Jaarverslag 2013

1

Inhoudsopgave
1.

Voorwoord

2.
2.1

Inleiding
Bijzondere ontwikkelingen

3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Activiteiten per kerntaak in 2013
Algemeen
Kennis en informatie
Educatie
Lezen en literatuur
Kunst en cultuur
Ontmoeting en debat

4.

Resultaten in cijfers

5.

Overzicht activiteiten

Jaarverslag 2013

2

1. Voorwoord
De Stichting BiblioNu verzorgt het bibliotheekwerk in de gemeenten Horst aan de Maas en Venray.
Het jaarverslag 2013 bestaat voor een groot deel uit cijfers. In 2013 heeft de tweede ronde
certificering openbare bibliotheken plaats gevonden. In verband hiermee zijn alle beleidsstukken
aangepast en herzien. Er is een nieuw beleidsplan 2014-2016 opgesteld waarin de prioriteiten
leesbevordering, laaggeletterdheid en mediawijsheid vastgelegd zijn.
BiblioNu heeft ook dit jaar weer nauw samengewerkt met een groot aantal organisaties,
instellingen en groeperingen:
Gemeente Venray
Gemeente Horst aan de Maas
GGZ-NML
Provincie Limburg
Gemeentearchief Venray
Historisch Platform Venray
Kunstencentrum Jerusalem
Venrays museum
Dendron College
Dynamiek Scholengemeenschap
VVV / ANWB
Mondiaal Platform
Museum De Locht
Spring Kinderopvang

Synthese
Schouwburg Venray
Citaverde College
Websdesign
Alzheimercafé
BHL/Cubiss
CJG
KBO
Gehandicaptenplatform
Odapark
Speel-o-theek Venray
SSK (kinderdagverblijven)
Stichting Peuterspeelzalen

Gasthoes Horst
LGOG
Dichterbij
Kinderdagverblijf ‘t Nest
Raayland College
SPOV
Museum De Kantfabriek

Directie en bestuur van BiblioNu danken alle medewerkers van bovengenoemde instellingen en de
medewerkers van BiblioNu die in 2013 hard hebben gewerkt om het gewenste resultaat te
bereiken.
BiblioNu zet zich blijvend in voor het bibliotheekwerk van de toekomst.

Namens het bestuur van BiblioNu
Marian van Leth-Claassen,
Directeur
Jan-Hein de Wit
Voorzitter
Venray, april 2014
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2. Inleiding
Per 1 januari 2008 zijn de stichting Openbare Bibliotheek Horst aan de Maas en de stichting
Openbare Bibliotheek Venray (OBV) gefuseerd. Zoals in het voorwoord al vermeld heeft in 2013
een nieuwe certificeringsronde plaatsgevonden.
In dit korte jaarverslag geeft BiblioNu voornamelijk een aantal bijzonderheden weer alsmede de
cijfermatige resultaten.
De dienstverlening aan scholen voor het basisonderwijs (BO), voortgezet onderwijs (VO) en
bijzondere groepen vertoont een blijvende vraag evenals de activiteiten rond leesbevordering.
In 2013 is BiblioNu een project rond laaggeletterdheid gestart.
De schoolbibliotheken zijn verder uitgerold en het uitleenpunt van Sevenum is geopend.
Aan deze nieuwe of speciale ontwikkelingen wordt in dit jaarverslag bijzondere aandacht besteed.
Alle reguliere activiteiten zijn terug te vinden in de overzichten van hoofdstuk 4 en 5.

2.1 Bijzondere ontwikkelingen
Certificering
In juni heeft de tweede certificeringsronde bij BiblioNu plaatsgevonden. Alle
beleidsstukken zijn opnieuw bekeken en waar nodig aangepast. Aan de hand
van de opgestelde bibliotheekvisie van BiblioNu is een nieuw beleidsplan voor
de periode 2014-2016 opgesteld. Bij de beleidsplannen is bijzondere aandacht
besteed aan cultural governance. Nieuw bij deze certificeringsronde was het
beleidsplan mediawijsheid dat door de geschoolde mediacoaches is opgesteld.
BiblioNu werd gecertificeerd met de hoge score van 95%.Jaarlijks zullen alle
stukken en bereikte resultaten geëvalueerd worden en waar nodig bijgesteld.
De derde certificeringsronde vindt in 2017 plaats.
Laaggeletterdheid
BiblioNu heeft als een van de speerpunten van haar beleid bestrijding van
laaggeletterdheid.
De specialist op dit gebied heeft in 2013 diverse projecten met het NLW bedrijf
uitgevoerd en aan het eind van het jaar is een project opgestart met de TBS
kliniek De Rooyse Wissel te Venray. Dit project moet in 2014 resulteren in
een leeskring begeleid door de bibliothecaris van de Rooyse Wissel en de
specialist laaggeletterdheid van BiblioNu. De eerste contacten met de
Vrouwengevangenis Ter Peel in Evertsoord zijn in 2013 gelegd om ook daar
een dergelijk project uit te gaan voeren.
Zowel in de vestiging van Horst als van Venray zijn voor deze doelgroep
zogeheten Taalpunten opgericht. Hier staan materialen bij elkaar die speciaal voor deze groep
geschikt zijn.
Herinneringskoffers
Met ondersteuning van een provinciale project subsidie zijn zogenaamde
herinneringskoffers samengesteld. Deze koffers zijn een hulpmiddel om met
(dementerende)ouderen herinneringen op te halen. In deze koffers zitten
specifieke materialen om met ouderen te werken. Er heeft een voorlichting
bijeenkomst voor zorginstellingen ,dagactiviteiten centra ,Vincent Van Gogh
instituut, Zorggroep en belangstellenden plaatsgevonden om deze
materialen onder de aandacht te brengen. Ook particulieren
(mantelzorgers)kunnen deze koffers lenen.
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Schoolbibliotheken
De pilot schoolbibliotheken is in juni 2013 afgerond en heeft
geleid tot voortzetting en uitbreiding van het aantal
schoolbibliotheken. Na de herfstvakantie van 2013 zijn er 4
nieuwe schoolbibliotheken opgestart in Sevenum. In januari
2014 zullen er nog twee schoolbibliotheken in Grubbenvorst
geopend worden. Als sluitstuk wordt in mei 2014 een
schoolbibliotheek in Griendtsveen geopend.
Ivm het opheffen van de school in Geysteren wordt daar de
schoolbibliotheek met ingang van 1 juli opgeheven.
Alle BiblioNumedewerkers die in de schoolbibliotheken
ingezet worden hebben de officiële bijscholing tot
leesconsulent gevolgd en met succes afgerond. Zij ontvingen
hiervoor een certificaat.
Uitleenpunt Sevenum
In augustus is een afgeslankt uitleenpunt in Sevenum geopend. In dit uitleenpunt staat materiaal
ter beschikking voor volwassenen. De jeugdige lezers kunnen terecht bij de schoolbibliotheken.
Raadsbesluit bezuinigingen Horst aan de Maas/sluiting Grubbenvorst
De vestiging Grubbenvorst is met ingang van 1 januari 2014 gesloten. Ook in Grubbenvorst zullen
in 2014 schoolbibliotheken geopend worden.

Literaire Salon
BiblioNu ondersteunt al jaren de leesclubs van Venray en Horst aan de Maas. Op
verzoek van het literair Cafe Venray is in 2013 in samenwerking met BiblioNu
een “Literaire Salon ”opgericht.
In twee speciale avonden is een boek uitvoerig en diepgaand door een
deskundige ingeleid en besproken.
Met veel plezier hebben 10 deelnemers zich intensief bezig gehouden met het
boek : “30 nachten in Amsterdam” van de Zuid-Afrikaanse schrijver Etienne van
Heerden. Uit de evaluaties is gebleken dat dit initiatief zeer gewaardeerd werd
en in 2014 een vervolg zal krijgen.
Cultuurhuis Venray
De besprekingen rond het Cultuurhuis Venray zijn verder uitgewerkt en ontwikkeld.
Werkplekken
Zowel in Horst als in Venray zijn niet alleen werkplekken beschikbaar voor ZZP’ers maar voor
iedere individuele bezoeker van de bibliotheek. Beide bibliotheken hebben een WIFI netwerk.
Voordeel met je biebpas
Leden van BiblioNu krijgen kortingen of attenties op het gebied van
kunst&cultuur, recreatie, educatie, sport/wellness en natuur. De korting geldt
in acht provincies in Nederland. Men krijgt deze korting op vertoon van de
bibliotheekpas bij onder andere theaters, dierenparken, musea, pretparken en
festivals. Op de website www.voordeelmetjebiebpas.nl zijn alle aanbiedingen
terug te vinden. Tijdens Nederland Leest was er een speciale kraslotactie. Men
kon een biebbox ter waarden van € 100,00 winnen of toegangskaartjes voor de
Schouwburg Venray en streekmuseum De Locht in Melderslo en
luxe-abonnementen van BiblioNu.
De krasactie heeft binnen de regio van BiblioNu 17 prijswinnaars opgeleverd. 9
winnaars in de gemeente Venray en 8 in de gemeente Horst. De prijzen
werden in Venray uitgereikt door Fred Weijers, directeur van de Schouwburg
Venray, en Elly Jacobs, vestigingshoofd van de bibliotheek Venray. In Horst werden de prijzen
uitgereikt door Henk Kemperman, directeur van streekmuseum De Locht in Melderslo, en het
vestigingshoofd Carla Driessen.
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Bibliotheek.nl en digitale ontwikkelingen BiblioNu
VakantieBieb
De VakantieBieb is een app van de bibliotheken speciaal voor de vakantieperiode.
Ook niet leden kunnen van deze dienst gebruik maken. In 2013 was deze dienst
beschikbaar ijdens de zomer- herfst- en kerstvakantie. Het aanbod varieerde van
spannende thrillers en goede kinderboeken tot luchtige streekromans en korte
verhalen.
App de Bibliotheek
Met de App de Bibliotheek hebben leden van de bibliotheken altijd en overal toegang
tot hun bibliotheek. Via mobiel of tablet is de catalogus van de bibliotheek te
raadplegen en kan men het materiaal direct reserveren. Leden zien welke materialen
ze thuis hebben en wanneer deze teruggebracht moeten worden. Daarnaast zijn de
materialen via mobiel of tablet te verlengen.
Luisterbieb app
De LuisterBieb-app is voor iedereen gratis te downloaden.
Er zijn 60 rechtendragende titels aan de LuisterBieb-app toegevoegd, die voorlopig
voor iedereen te beluisteren zijn. Dit zijn bestsellers van Roald Dahl, Arthur Japin,
Arnon Grunberg, Maarten van Rossem, Esther Verhoef, Tonke Dragt, Bas Haring etc.
Voor mensen die hun kennis willen bijschaven zijn er luistercolleges op universitair
niveau. In de loop van 2014 zal een deel van de bestanden van de LuisterBieb alleen
voor leden van de Bibliotheek te beluisteren zijn.
Op 1 oktober jl. startte de Bibliotheek in samenwerking met middelbare scholen de
pilot Luisteren voor je lijst. Er is een lijst samengesteld met titels die vaak
voorkomen op de bestaande 'lezen voor je lijst'-lijsten van middelbare scholen. De
pilot staat open voor alle bibliotheken en middelbare scholen. Bij deelnemende
scholen worden leerlingen in de gelegenheid gesteld via de LuisterBieb-app boeken
te beluisteren voor hun lijst. Via hun smartphone of tablet kunnen de leerlingen naar
het luisterboek luisteren op die momenten dat hun oren beschikbaar zijn (van/naar school, tijdens
het sporten, tijdens klusjes etc.).
Online-cursussen
Vanaf 12 december 2013 biedt de Bibliotheek biedt samen met de Hema gratis
online cursussen voor bibliotheekleden. Er zijn drie pakketten beschikbaar: Vrije tijd,
ICT en Sociale vaardigheden/social media. Elk bibliotheeklid kan hieruit één pakket
kiezen.
De cursussen zijn een jaar beschikbaar en worden tijdens dat jaar ook nog ververst.
Men kan zich aanmelden via www.bibliotheek.nl/hema-academie.
Digitale prentenboeken
Via BiblioNu kunnen leden de Bereslimme digitale prentenboeken lezen. De verhalen worden tot
leven gebracht worden met bewegende figuren, geluidseffecten, achtergrondmuziek en een mooie
vertelstem. Digitale prentenboeken stimuleren de taalontwikkeling van het kind. De Bereslimme
Boeken zijn geschikt voor kinderen van 3 tot 7 jaar. Via de website www.biblionu.nl zijn de digitale
prentenboek in te zien.
Publiekscatalogus
Via de publiekscatalogus zijn materialen te vinden van het Limburgse
bibliotheeknetwerk. Leden kunnen thuis deze materialen reserveren en verlengen.
Gevonden titels zijn via de diverse social media te delen. Leden kunnen recensies
schrijven, lijsten van favoriete titels samenstellen en boeken of dvd’s waarderen door
middel van het toekennen van sterren. Men kan er aanwinstenlijsten en toplijsten
raadplegen en leesadvies krijgen. Sinds oktober 2013 kan men contributie- en
overige betalingen verrichten via iDeal.
E-books
In 2013 heeft Bibliotheek.nl afspraken gemaakt met uitgevers voor het uitlenen van
e-books. In januari 2014 zal het startschot gegeven worden voor het lenen van ebooks door leden van de bibliotheken. Er zijn dan duizenden e-books beschikbaar
voor vrijwel alle bekende apparaten: tablet, mobiel en computer. Voor de e-reader
zijn 20% van de titels beschikbaar.
Jaarverslag 2013

6

3. Activiteiten per kerntaak in 2013

Bij alle kerntaken worden alleen de bijzondere extra activiteiten in 2013 uitvoeriger vermeld. In
2013 lag de prioriteit bij de kerntaken: informatie, educatie en lezen, literatuur (leesbevordering
en laaggeletterdheid).
Alle resultaten komen terug in het overzicht onder punt 4.
3.1 Algemeen
3.1.1

Voorbereiding Zelf-service Venray en aanpassing bibliotheek
In 2013 zijn in Venray alle voorbereidingen getroffen om begin 2014 over te gaan op
zelfservice. De bibliotheek Venray werd in 2013 hierop al gedeeltelijk aangepast.

3.1.2

De verkregen landelijke subsidie is in 2013 gebruikt om het project aansluiting
Digitale Bibliotheek af te ronden.

Bibliotheek.nl heeft in 2013 afspraken gemaakt met uitgevers voor het uitlenen van ebooks.
Zie ook hoofdstuk 2: Bibliotheek.nl en digitale ontwikkelingen BiblioNu.
De Nationale Bibliotheekcatalogus is nu vrijwel gereed, en zal in maart 2014 uitgerold gaan
worden. De eerste bibliotheek die live gaat met de NBC is de Openbare Bibliotheek
Amsterdam. De NBC wordt opgeleverd als een zoekplatform waarmee in een groot aantal
verschillende bronnen gezocht kan worden. De catalogi van alle bibliotheken worden
gekoppeld. Men kan zoeken naar papieren – en digitaal materiaal. Ook lokale bronnen
(cultureel erfgoed) kunnen doorzocht worden.
Bibliotheek.nl is bezig met de doorontwikkeling van de dienst Website-as-a-Service (WaaS)
waarmee bibliotheken kunnen aansluiten op de infrastructuur van deze dienst . Deze
doorontwikkeling levert meer mogelijkheden op voor bibliotheken: van gewenst maatwerk
tot complete standaardisatie van de website. De lokale redactie- en beheeractiviteiten zijn
vereenvoudigd en er is sprake van vermindering van de beheerkosten. Het meest
aansprekende doel van de collectieve infrastructuur is het vergroten van de online
zichtbaarheid van bibliotheken. Vanuit klantperspectief is het wenselijk dat klantprocessen
zo simpel en consistent mogelijk zijn. De eindgebruiker wil niet geconfronteerd worden met
verschillende bibliotheekomgevingen. De websites van bibliotheek.nl en de lokale
bibliotheken hebben eenzelfde uiterlijk.
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3.1.3

TerHorstNet: in 2013 is verder
gewerkt aan het digitaliseren van het
cultureel erfgoed in Horst aan de
Maas.
In 2013 is een werkgroep samengesteld
om TerHorstNet nieuw leven in te blazen.
Met steun van de zusterorganisatie
Rooynet is een plan opgesteld om
deelnemers te werven en te begeleiden bij
het werken in TerHorstNet. Eind 2015 zal
worden geëvalueerd of deze doorstart
voldoende heeft opgeleverd voor een verdere ontwikkeling.

3.1.4

Kleine kernen en schoolbibliotheken.
Per 1 januari 2014 is de sluiting van Grubbenvorst gerealiseerd en zijn in alle
kleine kernen van Horst aan de Maas die op meer dan 5 km van het centrum
liggen, schoolbibliotheken ingericht (16 in totaal). Onder de deskundige
begeleiding van een leesconsulent vinden op alle betreffende scholen
lees bevorderende activiteiten plaats. De leesbevorderende activiteiten voor scholen
die geen speciale schoolbibliotheek hebben vinden in de centrale bibliotheek van Horst
plaats.

3.1.6

In 2012 is de samenwerking met de externe partners verder uitgediept. In het
bijzonder de samenwerking met de professionele culturele instellingen in Venray,
de Oudheidkamer in Horst, het Museum de Kantfabriek in Horst, het Gasthoês en
het op te richten Venrays Museum voor geschiedenis en psychiatrie.
In het algemeen kan worden gesteld dat BiblioNu op vele wijzen samenwerkt met de
instellingen in het werkgebied. Dit leidt tot een grote verscheidenheid aan producten,
diensten en activiteiten. Deze activiteiten vinden deels plaats in de bibliotheek.

3.1.7

Alle vestigingen van BiblioNu in de gemeenten Venray en Horst aan de Maas
waren in 2013 ook buiten kantoortijd geopend.
Horst
Grubbenvorst
Venray

totaal
33
16
34

buiten kantoortijd (na 17.00 uur)
7
5
7.5

3.2 Kennis en informatie
Zoals uit de bijgevoegde cijfers blijkt, worden er volop producten uit het dienstenaanbod BO en VO
afgenomen. Daarnaast zijn er een aantal nieuwe onderwerpen op dit terrein te vermelden:
3.2.1

Het handhaven van de huidige collecties, het huidige niveau van dienstverlening,
het verstrekken van specifieke informatie aan groepen, o.a. over gezondheid en
ziekte en het beschikbaar stellen van actuele en objectieve (digitale) informatie.
In de vestigingen van Venray en Horst zijn met ondersteuning van een subsidie de digitale
en fysieke Anders lezen punten aangevuld.

3.2.2

Het onderhouden van gemeentelijke informatiepunten in alle vestigingen.
Alle relevante gemeentelijke informatie wordt in de vestigingen ter inzage aangeboden.

3.2.3

Het onderhouden van voldoende werkplekken met pc en de toegang tot alle
relevante databanken en informatiebronnen.
In alle vestigingen is inmiddels Wi-Fi aangelegd zodat het voor de klant mogelijk is met een
laptop in de bibliotheek te werken.

3.2.4

Social media zoals Facebook, Twitter etc. gaan een steeds grotere rol spelen in de
bibliotheken.
Een tweetal medewerkers van BiblioNu is opgeleid tot mediacoach. De mediacoach is een
gespecialiseerde functionaris op het gebied van social media. Binnen de doelstellingen van
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BiblioNu worden deze ingezet bij de dienstverlening mediawijsheid aan het onderwijs. De
mediacoaches hebben een beleidsplan opgesteld en zullen de medewerkers trainen volgens
de train de trainer methode. In het dienstenaanbod van 2013/2014 zullen de social media
evenredig vertegenwoordigd zijn in producten en diensten van BiblioNu.
In november heeft een week van de mediawijsheid plaats gevonden waarbij MAS leerlingen
laaggeletterden hebben ondersteund bij het vinden van digitale informatie.
BiblioNu is te volgen op het internet via de website www.biblionu.nl. Op de sites staan
verwijzingen naar het Twitter- en Facebookaccount van BiblioNu, het Weblog en de
publiekscatalogus.
BiblioNu beschikt over een aantal online databanken die bibliotheekbezoekers gratis kunnen
raadplegen op de aanwezige pc's in de bibliotheek.
400.000 cd's, 15.000 muziek-dvd's en 300.000 lp’s zijn door klanten van BiblioNu aan te
vragen bij Muziekweb.

3.3 Educatie
3.3.1

Educatie voor de voorschoolse periode

3.3.1.1

Het uitbouwen van het vraaggericht ondersteuningsaanbod 2012-2013
waaronder bezoeken aan de bibliotheek, activiteiten gericht op ouders,
projectcollecties en leskisten voor alle kinderdagverblijven en peuterspeelzalen
gericht op het voorkomen van taal- en ontwikkelingsachterstand bij peuters.
Het vraaggerichte ondersteuningsaanbod 2013-2014 is uitgebouwd in overleg met alle
betrokkenen en bevat alle gewenste elementen. De spreiding van het aanbod is 100%.
Een groot aantal peuterspeelzalen en kinderdagverblijven maken gebruik van het
aanbod. Het aanbod van producten kan ingezet worden om op locatie activiteiten op
maat te presenteren.

3.3.1.2

Het deelnemen aan de landelijke activiteiten op het terrein van
de leesbevordering voor deze groep, zoals de Nationale
Voorleesdagen e.d.
BiblioNu heeft organisatiebreed deelgenomen aan allerlei activiteiten op
het gebied van leesbevordering voor peuters en kleuters.

3.3.1.3

Het samenwerken met de consultatiebureaus en de
peuterbureaus met betrekking tot het adviseren van ouders over
taalstimulering en (voor)lezen.
Het boekenbeertjesprojekt en het BoekStart koffertje zijn daar goede
voorbeelden van.

3.3.1.4

Periodiek zal de domeinspecialist van de bibliotheek overleggen
met de instellingen over de onderlinge samenwerking en de afstemming van
hun activiteiten.
Alle vestigingshoofden en domeinspecialisten zijn betrokken middels werkgroepen,
stuurgroepen, werkoverleg of afstemmingsoverleg bij besluitvorming en samenwerking
met andere instellingen in het werkgebied.

3.3.1.5

Deelnemen aan het lokale VVE-overleg (Venray). Samen met andere instellingen
worden projecten ontwikkeld, gericht op het terugdringen van
taalachterstanden bij kinderen tot 6 jaar.
Projecten als kamishibai, vertelkisten en boekenpretkisten worden breed ingezet in de
VVE scholen. Overige activiteiten zijn o.a. voorlees sessies in de groepen en kunnen
thema collecties aangevraagd worden.
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3.3.2

Educatie voor het basisonderwijs

3.3.2.1

Het uitbouwen van een vraaggericht ondersteuningsaanbod 2012-2013,
waaronder bezoeken aan de bibliotheek, projectcollecties en leskisten voor alle
basisscholen, gericht op leesbevordering en vaardigheid in het verwerven van
objectieve en actuele informatie.
Het vraaggerichte ondersteuningsaanbod 2012-2013 is inhoudelijk met name op het
gebied van de digitale media in een groepsbezoek uitgewerkt. De verspreiding is 100% en
praktisch alle instellingen maken gebruik van het aanbod. In het aanbod dienstverlening
basisonderwijs wordt rekening gehouden met de social media met producten als
Leesbacil, dwalen in de bieb en biepstore.

3.3.2.2

Het deelnemen aan de landelijke activiteiten op het terrein van de
leesbevordering voor deze groep, zoals de Nationale Voorleeswedstrijd, de
Nederlands Kinderjury, de Kinderboekenweek en de Nationale Voorleesdagen.
Al deze activiteiten worden inhoudelijk ondersteund door workshops, inspiratiebijeenkomsten en speciale bibliotheekbezoeken.

3.3.2.3

De integratie van de schoolbibliotheek Broekhuizenvorst in de Brede
Maatschappelijke Voorziening in Broekhuizenvorst.
In mei is de schoolbibliotheek van Broekhuizenvorst van de tijdelijke huisvesting verhuisd
naar de verbouwde school alwaar zij een centrale plek inneemt..

3.3.2.4

Periodiek zal de domeinspecialist van de bibliotheek met de scholen overleggen
over het nieuwe dienstenaanbod.
Jaarlijks vindt een actualisering van het dienstenaanbod plaats waarbij ingespeeld wordt
op de nieuwe ontwikkelingen.
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3.3.3

Educatie voor het voortgezet en beroepsonderwijs

3.3.3.1

Het uitbouwen van een vraaggericht ondersteuningsaanbod 2013-2014,
waaronder bezoeken aan de bibliotheek en projectcollecties voor alle scholen
gericht op leesbevordering en de vaardigheid in het verwerven van objectieve en
actuele informatie.
Het aanbod is geactualiseerd en verspreid onder de doelgroep.
Alle betrokken onderwijsinstellingen nemen onderdelen van het aanbod af.

3.3.3.2

Het deelnemen aan de landelijke activiteiten op het terrein van de
leesbevordering voor deze groep, zoals de Dag van de Poëzie, de Jonge Jury e.d.

3.3.3.3

Periodiek zullen de mediathecarissen en de
domeinspecialisten van de bibliotheek overleggen over de
onderlinge samenwerking en de afstemming van hun
activiteiten.

3.3.3.4

In 2013 is BiblioNu duidelijk in beeld gekomen als
stageplaats.
De bibliotheek blijkt een geliefde stageplaats te zijn voor HAVOVWO leerlingen zowel in Venray als in Horst. Er is inmiddels een
wachtlijst van stagiaires. De stagiaires hebben op alle mogelijke
terreinen in de bibliotheken meegedraaid.

3.3.4

Educatie voor volwassenen

3.3.4.1

Het uitbouwen van een vraaggericht ondersteuningsaanbod 2012-2013 voor
volwassenen, gericht op leesbevordering en de vaardigheid in het verwerven
van objectieve en actuele informatie.

3.3.4.2

Het deelnemen aan de landelijke activiteiten op het terrein van de
leesbevordering voor deze groep, zoals de Boekenweek, Nederland Leest e.d.
Voor leesgehandicapten is in 2013 het ALP (Aangepast Lezen Plein) aangevuld in Venray,
Horst en Grubbenvorst. Voor deze groep zijn in de vestigingen
voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd.
In 2013 zijn met behulp van provinciale subsidie in de vestingen van Horst en Venray
uitgebreide Taalpunten gerealiseerd. De collectie is bedoeld ter bevordering van het
leesplezier en educatie van laaggeletterden. In het beleidsplan 2014-2016 is
leesbevordering (0-12 jaar) en laaggeletterheid (volwassenen) opgenomen als een
speerpunt zijn van BiblioNu.

3.3.5

Educatie voor senioren

3.3.5.1

Het uitbouwen van een vraaggericht ondersteuningsaanbod voor senioren,
gericht op leesbevordering en de vaardigheid in het verwerven van objectieve en
actuele informatie.
Dit wordt mogelijk gemaakt door middel van o.a. specifieke sites voor senioren.

3.3.5.2

Het deelnemen aan de landelijke activiteiten op het terrein van de
leesbevordering voor deze groep, zoals Boekenweek en Nederland Leest.
Door middel van kleine presentaties wordt het deelnemen van ouderen aan
de landelijke acties bevorderd en gestimuleerd.
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3.4 Lezen en literatuur
3.4.1

Het onderhouden van een actuele, pluriforme collectie media, waarbij rekening
wordt gehouden met de wensen van de leden en het aanbieden van de
mogelijkheid aan de aan huis gebonden leden om deel te nemen aan de dienst
“bibliotheek aan huis”.
De dienst Boek aan huis is in 2013 aanzienlijk uitgebreid. Inmiddels maakt
een groep ouderen in Horst aan de Maas en Venray gebruik van deze dienst. De Dienst
Boek aan Huis wordt verzorgd door een aantal vrijwilligers die begeleid worden door de
bibliothecaris van BiblioNu.

3.4.2

Het deelnemen aan de landelijke activiteiten op
het terrein van de leesbevordering, zoals de
Boekenweek en Nederland Leest.
In 2013 werd voor de achtste keer Nederland Leest
georganiseerd. Erik, of het klein insectenboek van
Gotfried Bomans is het boek dat centraal stond. Dit
boek werd tijdens de campagneperiode van vrijdag 1
t/m zaterdag 30 november door de openbare
bibliotheken gratis aan hun leden verstrekt.
In totaal ontvingen 250 leerlingen van het Dendron College en het Raayland college het
Nederland Leest boek. Het Dendron College nam met 90 leerlingen deel aan een
programma in de bibliotheek van Horst. De overige leerlingen hebben het boek in
schoolverband gelezen.

3.4.3

Het onderhouden van actuele en pluriforme
collecties boeken en andere media, afgestemd op
de samenstelling van de bevolking in het
betreffende werkgebied. De nadruk komt te
liggen op vraaggericht collectioneren.
De Sprinter service is vervangen door de Toptitels. Het
principe is hetzelfde gebleven. Populaire titels worden
versneld afgeleverd en voor 2 weken i.p.v. 3 weken
uitgeleend.
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3.5 Kunst en cultuur
3.5.1

In alle vestigingen worden tentoonstellingen georganiseerd op het terrein van
kunst en cultuur in samenwerking met andere instellingen. Tenminste 50% van
deze tentoonstellingen is bedoeld voor volwassenen en senioren.
Kunst en cultuur behoort niet tot de top drie van de BiblioNu prioriteiten, maar kunnen
altijd op aanvraag georganiseerd worden.

3.5.2

In de beide grote vestigingen (Venray en Horst) worden buiten de
openingstijden twee evenementen georganiseerd voor leerlingen van het
basisonderwijs en voor de leerlingen van het voortgezet en beroepsonderwijs
rond het thema kunst en cultuur.
Zie activiteiten Lezen en Literatuur.

3.5.3

Het onderhouden van het gedigitaliseerde bestand van het lokale en regionale
culturele erfgoed in beide gemeenten is gerealiseerd.

3.5.4

Het onderhouden van een vraaggericht aanbod aan het basisonderwijs en het
voortgezet onderwijs op het terrein van kunst en cultuur. In Venray geschiedt
dit middels de website www.cultuurpuntvenray.nl.
BiblioNu heeft in Venray samen met het Kunstencentrum en het Venrays Museum
deelgenomen aan lees bevorderende projecten voor meerdere basisscholen.

3.6 Ontmoeting en debat
3.6.1

In de beide grote vestigingen (Venray en Horst) worden op verzoek lezingen of
evenementen georganiseerd rond een maatschappelijk thema, dat op dat
moment in de belangstelling staat.
Ontmoeting en debat behoort niet tot de top drie van de BiblioNu prioriteiten maar
bijeenkomsten kunnen altijd op aanvraag georganiseerd worden.

3.6.2

Het inrichten van informatiepunten in de beide grote
instellingen over specifieke maatschappelijke thema’s,
waaronder informatie over opvoedingsondersteuning in
het kader van de ontwikkeling van het Centrum voor
Jeugd en Gezin (CJG).
De collectie voor het CJG is in beide vestigingen uitgebreid en
geactualiseerd. Maandelijks worden er themapresentaties
gemaakt naar aanleiding van een door het CJG opgegeven
onderwerp.
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4. Overige resultaten

Leden

0 t/m 3 jaar
4 t/m 11 jaar
12 t/m 17 jaar
18 t/m 64 jaar
65 +

2012
Horst
a/d
Maas
316
1.835
1.433
1.833
540
5.957

Totaal

2012
Venray

394
2.209
1.894
2.476
875
7.848
15.325

2012
Schoolbibliotheken
62
907
405
107
39
1.520

Uitleen
Horst aan de Maas
Venray
Schoolbibliotheken
totaal

2012

2013
277.576
287.767
39.045
604.388

Bezit
Horst aan de Maas
Venray
Schoolbibliotheken

2012

2013
54.091
47.238
33.325

Bezoekers website

Uitleningen aan scholen
Boekenpretkisten
Vertelplaten
Themacollecties
Kamishibai
Projecten

2012
112.563

2012
39
37
151
22
112

2013
Horst a/d
Maas
438
1.510
2.277
2.022
678
6.925

2013
Venray

2013
Schoolbibliotheken

483
2.666
1.771
2.153
853
7.926
17.067

2013
114.920

2013
39
38
169
20
111

Groepsbezoeken scholen

2012
193

2013
204

Klassikaal lenen

2012
227

2013
205

5. Overzicht activiteiten
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61
1.938
217

2.216

Maand

Activiteit / tentoonstelling

Opmerkingen

Januari

Raadselige Roos
Maand januari

Literair Café heeft in de bibliotheek Venray
een etalage ingericht over de Raadselige
Roos.
Voorleesontbijt

Nationale voorleesdagen
16 januari
Nationale voorleesdagen
23 januari t/m 2 februari

Februari

Dag van de Poëzie
31 januari
Jonge Jury
Tot eind februari
Expositie glaskunst
Maand februari
Expositie keramiek
Maand februari
Nationale voorleeswedstrijd
3 Lokale ronden op 21 en 23 februari

Maart

Nationale voorleeswedstrijd:
Regionale ronde Noord-Limburg
9 maart
Kinderjury
6 maart t/m 17 mei
Boekenweek
16 t/m 24 maart. Thema, Gouden tijden,
zwarte bladzijden.

Thematafel Literair Café Venray
Maand maart

Expositie schilderijen
Maand maart
BereSlime Paasactie
Woensdag 27 maart

Dioraphte Jongerenliteratuur Prijs
27 maart t/m 16 april

Jaarverslag 2013

15

Met in de bibliotheken Horst en Venray de
voorstelling ‘hand en hand in Bananenland’
en in alle vestigingen een
prentenboeken-speurtocht
Activiteit met Dendron-College in de
bibliotheek Horst.
In de vestigingen Horst, Venray en
Grubbenvorst.
Van Pura Vida
in de bibliotheek Horst.
Van Kunstencentrum Jerusalem in de
etalages en 2 vitrines in de bibliotheek
Venray.
In de bibliotheken Horst en Venray

In de Baersdonck Grubbenvorst
(organisatie BiblioNu)
In de vestigingen Horst, Grubbenvorst en
Venray.
In alle vestigingen presentaties.
Nieuwe klanten krijgen een boekenbon
nieuwe stijl, ter waarde van € 5,-, plus een
voucher waarmee zij het
Boekenweekgeschenk van Kees van Kooten
op kunnen halen in de boekwinkel.
Vaste klanten krijgen een
Boekenweekmagazine vol boekentips,
leessuggesties en interviews. Met
exclusieve bijdragen van Kees van Kooten
en Nelleke Noordervliet.
Thematafel met materialen van het Literair
Café. Via het Touch screen wordt een
presentatie van gedichten, de literaire
agenda en foto’s vertoond.
In de bibliotheek Venray
Van de schilderschool Bo-Arts in de
bibliotheek Horst
In de vestigingen Horst, Venray en
Grubbenvorst werd een eierwekker
verstopt in de bibliotheek. Degene die hem
gevonden heeft kreeg een jaarabonnement
op BereSlim ter waarde van €70,00.
In alle vestigingen aandacht voor deze
jongerenliteratuurprijs. Ook op de website
en Facebook.

Maand
April

Activiteit / tentoonstelling
Tuinontwerpdag 19 april
19 april

Opmerkingen
In de bibliotheek Venray hield tuinarchitect
Jeroen Goudeseune spreekuur.
Geïnteresseerden konden een
plattegrondje en foto's van hun tuin
meebrengen en uitleggen met welke
vragen ze zaten. Goudeseune kon met
behulp van schetspapier en stiften wat
ideeën aan de hand doen.

Media Ukkie dagen
8 – 17 april

Van de makers van de Week van de
Mediawijsheid. De Media Ukkie Dagen zijn
er voor kinderen van 0-6 jaar. Tijdens deze
dagen was er aandacht voor mediawijsheid
in de omgeving van ukkies: thuis, op de
kinderopvang en in de bibliotheek.
Met in de bibliotheek Venray een
PowerPoint presentatie van diverse
luisterboeken.
Ook werd er aandacht besteed aan de
luisterboek-app.
Aandacht voor de kroning van WillemAlexander in alle vestigingen.
In de bibliotheek Horst was er werk te zien
van Werk van Almut Raaijmakers
Een kleine presentatie in de bibliotheek
Horst in het kader van een
modelvliegshow die op 1e Pinksterdag (19
mei) door MVC Apollo '68 werd
georganiseerd.

Week van het luisterboek
22 t/m 28 april

Mei

Kroning Willem-Alexander
30 april
Expositie Quilts
Maand april
Expositie modelvliegtuigjes
4 t/m 19 mei

Introductiebijeenkomst leesgroep
geschiedenis.
17 mei

De landelijke Stichting Senia is de
initiatiefnemer die belangstellenden bij
elkaar brengt en de groepen voorziet van
informatie.
Een expositie van Marga Bakker in de
bibliotheek van Sevenum

Expositie Kopstukken
2 mei t/m 30 juni
Boekenmarkt
22 mei t/m 1 juni
Expositie Gewoon Afrika Frank
Buijssen
Maand mei / half juni
Expositie Schitterend geplooid
Vanaf 23 april t/m eind mei
Kleine expositie van

Ien Rappoldt. In

de

Kantfabriek te Horst is de volledige
tentoonstelling te zien (thema China)
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Op vrijdag 17 mei was er in de bibliotheek
Venray een introductiebijeenkomst.
Deze leesgroep behandelt geen romans,
maar non-fictie, boeken over historische
thema’s, van de vroege oudheid tot de
geschiedenis van de 20e eeuw.
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Verkoop afgeschreven bibliotheekboeken in
de bibliotheek Venray
Expositie in de bibliotheek Venray n.a.v.
het boek Gewoon Afrika van Frank
Buijssen.
Kleine impressie in de bibliotheken Horst
en Venray van de expositie die in de
Kantfabriek te Horst te zien was.

Maand
Juni

Activiteit / tentoonstelling
Juni Maand van het Spannende Boek

Schilderijen Kunstencentrum o.l.v.
Jeanny van Lieshout
vanaf 26 mei t/m eind juli

Expositie mozaïek van Ellis Huijs
1 t/m 30 juni

Eindvoorstelling Kunstencentrum
Jerusalem
Zondag 2 juni (expeditie KCJ)

OOK voorlezen
Juni
Presentatie van het ICCV rondom een
project in Burkina Fasso
7 t/m 21 juni

Presentatie woonaccessoires
Maand juni - juli
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Opmerkingen
In juni 2013 werd voor de 25ste keer de
Maand van het Spannende Boek gehouden.
Dit jubileum werd de leidraad voor de
maand, onder het motto: 25 jaar Juni –
Maand van het Spannende Boek.
Tijdens de Week van de Amateurkunst van
25 mei tot en met 1 juni organiseert WAK
NL de grootste expositie van beeldende
kunst ooit in Nederland. Elke
amateurkunstenaar, welke discipline ook,
kan meedoen. Deelname aan de week van
de amateurkunst is herkenbaar aan de
poster: Kijk Kunst!
Het Kunstencentrum Jerusalem doet onder
andere mee met werk in een etalage bij de
Bibliotheek Venray.
Het getoonde werkt is een selectie van
cursisten van de afdeling ‘Beeldend’ van
het kunstencentrum Jerusalem.
Expositie in de bibliotheek Venray van
mozaïekatelier Hart voor kleur.
De collectie die te bewonderen was,
bevatte fleurige objecten zoals een kat,
een kikker en Chinese draak, sierlijke roze
schoentjes, een byzantijnse eend, en
harten.
Het atelier Hart voor kleur is opgestart
door Ellis Reintjes-Huijs uit Venray.
Het Kunstencentrum verzorgde twee
eindvoorstellingen bestaande uit 2
verschillende casts. De voorstellingen
vonden plaats op diverse locaties in
Venray. Één van die locaties was de
bibliotheek Venray. De bezoekers startten
op het KCJ en gingen in groepen van de
ene naar de andere locatie/voorstelling.

Opening van het voorleesproject in de
bibliotheek Horst. Het project vond plaats
i.s.m. Synthese.
Het ICCV (ICCV (Initiative Communautaire
Changer La Vie) in Ouagadougou (Burkina
Faso) is bezig met het bouwen van een
nieuwe bibliotheek. Om dit project te
kunnen financieren is het ICCV op zoek
naar sponsors.
In de bibliotheek Venray was een
presentatie te zien van het werk van het
ICCV.
De grote vitrine in bibliotheek Horst zijn
woonaccessoires getoond van Interchalet
Horst.

Maand
Juli augustus

Activiteit / tentoonstelling
Zomerlezen; vakantielezen
Maanden juli en augustus

Opmerkingen
Reisverhalen en leuke vakantielectuur
stonden centraal in alle vestigingen van
BiblioNu.
Voor basisschoolleerlingen heeft BiblioNu
een zomerlezenproject georganiseerd.
Doel: tijdens de zomervakantie kinderen
stimuleren om te lezen. Lekker lezen
tijdens de vakantiemaanden om de
zomerdip tegen te gaan
In de bibliotheek Venray werd werk
getoond van ex-medewerkster Inge
Nabben.

September Expositie werken Inge Nabben
Maand september
OOK voorlezen
5 en 10 september

Scholing voor de de vrijwilligers van het
voorleesproject in de bibliotheek Horst.
Project i.s.m. Synthese.

Expositie Wereldwinkel
19 september tot 31 oktober

Presentatie van materiaal van de
Wereldwinkel Horst in de Bibliotheek Horst
Te zien waren o.a. tafelkleden, manden,
Boeddha’s, kandelaars, boeken, sieraden,
schalen en diverse materialen van
mozaïek.
Expositie glaskunst van PuraVida glasidee
(Helga Leenders) in twee vitrines in
Venray.
De expo is eerder te zien geweest in Horst
In de vestigingen Horst, Grubbenvorst en
Venray.
In de bibliotheek Horst is de
Kinderboekenweek geopend door Talli
Fokke. Kinderen konden bewegen naar
aanleiding van een verhaal.
De 12 jarige Christian Rutten vertelde over
haar eerste boek "Het geheim van
Pandora". Dit boek uitgegeven bij
uitgeverij Boekscout, een boekenuitgeverij
voor kinderen tussen de 10 en 15 jaar.
Christian vertelt over hoe het boek
ontstaan is en hoe ze het voor elkaar heeft
gekregen om het uit te laten geven.

Expositie glaskunst
Maand september

Oktober

Kinderboekenweek; Thema, Klaar voor
de start!
2 t/m 13 oktober

In alle vestigingen konden kinderen
meedoen aan een speurtocht
Het landelijke thema van de Maand van de
Geschiedenis was dit jaar Vorst & Volk. In
de bibliotheek Venray werd dit thema op
ludieke wijze vormgegeven door de
geschiedenis van de vroege vorsten in
Venray te combineren met hoeden.
In samenwerking met het Venrays
museum, het Lokaal Historisch Platform en
het Gemeentearchief Venray.

Maand van de geschiedenis
Maand oktober

Op 23 oktober was er een demonstratie
hoeden maken verzorgd door mevrouw van
Mulken.
In de bibliotheek Venray aandacht voor
boeken over wetenschap

Maand van de wetenschap
Maand oktober
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Maand

Activiteit / tentoonstelling
Lions Club Peace posters
9 t/m 22 oktober

November

Nederland leest
1 t/m 30 november

Opmerkingen
Kinderen uit groep 7 en 8 van basisscholen
uit Venray en omgeving deden mee aan de
Internationale Vredesposterwedstrijd,
georganiseerd door de Lions Club.
De werken werden tentoongesteld in de
bibliotheek Venray.
De afsluitende jurering en uitreiking van de
prijzen vond plaats in het Odapark.
Jaarlijkse leesbevorderingscampagne van
de bibliotheken.
Dit jaar stond het boek: Erik of Het klein
insectenboek van Godfried centraal.
Bibliotheekleden vanaf 18 jaar en ouder
ontvingen het boek gratis.
Dit jaar mét boekenlegger met een unieke
kras code. 17 leden uit de regio hebben
daarmee een prijs ontvangen.
In de bibliotheekvestigingen waren leuke
presentaties rondom het boek.
In de vestigingen Horst en Venray kon
iedereen die uitleg wilde over Twitter,
Facebook, Skype, de werking van de
tablet, iPad of smart Phone een uur lang
uitleg krijgen van een maatschappelijke
stagiaire.

Week van de Mediawijsheid
22 t/m 29 november

Ook werden er inloopspreekuren
georganiseerd.
Expositie in de bibliotheek Horst n.a.v. het
boek Gewoon Afrika van Frank Buijssen.
De expo is in mei te zien geweest in de
bibliotheek Venray.
Presentaties over Sinterklaasboeken in de
vestigingen Venray, Grubbenvorst en
Horst.
Kleine presentatie in twee vitrines in de
bibliotheek Venray. Die diertjes zijn
gemaakt door Germaine Emonts. De
presentatie is eerder te zien geweest in de
bibliotheek Horst.
De expositie was te zien in de bibliotheek
Venray. Francis Derkx is grafisch
kunstenares. Haar schilderijen, vervaardigd
van acryl op doek, zijn een afspiegeling
van de dagelijkse emotie. Verrassend,
creatief, kleurrijk en met gevoel deskundig
vormgegeven. Haar doeken vormen een
sfeervolle toevoeging aan hun omgeving.
Francis exposeert onder de naam Frens
Art.
Presentaties rondom Kerst(boeken) in de
bibliotheken Venray en Horst

Expositie Gewoon Afrika
Maand november

December

Sinterklaas
5-11 t/m 5-12
Presentatie gehaakt dieren
Maand december

Francis Derkx met schilderijen
Maand december

Kerst
9 t/m 31 december
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