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Overzicht alternatieve leesvoorziening

>>
Ten tijde van het beëindigen van de subsidierelatie met BiblioPlus eind 2011, is bepaald dat de
alternatieve bibliotheekvoorziening in onze gemeente zou bestaan uit twee onderdelen: een
schoolbibliotheek in elke kern en een subsidie aan de kernen om een leesvoorziening op te zetten. In
dit overzicht vindt u een indruk van de manier waarop de alternatieve bibliotheekvoorziening vorm
heeft gekregen. De gegevens dateren uit de eerste helft van 2014 en zijn door de dorpsraden
aangeleverd ten tijde van de verantwoording van de subsidie over 2013 en de aanvraag voor de
subsidie van 2015. In het voorjaar van 2015 zullen de gegevens over heel 2014 beschikbaar zijn.
Leesvoorziening
In 2012 is samen met de dorpsraden overlegd over het opzetten van een leesvoorziening. Dit heeft er
in geresulteerd dat in alle kernen in datzelfde jaar een leesvoorziening is gekomen. Elke kern heeft
hierin andere keuzes gemaakt, wat ook gevolgen heeft voor het aangevraagde en toegekende
subsidiebedrag. Voor elke kern is op basis van het beschikbare budget een maximumbedrag van
€ 5.400,- aanwezig. De volgende subsidiebedragen zijn toegekend.
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Leesvoorziening Mook
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2500
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Leesvoorziening Middelaar
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Leesvoorziening Molenhoek
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5400

5400

Leesvoorziening Middelaar
De leesvoorziening in Middelaar bestaat uit:
Leestafel
Een leestafel met twee dagbladen en koffie en thee. Deze is open gedurende de openingstijden van
het gemeenschapshuis.
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Uitleen van boeken
Er vindt uitleen van tweedehandsboeken plaats. Inwoners van Middelaar en Plasmolen leveren
boeken die zij over hebben in, welke na een selectie worden opgenomen in een collectie voor de
uitleen. De boeken worden gratis uitgeleend. De boekenkast wordt beheerd door vrijwilligers.
Ook is er een digitale verbinding met BiblioPlus. Via een computer in het gemeenschapshuis met een
directe verbinding met BiblioPlus kunnen inwoners boeken uitzoeken/lenen bij BilblioPlus. De boeken
worden 1 keer per week gebracht door een medewerker van BiblioPlus. De boeken kunnen iedere
dag opgehaald of ingeleverd worden.
Leesvoorziening Mook
De leesvoorziening in Mook bestaat uit:
Leestafel
Er is een leestafel met een 8-tal tijdschriften en 2 regionale en landelijke dagbladen. De leestafel is
beschikbaar gedurende de openingstijden van het gemeenschapshuis.
Lezingen en culturele activiteiten
Ook worden er een aantal keer per jaar lezingen gehouden. Deze werden in 2013 door 60 tot 80
personen per keer bezocht. Daarnaast is er gestart met het organiseren van culturele avonden, die
goed bezocht werden door juist de mensen die anders niet in het gemeenschapshuis komen.
Leesvoorziening Molenhoek
De leesvoorziening in Molenhoek bestaat uit:
Lees- en ontmoetingspunt
Met subsidie van de gemeente en veel inzet van de gemeenschap is een ruimte aan het
gemeenschapshuis omgebouwd tot Lees- en ontmoetingspunt (LOP). Dit is in eerste instantie
ontstaan met het accent op lezen en ontmoeten. Deze twee pijlers zijn vanaf het vierde kwartaal van
2013 vorm gegeven met inzet van 30 vrijwilligers. Er is een min of meer vaste groep bezoekers
ontstaan, veelal volwassenen en ouderen die graag komen vanwege de gezelligheid, het lezen van de
krant of van tijdschriften, voor een praatje of een spelletje. Ook kent het LOP inmiddels een aantal
vaste bibliotheekbezoekers, volwassenen en ouderen. Deze kunnen in het LOP tweedehands boeken
komen inleveren en lenen.
Activiteiten
Om het bezoekersaantal verder te verhogen en te verbreden naar alle Molenhoekers, is vanaf het
voorjaar van 2014 ingezet op een derde pijler, namelijk het organiseren van activiteiten tijdens de
LOP-openingstijden. Die activiteiten zijn van zeer verschillende aard en lopen uiteen van een muzikale
middag, ondersteuning bij tabletgebruik tot gezellig tafelen voor ouderen ook als je alleen woont. Die
activiteiten worden doorgaans (heel) goed bezocht (12 – 55 mensen).
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Schoolbibliotheek
Het product schoolbibliotheek wordt door SKOMeN ingekocht bij BiblioPlus met een jaarlijkse subsidie
van de gemeente van € 42.000, -. Deze subsidie is kostendekkend.
Op elke school is een vaste hoeveelheid boeken aanwezig, die regelmatig wordt geactualiseerd. Op
elke school is een leerkracht opgeleid tot leescoördinator. Dit houdt in dat deze de activiteiten rondom
lezen in de groepen samen met BiblioPlus probeert te stimuleren.
BiblioPlus heeft een leesconsulent in dienst, die de verbinding met de school vormt. Deze consulent
regelt daarnaast het aanbod van boekenpakketten bij projecten, ondersteuning van de leescoördinator
van de school en ondersteuning van de vrijwilligers.
Onderstaande gegevens zijn opgesteld in het voorjaar van 2014, bij de verantwoording van de
subsidie over 2013. In het voorjaar van 2015 zullen de gegevens over 2014 beschikbaar zijn.
Grote Lier
Een team van vrijwilligers beheert de bibliotheek. Uitleen van de boeken voor gebruik op school vindt
wekelijks plaats onder schooltijden. Eén keer in de week is er ook uitleen voor kinderen van 0 tot 12
die in Molenhoek wonen. Hier wordt steeds meer gebruik van gemaakt. Jonge kinderen die nog niet
op school zitten komen boeken lenen, maar ook kinderen die op school zitten nemen dan boeken mee
voor thuis.
De Staaij
Er zijn drie vrijwilligers die samen de schoolbibliotheek beheren. Boeken worden uitgeleend op
dinsdagmiddag. Er is ook uitleen voor kinderen van 0 tot 12 die in Middelaar wonen. Hier kunnen
kinderen die nog niet op school zitten, boeken komen lenen. Het vinden van voldoende vrijwilligers is
een aandachtspunt.
Adalbert basisschool
De boeken worden wekelijks onder schooltijd uitgeleend. Alle kinderen nemen minimaal 1 boek mee
om te lezen in de klas. Er worden ook boeken uitgeleend aan de leerlingen voor thuis. Eén keer in de
week is de bibliotheek open voor alle kinderen van 0 tot 12 die in Mook wonen . De leidsters van KION
lenen wekelijks boeken voor hun peuters. Het vinden van voldoende vrijwilligers om extra
uitleenmomenten te kunnen realiseren is een aandachtspunt.
Conclusie
Bij het opstarten van de alternatieve leesvoorziening hebben de dorpsraden in eerste instantie
aangegeven met name een leestafel te willen oprichten. Gaandeweg heeft dit voor elke kern een
andere vorm gekregen, en zijn de leestafels aangevuld met uitleen boeken of activiteiten. Elke kern
heeft hierin zijn eigen keuzes gemaakt, en dit is door de gemeente inhoudelijk ook niet gestuurd, maar
wel gefaciliteerd. Met name Molenhoek heeft de mogelijkheid aangegrepen om door middel van de
alternatieve bibliotheekvoorziening ook de leefbaarheid te verhogen.
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Het product schoolbibliotheek voldoet goed aan de behoefte van de school. De scholen zijn tevreden
over het contact met en de ondersteuning door BiblioPlus en de kwaliteit en omvang van de collectie.
Destijds is er voor gekozen het bereik van boeken voor alle kinderen in de kern te vergroten. Dit is
gebeurd door het opnemen van boeken voor kinderen van 0-4 in de schoolcollectie en het creëren van
een uitleenmogelijkheid voor kinderen die (nog) niet op betreffende school zitten. Nu is er in ieder
geval in elke kern de mogelijkheid voor kinderen om aan boeken te komen, zonder de kern te hoeven
verlaten. Het gebruik hiervan is nog bescheiden, mede omdat het aantal uitleenmomenten beperkt is
en de bekendheid met deze mogelijkheid nog groeiende. Dit heeft ook te maken met het feit dat het
aantal uitleenmomenten afhankelijk is van het aantal vrijwilligers.
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