking met Aveleijn.   
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Personeel  
 

Scholing van medewerkers wordt gezocht en aangeboden naar behoefte en noodzakelijkheid. 

Jaarlijks nemen 3 medewerkers deel aan de herhalingscursus Bedrijfshulpverlening. Daar waar 

mogelijk en wanneer het zinvol is, wordt gebruik gemaakt van het scholingsaanbod van de 

Rijnbrinkgroep. 

Tevens is een van de medewerkers gestart met de cursus Leesconsulent voor onze nieuwe 

dienstverlening dBos 

Naast de beroepskrachten kan de bibliotheek Dinkelland niet zonder de vele vrijwilligers die bij de 

vier vestigingen samen zorg dragen voor een goede dienstverlening aan de klanten. De vrijwilligers 

worden ingezet met name voor inname-, uitleen- en  opruimwerkzaamheden van de boeken, DVD’s, 

tijdschriften etc. Daarnaast zijn er  een aantal vrijwilligers die zich inzetten voor  de boek-aan-huis-

dienst, voorlezen aan jonge kinderen en als hulp bij (leesbevorderende) activiteiten.  

Het aantal vrijwilligers is door de jaren heen licht gedaald en in 2015/2016 weer gestegen. 

Hadden we in 2005 vijfenzestig vrijwilligers, in 2017 46 vrijwilligers (2016:46; 2015: 41; 2014: 41; 

2013: 36; 2012: 34; 2011: 38; 2010:38; 2009: 44; 2008: 46). Ook voor vrijwilligers worden er 

scholingsmogelijkheden aangeboden op diverse terreinen.   

In het kader van maatschappelijke stage biedt de bibliotheek onderdak aan een groot aantal 

leerlingen van het Twents Carmel College. Doel van deze maatschappelijke stage is om de leerlingen 

door het doen van onbetaald vrijwilligerswerk kennis te laten maken met het dragen van 

verantwoordelijkheid voor maatschappelijke belangen.  Door zowel de leerlingen als ook de 

bibliotheek wordt het een en ander als zeer positief ervaren.  

Naast deze maatschappelijke stage biedt de bibliotheek  ook cliënten van Aveleijn  in de vestiging 

Denekamp gedeeltelijk een zinvolle dagbesteding op hun niveau (sorteren materialen in aanvraag en 

nieuwe boeken,  stempelen van nieuwe boeken, netjes houden van de display-tafels). 

In tegenstellen tot voorgaande jaren zijn er in 2017 geen jongeren via het Bureau Halt doorverwezen 

naar de Bibliotheek Dinkelland. 
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Aantal leden en uitleningen 
 

In onderstaande tabel is te zien  dat het totale aantal uitleningen binnen Dinkelland het afgelopen 

jaar is gedaald ten opzichte van de voorgaande jaren.  Per vestiging is er wel een verschil.  

Uitleningen 2012-2017 

 

 

Opmerking 1 

Vanaf 1 januari 2013 is de uitleentermijn van de materialen aangepast. Was het voorheen drie weken 

vanaf 1 januari van dit verslagjaar  is het vier weken. 

Opmerking 2 

Weerselo: deze vestiging is eind juni gesloten. 

Opmerking 3 

Het aantal uitleningen per dBos is nog zo weinig dat dit niet zichtbaar is in bovenstaande grafiek. 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

       8907* 187023 154906 132282 107828 93244 84896 

8915* 84288 62866 58066 49745 43504 37652 

8916* 57832 43475 30466 24983 23350 21052 

8922* 54634 43576 39027 36952 32629 17923 

8961* 
     

1164 

8962* 
     

415 

8963* 
     

479 

Totaal 383797 304514 259835 219508 192729 163581 
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Leden 2012-2017 

Het aantal leden binnen de Bibliotheek Dinkelland is iets gestegen. In onderstaande overzicht is 

tevens in opgenomen het feit dat de vestiging Weerselo eind juni 2017 is gesloten. De leden zijn 

overgeheveld naar de vestigingsplaats Denekamp. Dit geld ook voor een gedeelte voor de vestiging 

Rossum. 

   

* omschrijving gebruikte codes 

8907 Denekamp   8915 Ootmarsum 

8916 Rossum    8921 Weerselo 

8961 Aloysiusschool (Weerselo) 8962 Willibrodusschool (Deurningen) 

8963 Bernadusschool (Saasveld) 
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Kengetallen 2017 

 

Bibliotheek Dinkelland 

Inwoners gemeente Dinkelland    26.294     

  

Mediabezit (boeken, DVD’s, luisterboeken etc).  46.489 

Leden       4.598 

Uitleningen                   163.581 

Subsidie                    € 404.955 

                 

Personeelsformatie per 31-12-2013       

Bibliotheek       3.1 Fte 

Vrijwilligers                    46  (gemiddeld 2 /3 uur per week)   

  

Website 

Via www.bibliotheekdinkelland.nl kunnen de gebruikers hun uitleningen verlengen, de catalogus 

raadplegen en materialen reserveren.  

Bezoek website 2010: 16.309 

Bezoek website 2011: 22.514 

Bezoek website 2012: 35.113 (waarvan 11.809 unieke bezoekers) 

Bezoek website 2013: 44.413 (waarvan 18.252 unieke bezoekers) 

Bezoek website 2014: 48.523 (waarvan 21.600 unieke bezoekers) 

Bezoek website 2015: 44.543 (waarvan 19.564 unieke bezoekers) 

Bezoek website 2016: 47.471 (waarvan 23.432 unieke bezoekers) 

Bezoek website 2017: 43.029 (waarvan 19.346 unieke bezoekers) 

 

  



13 
 

Algemene gegevens 
 

Werkgebied     Gemeente Dinkelland: (1 -10-2016) 

Bibliotheekvestigingen    Denekamp, Ootmarsum, Rossum en Weerselo 

Openingstijden    Denekamp 

   maandag  09.00 – 13.30 (zelfbediening) 

                                                                       13.30 – 20.00 

   dinsdag  09.00 – 16.00 (zelfbediening) 

   woensdag 09.00 – 13.30 (zelfbediening) 

     13.30 – 17.30 

   donderdag 09.00 – 13.30 (Zelfbediening) 

                                                                       13.30 – 20.00 

                                           vrijdag  09.00 – 13.30 (zelfbediening) 

     13.30 – 17.30 

   zaterdag 10.30 – 12.30 

    Ootmarsum  

   maandag 13.30 – 20.00 

   woensdag 14.00 – 17.00 (zelfbediening) 

   vrijdag  10.30 – 17.30 

    Rossum 

   dinsdag  13.30 – 17.30 / 18.30 – 20.00 

   woensdag 09.00 – 12.00 (zelfbediening) 

   vrijdag  13.30 – 17.30 

    Weerselo Gesloten eind juni 2018 

   maandag 13.30 – 20.00 

   woensdag 14.00 – 17.00 (zelfbediening)  

   vrijdag  13.30 – 17.30 
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Adresgegevens 

 

Bibliotheek Dinkelland   Oranjestraat 21 

     7591 GA Denekamp – Dinkelland  

 

     Tel.  0541 – 351710 

      E-mail   info@bibliotheekdinkelland.nl 

     www.bibliotheekdinkelland.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bibliotheekdinkelland.nl/
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Bijlage 1: Samenstelling personeel 

 
Samenstelling personeel Stichting Bibliotheek Dinkelland per 31-12-2016 

 

Naam Functie 

Rengerink, H. Directeur 

Jaspers, E. Spec./teamleider 

Vugteveen, J. Teamleider 

Zwienenberg, R. Teamleider 

Kuipers, J. Huishoudelijk medew. 
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Bijlage 2: Samenstelling vrijwilligers 
 

Samenstelling vrijwilligers Stichting Bibliotheek Dinkelland per 31-12-2017 

Naam Locatie 

Barelds, H. Weerselo 

Boerrigter, A. Denekamp 

Boerrigter, W. Ootmarsum 

Borggreve, M. Rossum 

Bosker, J. Rossum 

Brokelman, A. Ootmarsum 

Damhuis, J. Denekamp 

Dautzenberg, A. Denekamp 

Dijk, R. van  Denekamp 

Donker, C. Denekamp 

Ebskamp, R. Rossum 

Gortemaker, A. Denekamp 

Griffioen, T. Weerselo 

Hamse, R. Rossum 

Heinink, I. Denekamp 

Heinink, L. Ootmarsum 

Hinderdael, A. Ootmarsum 

Hofste, A. Weerselo 

Hövels, I. Ootmarsum 

Kamphuis, E. Denekamp 

Kouijzer, H. Ootmarsum 

Kouijzer, W. Ootmarsum 

Krüse, M. Ootmarsum 

Laarhuis, I. Rossum 

Leeuw, J. Weerselo 

Leus, M. Rossum 

Leussink, M. Rossum 

Lubbers, J. Ootmarsum 

Muusers, A. Denekamp 

Pauwels, G.  Weerselo 

Postma, G. Denekamp 

Pross, A. Denekamp 

Pross, E. Denekamp 

Reinders, A.  Ootmarsum 

Rikkink, R. Denekamp 

Schiphorst, M. Denekamp 

Schothuis, M. Weerselo 

Ter Schure-Bos, J. Denekamp 

Smeele, G. Denekamp 

Stege, R. Rossum 

Vink, A. Weerselo 

Vlutters, R. Weerselo 

Voorpostel, C. Ootmarsum 

Wacht, I. Denekamp 

Zekhuis, A. Denekamp 

Zouw-Peters, H. van Lattrop 

 


