Dorpsbieb Weerselo

Van en voor ons allemaal
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Inleiding
Tot 21 juli 2017 was één van de filialen van de Stichting Openbare Bibliotheek Dinkelland (SBD)
gevestigd in Weerselo. Door een bezuinigingsopdracht van de gemeente Dinkelland zag het
stichtingsbestuur zich genoodzaakt de vestiging Weerselo te sluiten. In het kader van de herinrichting
van het centrum van Weerselo is het pand waarin de bibliotheek gevestigd was inmiddels gesloopt.
Als reactie op het besluit de vestiging in Weerselo te sluiten ontstond in de eerste helft van 2017 een
burgerinitiatief waarbij de lokale SBD-vrijwilligers en de dorpsraad Weerselo (zij vormden de
stuurgroep dorpsbieb) aan de basis stonden. Het primaire doel van het initiatief was om een
duurzame bibliotheekvoorziening voor het dorp te behouden. Daartoe is in het vierde kwartaal van
2017 een (haalbaarheids-)plan opgesteld op basis waarvan de gemeente in februari 2018 eenmalig
een stimuleringsbijdrage beschikbaar heeft gesteld. Het aangetoonde draagvlak voor de
bibliotheekvoorziening speelde een heel belangrijke rol bij het nemen van die beslissing.
Met de bijdrage van de gemeente en op basis van de haalbaarheidsstudie van de stuurgroep is de
huidige (bibliotheek)voorziening gerealiseerd; op 20 oktober 2018 was de opening van de centrale
locatie een feit.
Nu de voorziening in zijn beoogde vorm een vol jaar heeft gefunctioneerd is het tijd om de bedoeling
van de bibliotheekvoorziening en de vervolgontwikkeling in een beleidsplan vast te leggen en
ambities opnieuw te formuleren.
We mogen zeggen dat het draagvlak inmiddels is aangetoond! Velen hebben hun weg naar de
dorpsbieb weten te vinden: voor een boek, een bezoek aan het Repaircafé of om te luisteren naar,
dan wel mee te praten bij een inleiding/lezing
Het bestuur heeft met plezier aan dit plan gewerkt. Het krijgt een plek op onze website en zal ter
kennis worden gebracht van iedereen waarmee we samenwerken.
We stellen de looptijd van dit beleidsplan vooralsnog op 5 jaar. We zullen echter ieder jaar in het
vierde kwartaal het plan op actualiteit en voortgang van de uitvoering bezien. Zo nodig wordt het
plan dan bijgesteld.

Weerselo, 21 oktober 2019
Bestuur Stichting Dorpsbieb Weerselo
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1. Rechtspersoon
Op 25 april 2018 is de Stichting Dorpsbieb Weerselo bij notariële akte opgericht. De akte is
toegevoegd als bijlage 1. De grondslag voor de vorming van een zelfstandig rechtspersoon ligt in het
haalbaarheidsplan dat de Stichting Dorpsraad Weerselo samen met de lokale vrijwilligers van de
voormalige vestiging Weerselo van de SBD heeft opgesteld. De oprichting van een eigen juridische
entiteit was onderdeel hiervan. Het haalbaarheidsplan is bij dit plan opgenomen als bijlage 2.
Verplichtingen die vóór 25 april 2018 door de Stichting Dorpsraad Weerselo waren aangegaan ten
behoeve van de op- en inrichting van de dorpsbieb zijn overgenomen door de Stichting Dorpsbieb
Weerselo.

2. Opdracht en doelstelling
Bij de oprichting van de stichting is in artikel 2 van de statuten in algemene zin vastgelegd dat de
stichting als doel heeft:
“het realiseren en/of ondersteunen van de sociaal-culturele ontmoetingsfunctie in Weerselo onder
andere door beheer en exploitatie van een dorpsbibliotheek en het verrichten van al wat hiermee
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.”
Zoals over het algemeen gebruikelijk in statuten is deze omschrijving algemeen gehouden om bij
ondergeschikte wijzigingen niet steeds de gang naar de notaris te hoeven maken.
De snelheid waarmee veranderingen in de maatschappij zich voltrekken zal ook invloed hebben op
de (aard van) activiteiten van de dorpsbieb. Dat rechtvaardigt ook dat de doelstelling zodanig breed
omschreven is dat daarin voor de dorpsbieb de nodige flexibiliteit gelegen is.
Informatie (zowel educatief als ontspannend) komt via vele kanalen heel direct tot ons. Waar de
klassieke bibliotheek vooral informatie beschikbaar stelde, komt het accent nu meer te liggen op het
beheersen van de vaardigheid om de verschillende kanalen die toegang geven tot de informatie te
gebruiken/bedienen. Deze kwaliteit wordt belangrijker nu in principe van iedereen wordt verwacht
dat hij/zij actief deelneemt aan onze maatschappij (participatiesamenleving).
Bij de doorontwikkeling van de wijze waarop informatie beschikbaar is/komt en bij de
maatschappelijke ontwikkeling van het burgerschap en de eisen die daaraan worden gesteld past de
meer algemene omschrijving van de opdracht van de Stichting Dorpsbieb Weerselo.
Toch willen we de doelstellingen van de Stichting Dorpsbieb Weerselo wat specifieker formuleren
(hierna) en uitwerken (paragraaf 3).
Centraal staat voor ons de doelstelling om een zodanig aanbod te bieden dat inwoners van Weerselo
daardoor (beter) mee kunnen doen aan het maatschappelijk leven in de breedste zin. Daartoe willen
we:
a. Kennis en informatie beschikbaar stellen.
b. Mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie bieden.
c. Lezen en kennis maken met literatuur bevorderen.
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d. Ontmoeting, meningsvorming en debat organiseren.
e. (Kennismaking met) kunst en cultuur stimuleren.
De dorpsbieb Weerselo is qua professionaliteit niet te vergelijken met de reguliere openbare
bibliotheek. Zij ziet voor zichzelf echter wel een opdracht die deels vergelijkbaar is met die van de
openbare bibliotheek. De dorpsbieb wil niet alleen een plek zijn waar mensen zich geestelijk kunnen
verrijken, maar moet ook een plek voor ontspanning zijn en een plek die een steeds bredere
maatschappelijke functie kan vervullen. Nadrukkelijk wordt gestreefd naar een bredere invulling van
het takenpakket dan die in de klassieke bibliotheek.
De SBD heeft deels dezelfde doelstelling. Zij is echter gevestigd in Denekamp. De afstand WeerseloDenekamp is één van de redenen dat Weerseloërs weinig/geen gebruik maken van het aanbod van
de SBD.
Lokaal wil de dorpsbieb Weerselo zich daarom manifesteren. Zij wil niet concurreren met de SBD die
door de gemeente wordt gefaciliteerd, maar er wel ondersteunend en aanvullend aan zijn.

3. Uitwerking doelstellingen
3.1 Kennis en informatie beschikbaar stellen.
3.1.1 Uitlenen van boeken
Over de collectie
a. Schenken
In eerste aanleg bestond de collectie alleen uit boeken die de SBD uit haar eigen collectie
beschikbaar had gesteld. Vanaf voorjaar 2018 is aan iedereen de mogelijkheid geboden om
boeken uit eigen bezit te schenken aan de bibliotheek. Inmiddels zijn duizenden boeken
geschonken. Grofweg wordt een derde van de schenkingen toegevoegd aan de collectie, een
derde deel heeft zo weinig waarde dat dit als oud papier wordt aangeboden. Het resterende
deel wordt aangemerkt als te verkopen op een boekenmarkt of wordt aan het
kringloopbedrijf De Beurs in Oldenzaal aangeboden. Als tegenprestatie krijgen wij ook
boeken aangeboden die bij De Beurs zijn ingeleverd. Wij willen de samenwerking met De
Beurs graag handhaven. Het is een geschikte gelegenheid om balans in onze collectie te
houden of te brengen.
De mogelijkheid om boeken te schenken is een heel bindend element in onze benadering.
Mensen ervaren het als enorm waardevol dat het bezit waaraan ze over het algemeen sterk
gehecht waren/zijn een goede tweede bestemming krijgt.
Daarnaast is het vanwege het karakter van schenking (kosteloos) een passende manier om
onze stichting, die geen structurele financiële inkomsten kent, te ondersteunen.
Tenslotte is een derde reden om deze aanpak te handhaven het op peil houden van de
omvang van de collectie. Door uitleningen niet te registreren en te werken op goed
vertrouwen is het risico op verlies van boeken groter. De collectie moet echter voldoende
omvang houden en voldoende divers zijn.
Wij blijven dan ook de mogelijkheid bieden om boeken in te brengen. Regulier kan dat eens
per maand (eerste vrijdag), maar als er buiten dat moment boeken worden aangeboden
zullen deze niet worden geweigerd.
De geschonken boeken zijn gaandeweg een steeds groter deel van de collectie uit
gaan maken.
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b. Literatuur versus lectuur
Vaak wordt een onderscheid gemaakt/verondersteld tussen literatuur en lectuur. Wat is het
verschil? Als het ware wordt daarbij (alsof dat onderscheid bestaat!) onderscheid gemaakt
tussen een vorm van hogere en van lagere kunst.
De dorpsbieb wil qua aard en niveau van de collectie (in eerste instantie) aansluiten bij de
vraag die er is bij onze klanten, de inwoners van Weerselo. Als zij de “Zeven zussen” willen
lezen, nemen we die op in onze collectie. Als de boeken van Baantjer niet (meer) aansluiten
bij de vraag, dan behouden we die niet in onze collectie. We zullen dit kritisch blijven
beoordelen. Daarbij kan ook de beschikbare ruimte een rol spelen.
Maar uiteraard richten we ons ook op boeken die regulier als literatuur worden bestempeld.
Ook daarmee willen we onze klanten in aanraking brengen.
Afhankelijk van de financiële mogelijkheden zal de collectie ook door aankopen worden
uitgebreid.
c. Jeugd
In de oorspronkelijke plannen voor de dorpsbieb lag er weinig accent op de jeugd. In het
beleid van gemeente en SBD was de introductie van de bibliotheek op school (dBos)
voorzien. Om niet te concurreren met deze voorziening werd besloten om ons niet actief te
richten op de leeftijdsgroep 4-12 jaar. Dat is ook niet gebeurd.
Door overname van een deel van de SBD-collectie, maar ook door schenking is wel een
aanzienlijke collectie jeugd- en jongerenboeken aangelegd. Relatief veel jeugd heeft hier ook
belangstelling voor.
De basisschool ervaart dit niet als concurrerend; dat mag o.a. blijken uit het feit dat een deel
van de opbrengst van de Fancy Fair in mei 2019 ten goede van de dorpsbieb kwam.
In tegenstelling tot de oorspronkelijke plannen zullen we ons ook gaan richten op de groep
4-12 jaar. Wanneer er financiële ruimte is voor uitbreiding van de collectie wordt ook de
aanschaf van jeugd- of stripboeken overwogen. Dit sluit aan bij de vraag.
Daarnaast is een kort periodiek jaarlijks afstemmend overleg met de basisschool op zijn
plaats.
d. Volwassenen
De collectie van de dorpsbieb kent een heel gevarieerd aanbod. Hierover worden veel
positieve reacties afgegeven. Het aanbod sluit aan bij de behoefte van velen.
We willen alert zijn op een eventueel tekort in onze collectie en aansluiten bij de behoefte
onder volwassenen.
Hoe we met name de oudere volwassene nog beter kunnen bereiken willen we onderzoeken
door met stakeholders in gesprek te gaan. De aanpak moet verder worden uitgewerkt.
3.1.2. Lezingen
De aandacht gaat in de klassieke bibliotheek al snel uit naar de kennisoverdracht door uitleen van
boeken. Kennis en informatie kan natuurlijk ook beschikbaar komen/worden gesteld door
mondelinge overdracht. Daarom wordt een actief beleid gevoerd in het aanbieden en verzorgen van
lezingen. Zie hiervoor verder onder 3.4.1.
3.2 Mogelijkheden voor educatie en ontwikkeling bieden
3.2.1 In relatie tot geletterdheid
a. Laaggeletterdheid
Meedoen aan de Nederlandse samenleving kan alleen slagen en betekenis hebben wanneer
iemand de Nederlandse taal voldoende machtig is. Wanneer de vraag wordt gesteld om
iemand die de Nederlandse taal minder goed machtig is te ondersteunen, zullen we deze in
eerste instantie verwijzen naar de SBD; ten behoeve van deze ondersteuning hebben SBD en
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gemeente ook afspraken gemaakt. Het Taalpunt van de SBD heeft gecertificeerde
taalcoaches in dienst.
Lichte lokale ondersteuningsvragen pakken we echter zelf op. We willen ons daarmee ook
zichtbaar maken in Weerselo. We proberen uit eigen kring of elders in het dorp een coach te
vinden.
3.2.2 In relatie tot andere (basis)vaardigheden
a. Doelgroepen met extra aandacht
Bij ons aanbod willen we proberen om ook aandacht te hebben voor groepen die op de een
of andere manier extra aandacht nodig hebben om vat te krijgen op hun eigen ontwikkeling.
We zullen gaandeweg kijken hoe we dit kunnen realiseren.
b. Ontwikkeling en de ondersteuning van mensen
De maatschappij ontwikkelt zich. We zien het (om ons heen), maar wat betekent het voor
ons? Niet iedereen heeft dezelfde capaciteiten om dit op een goede manier naar zijn eigen
situatie te vertalen. We vinden dat iedereen mee moeten kunnen doen aan de maatschappij.
Onze doelstelling is dan ook dat er aanbod moet zijn (door onszelf of door anderen)
waardoor mensen geholpen worden om mee te kunnen doen. Denk daarbij aan het aanleren
van vaardigheden die met digitalisering te maken hebben, met het invullen van ingewikkelde
formulieren/procedures/aanvragen of aan het ontwikkelen van burgerschap.
Het aanbieden van het Repaircafé is ook een van de uitingen van de ondersteuning die we
willen bieden.
c. Mensen nieuwsgierig maken en inspireren
Het is soms lastig om nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen te begrijpen. Er wordt over
gesproken, maar wat betekent het voor iemand?
Hoe verhoudt de schaalvergroting enerzijds zich tot de behoefte aan het leven in een
herkenbare omgeving? Hoe verandert de arbeidsmarkt? Wat betekent de overgang naar
gebruik van duurzame energie voor ons? Wat kan iemand individueel doen om de aarde
leefbaar te houden?
Veel mensen beschikken (vanzelfsprekend) over een computer, laptop, tablet o.i.d. Ook in de
dorpsbieb is een laptop beschikbaar om iedereen die over de drempel van de dorpsbieb stapt
van informatie te (kunnen) voorzien.
d. Afstemmen aanbod
We realiseren ons dat andere professionele organisaties actief zijn voor de groep die we hier
benoemen, onder andere de Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland (SWTD). Daarmee willen
we niet concurreren. Wanneer een activiteit die we belangrijk vinden niet in Weerselo wordt
aangeboden willen we overwegen deze ook lokaal in Weerselo aan te bieden.
We zullen het beschikbare aanbod van anderen ook via onze eigen kanalen onder de
aandacht brengen. Het sluit immers volstrekt aan op onze eigen doelstelling.
3.3 Lezen en kennismaken met literatuur bevorderen.
Deze doelstelling overlapt deels met die welke onder 3.1. is beschreven.
3.3.1 Peuters
Kinderen komen al vroeg met visuele en auditieve kennisbronnen in aanraking. Het
geschreven woord lijkt ondergeschikt (te zijn geworden). We vinden het belangrijk om
kinderen al op een vroeg moment in aanraking te brengen met verhalen en het geschreven
woord. Daarom is in onze collectie ook royaal ruimte voor peuterboeken. Een belangrijke
dienst die we daarnaast al aanbieden is het voorlezen voor diverse groepen peuters. Het gaat
dan om peuters die in georganiseerd verband (kinderopvang, gastouders) worden
opgevangen en die tijdens hun verblijf worden voorgelezen. Dit willen we handhaven en zo
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mogelijk uitbreiden naar peuters die thuis zijn (zie ook onder 3.4.2) Mogelijk kan die groep
via het consultatiebureau op het voorlezen worden geattendeerd.
3.3.2 Jeugd
Hierover staat e.e.a. opgenomen onder 3.1.1 sub c.
3.3.3 Volwassenen
Naar behoefte kunnen groepsgewijs boeken worden gelezen en besproken. Het boek e/o
het onderwerp kan gezamenlijk worden gekozen. Daarbij kan worden aangesloten bij het
niveau en de behoefte van de groep.
Op dit moment is een lesgroep/-club actief. Afhankelijk van de omvang van die groep is het
starten van een tweede groep denkbaar.
3.3.4 Laagdrempelig
Eén van de primaire doelstellingen van de dorpsbieb is dat ze laagdrempelig wil zijn, een
kernvoorwaarde om te kunnen functioneren. Niemand moet zich geremd voelen gebruik te
maken van het aanbod van de dorpsbieb.
a. Huisvesting
De dorpsbieb heeft haar uitvalsbasis in ’t Trefpunt, Legtenbergerstraat 6 in Weerselo. De
keuze hiervoor is gemaakt omdat het één van de plaatsen in het dorp is die als centraal kan
worden bestempeld. De sporthal is hier gevestigd en een aantal verenigingen hebben hier
hun vaste plek/uitvalsbasis.
De bibliotheekruimte wordt gebruikt op basis van een huurcontract dat een looptijd heeft
van 5 jaar (tot en met 2023). Voordeel hiervan is: - lange periode van zekerheid, - ontzorging,
- geen risico’s. Als nadelen kunnen worden genoemd: - lange duur huurcontract, afhankelijkheid van medewerking bestuur/beheerders Trefpunt, - geen zelfstandige toegang,
- (daardoor) beperkte herkenbaarheid, - geen zelfstandige zeggenschap m.b.t. catering.
Het is de bedoeling om op de eerste verdieping nog een kleine opslagruimte in gebruik te
nemen.
De dorpsbieb streeft naar een aantrekkelijke omgeving waarin ze is gehuisvest; zichtbaarheid
en bereikbaarheid zijn belangrijk. Het voorterrein en de centrale toegang van ’t Trefpunt kan
een opwaardering gebruiken. Hierover zal met het bestuur van ´t Trefpunt worden overlegd.
We streven per jaar naar minimaal één vast overlegmoment met het bestuur van ’t Trefpunt.
Aandachtspunt is daarbij dat niet altijd duidelijk is welke taak bij bestuur en welke bij de
beheerders ligt.
Daarnaast zal er op uitvoerend niveau contact tussen beheerders en dorpsbiebbestuur of
vrijwilligers zijn.
b. Openingstijden
Het haalbaarheidsplan voor de dorpsbieb had als uitgangspunt dat de dorpsbieb zou zijn
geopend tijdens de openingstijden van ’t Trefpunt. Klanten zouden vrij in en uit kunnen
lopen. Tijdens vastgelegde tijden zouden vrijwilligers beschikbaar zijn voor beheer van de
ruimte en de collectie, ondersteuning van de klanten en diverse hand- en spandiensten. Kort
voor de opening is vanuit ’t Trefpunt aangegeven daar geen medewerking aan te kunnen
verlenen. Zij vonden het onjuist om verantwoordelijkheid te dragen voor het beheer van
eigendom van anderen (i.c. de dorpsbieb).
Daarop zijn de openingstijden anders vastgelegd. Behalve op zondag kan men er elke dag een
aantal uren terecht. In de eerste negen maanden sinds de opening zijn er bijna 1.000 lenende
bezoekers geweest. Deze zijn vrij ongelijk verdeeld over de openingsmomenten;
9

vrijdagmiddag en -avond zijn duidelijk favoriet. Tijdens de openingstijden is altijd iemand van
de dorpsbieb aanwezig voor vragen en ondersteuning.
Voordeel van de ruime openingstijden is uiteraard de beschikbaarheid voor de klant.
Nadelen zijn: - er zijn dagdelen met weinig bezoekers; dientengevolge is er dan ook minder
reuring,- rustige dagdelen zijn voor de aanwezige vrijwilliger minder aantrekkelijk; er zijn dan
weinig contactmomenten met klanten.
Er zijn in het dorp en onder de beheerders van ’t Trefpunt signalen dat de openingstijden van
de dorpsbieb te ruim zijn en dat beter aangesloten zou kunnen worden bij de openingstijden
die de openbare bibliotheek had tot de sluiting in 2017.
Het bestuur wil per half jaar bezien wat de beste benadering rond de openingstijden is. De
openingstijden moeten voldoende gespreid zijn tussen overdag en avond; we willen ook
voldoende open zijn buiten kantoortijden. Daarmee richten we ons op meerdere
doelgroepen.
Bij de bespiegeling van de openingstijden willen we ook de beheerders van ’t Trefpunt
betrekken. We streven naar zo ruim mogelijke openingstijden.
c. Uitleensysteem
Ook in de wijze waarop wij de collectie aanbieden streven we naar laagdrempeligheid.
a. Er is geen lidmaatschap vereist en de boeken kunnen zonder registratie meegenomen/
geleend worden. Er wordt op goed vertrouwen uitgeleend. Dit blijft ons uitgangspunt.
Nadeel hiervan is wel dat er geen zicht bestaat op de verblijfplaats van de boeken en dat
er risico is op verlies van boeken. Dit calculeren wij in.
Onze collectie is niet geïnventariseerd/geregistreerd. We weten dus niet precies welke
boeken we bezitten. Wel wordt na uitlening het teruggebrachte boek gemerkt, zodat we
de populariteit van een boek kunnen peilen.
b. Inmiddels zijn er drie plaatsen waarvan de collectie als zg. zwerfboek wordt aangeboden.
De oorspronkelijke plaatsen Plus Tijhuis en De Haere zijn recent aangevuld met De
Haerstee.
Zwerfboeken waren al onderdeel van het oorspronkelijke bedrijfsplan. Dat plan is
hiermee wel gebaseerd op intern tegenstrijdige uitgangspunten. Het is laagdrempelig dat
op zoveel mogelijk plekken in het dorp boeken beschikbaar zijn om uit te lenen.
Met het decentrale aanbod proberen we een zo breed mogelijk publiek te bereiken.
Eerder was er sprake om ook buiten Weerselo (Reutum, Saasveld) zwerfboekenkasten te
plaatsen. Dit is niet van de grond gekomen. De dorpsbieb Weerselo is er voor de
inwoners van Weerselo. We zullen daarom geen verdere initiatieven oppakken om
buiten het dorp kasten te plaatsen.
Verder handhaven we vooralsnog de drie huidige locaties. Wel blijven we het gebruik
daarvan in de gaten houden. Wanneer er op een van plekken weinig boeken worden
geleend kan besloten worden om het aanbod daar te staken.
3.4 Ontmoeting, meningsvorming en debat organiseren
Een van de centrale uitgangspunten van de dorpsbieb was, is en blijft het bieden van
gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Een reden om huisvesting te kiezen in ’t Trefpunt is de
centrale functie ervan, maar ook de noodzaak die wordt gevoeld om die functie te
versterken. Fysieke uiting van dit beleidsdoel is de leestafel die een centrale plek heeft
gekregen.
3.4.1 Lezing/inleiding
In de eerste periode is geprobeerd de ontmoeting onder andere te stimuleren door lezingen
aan te bieden; er hebben inmiddels 5 lezingen plaatsgevonden. We willen dit voortzetten.
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Door het ochtendtijdstip waren het voornamelijk ouderen die de activiteit bijwoonden. Door
te wisselen met het tijdstip, maar ook met de thema’s/onderwerpen willen we ook andere
groepen proberen aan te spreken.
Ook hopen we dat het tijdstip ruimte geeft voor bezoekers om na afloop nog na te blijven
praten.
Lezingen zijn onvoorwaardelijk toegankelijk; in principe wordt geen toegangsprijs gevraagd.
Wel wordt altijd ruimte geboden voor de vrijwillige bijdrage.
Het is de bedoeling dat lezingen overdag zoveel als mogelijk worden aangeboden rond de
leestafel en in het aangrenzende deel van de kantine van ’t Trefpunt. Het gaat immers om
een activiteit die de dorpsbieb aanbiedt. Hierover moet worden overlegd met het
Trefpuntbestuur. Wanneer de lezing ’s avonds wordt gehouden is dat niet mogelijk en wijken
we uit naar een van de vergaderruimtes. Voor het gebruik daarvan moet dan worden
betaald.
3.4.2 Ouders van peuters
Een nieuwe groep waar we ons op willen richten zijn de ouders van peuters. Het gaat dan om
peuters die niet via kinderopvang of gastouder worden voorgelezen. Het streven is om
ouders tijdens het voorlezen en korte tijd daarna met elkaar in gesprek te laten komen.
3.4.3 Koffiekaart
Bij de start van de dorpsbieb zijn aan 65-plussers koffiekaarten verstrekt, kaarten waarop 5
tegoedbonnen zitten, die kunnen worden ingewisseld voor een kop koffie. Hiermee hebben
we geprobeerd de ouderen naar bieb/Trefpunt te trekken. Dit is in beperkte mate gelukt.
Koffiekaarten die al zijn gedrukt zullen we nog uitgeven; er zullen geen nieuwe worden
gedrukt.
Zoals in paragraaf 3.1.1 onder d aangegeven willen we bij de doelgroep onderzoeken welke
behoefte er precies leeft om gebruik te (gaan) maken van het aanbod van de bieb. Daarbij
zullen we ook de koffiekaart betrekken.
3.4.4 Ouderen
In de periode waarin de dorpsbieb van start ging begon een groep bewoners van De
Haerstee op maandagmiddag activiteiten te organiseren. In de haalbaarheidsstudie rond de
dorpsbieb was beoogd dat deze activiteiten in dorpsbieb/Trefpunt plaats zouden vinden.
Mede door het genoemde initiatief is daar weinig van terecht gekomen.
Op donderdagmiddag zijn er wekelijks activiteiten van het Ouderencontact in ´t Trefpunt en
op externe locaties.
In beide voorbeelden staat het ontmoetingsdoel voorop, ook het doel van de dorpsbieb. Je
kunt zeggen dat dit doel zonder onze tussenkomst al wordt gerealiseerd. Het blijft ons
streven in het ontmoeten ook als dorpsbieb een rol te spelen. Op een geëigend moment
kunnen we daarin onze rol pakken.
3.4.5 Speakerscorner
In het (semi-)openbaar een mening geven en debat organiseren is in Weerselo niet zonder
meer gebruikelijk. In besloten kring worden er uiteraard gesprekken gevoerd, meningen
gewisseld e.d. Als een inhoudelijk debat wordt gevoerd is dat vaak georganiseerd door de
politiek. Voor velen is het onderwerp daarmee al snel “besmet” en is men niet meer
geïnteresseerd.
De dorpsbieb wil ruimte geven waardoor mensen zich kunnen laten informeren, waardenvrij
en objectief. Dit kan door een formeel georganiseerde inleiding, maar ook meer spontaan.
Hier zullen we een voorstel over voorbereiden.
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3.5 (Kennismaking) met kunst en cultuur stimuleren
Een centrale plek waar ruimte is voor talent om zich te manifesteren kennen we niet in
Weerselo. De Remigiusharmonie kent voorspeelochtenden voor de leden. Maar een
algemene, centrale plek waar inwoners van Weerselo ongeorganiseerd “hun ding kunnen
doen” is er niet.
De dorpsbieb wil inwoners van Weerselo de gelegenheid geven om “Op de stip” te laten zien
wat ze kunnen, open en toegankelijk.
Er zijn het afgelopen jaar al diverse activiteiten aangeboden. Een lijst met die activiteiten en
diverse opties die nog niet zijn gerealiseerd is als bijlage opgenomen. Het is een
groeidocument. Het ontwikkelen/aanbieden van nieuwe activiteiten zal ook onderwerp van
gesprek zijn tussen dorpsbieb en bestuur/beheerders van ´t Trefpunt.

4. Financiën
De Stichting dorpsbieb Weerselo heeft niet de structurele beschikking over financiële middelen. Dit is
een aandachtspunt in de opzet van de dorpsbieb. Wij ontvangen bv. geen bijdrage van de gemeente
of een andere overheid. Om de jaarlijkse exploitatie rond te kunnen maken is minimaal € 2.000
nodig. Daarin wordt dan nog geen rekening gehouden met de aankoop van nieuwe boeken of een
bijdrage aan activiteiten die we organiseren.
Voor het verkrijgen van middelen zijn we afhankelijk van giften van particulieren en van acties. Zo
zijn bv. opbrengsten van enkele boekenmarkten, deelname aan de Rabobank-clubkascampagne,
regelen van de Weerselose markt en de vrijwillige bijdrage van bezoekers bij deelname aan
activiteiten enkele vaste inkomstenbronnen die in de begroting meegenomen worden.
-We streven naar het verkrijgen van de Anbi-status (Algemeen nut beogende instellingen) waardoor
het makkelijker wordt giften als aftrekpost voor de belastingen op te voeren; dit moet het doen van
giften vergemakkelijken.
-We zullen jaarlijks in het eerste kwartaal een jaarrekening opstellen. Die verantwoording zullen we
op onze website plaatsen.
-We zullen proberen om lokale bedrijven te interesseren voor een sponsorschap. Hiertoe moet een
aanpak worden uitgewerkt.
Concluderend: creativiteit is vereist.

5. Communicatie
De Stichting Dorpsbieb Weerselo communiceert op verschillende manieren.
- ’t Beukske. In principe wordt er wekelijks kopij aangeboden. Dit blijft ook zo na het moment dat de
website in de lucht is (zie hierna). De gepubliceerde stukjes zullen dan ook op de website staan (ook
in archief).
- Website. Binnenkort komt deze beschikbaar. De website is noodzakelijk voor het
verkrijgen van de Anbi status (zie onder 4. Financiën); daarnaast blijkt het inmiddels een van de
meest ge-eigende communicatiemiddelen waarmee alle inwoners tegelijkertijd en laagdrempelig
kunnen worden bereikt. Op de website zullen in elk geval openingstijden, statuten, bestuurssamenstelling, beleidsplan, sponsoren, financiële verantwoording, meest gestelde vragen worden
opgenomen; ook zal er een digitale ideeënbus worden ingesteld.
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- Facebook. Ook daarin zullen we bericht blijven doen van onze activiteiten.
- Dinkelland Visie en Twentsche Courant Tubantia. Dit zijn veel gelezen media in Weerselo. Voor
incidentele activiteiten zullen we gebruik maken van deze kanalen en de redacties benaderen.
- Posters e.d. zijn voor sommige activiteiten en voor sommige doelgroepen de meest aangewezen en
meest effectieve uiting. Wanneer passend zullen we daar gebruik van maken.

6. Organisatie
6.1 Taken
Statutair kent de Stichting Dorpsbieb Weerselo (alleen) een bestuur, waarin de functies van
voorzitter, secretaris en penningmeester worden onderscheiden. Een bestuurder kan meer
functies vervullen. In de statuten/oprichtingsakte is de werkwijze van en de besluitvorming
binnen het bestuur vastgelegd.
Het benoemen van (nieuwe) bestuurders kan door het bestuur worden gedaan. Gezien het
openbare karakter van de dorpsbieb zullen we, wanneer zich vacatures voordoen, ook
bezien of een openbare oproep om deel te nemen aan het bestuur passend is. Alsdan zullen
we ook kijken of daar selectiecriteria zullen worden gebruikt.
Buiten het bestuur is een groep andere vrijwilligers actief. Het afgelopen jaar is binnen deze
groep een overzicht gemaakt met de taken voor de functie gastheer/gastvrouw. Die is bij de
betrokkenen bekend. Ook hiervoor geldt dat we in geval van vacatures of personele tekorten
zullen overwegen om openbaar te werven. Als openbaar geworven wordt zullen daarbij ook
functie-eisen worden gesteld.
In elk geval zullen de volgende criteria gelden: - heeft een positieve grondhouding, -gaat
graag met mensen om, - kent en is geïnteresseerd in de lokale samenleving, - is behulpzaam,
- heeft affiniteit met boeken, - is digitaal vaardig.
Een overzicht van de personele bezetting en de taakverdeling (voor zover daar sprake van is)
is opgenomen in bijlage 4.

6.2 Vrijwillig
Belangrijk is te onderkennen dat iedereen zijn/haar taak op basis van vrijwilligheid vervult. Er
staat geen vergoeding tegenover de werkzaamheden die worden verricht. Uiteraard bestaat
er wel recht op een onkostenvergoeding wanneer die kosten zijn gemaakt.
We zijn geen professionele krachten, maar hebben wel allemaal onze motivatie en inspiratie
om iets te betekenen op sociaal-maatschappelijk terrein.
Nadrukkelijk moet worden gesteld dat vrijwillig niet vrijblijvend is. Dat is in de afgelopen
periode niet het geval geweest. Maar mocht vrijblijvendheid de kop opsteken dan mogen en
moeten we elkaar daarop aanspreken.
Bij het aantrekken van nieuwe vrijwilligers letten we op de competenties van kandidaten. Is
men voldoende toegerust om de stichting te kunnen ondersteunen?

7. Samenwerking
Uit voorgaande volgt dat de dorpsbieb met een groot aantal externe partijen te maken heeft. Zonder
partners kan de dorpsbieb niet functioneren en heeft ze geen bestaansrecht.
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a. De inwoners van Weerselo
De dorpsbieb werkt onder de slagzin “Van en voor Weerselo”. Dit impliceert al de onderlinge
afhankelijkheid van dorpsbieb en de Weerseloërs. Daarbij zijn er verschillende invalshoeken:
- Schenken boeken. De collectie gaat voor een steeds groter deel bestaan uit boeken die door
inwoners van Weerselo geschonken zijn.
- Financiële ondersteuning. Omdat we geen structurele inkomsten hebben van bv. de overheid zijn
we afhankelijk van bijdrages van burgers.
- Het uitlenen van boeken is de kernactiviteit van de dorpsbieb. Als de behoefte aan het lenen/lezen
van boeken er niet is valt het bestaansrecht van de dorpsbieb voor een belangrijk deel weg.
- Activiteiten. De dorpsbieb organiseert activiteiten voor de inwoners van Weerselo! We willen
aansluiten bij de vraag uit het dorp.
- Voor het verbeteren en door ontwikkelen van de dorpsbieb zijn reacties van klanten en van
inwoners en bedrijven uit Weerselo belangrijk. Naast mondelinge reacties op ervaringen kunnen
reacties op de website worden achtergelaten.
b. Bestuur en beheerders van ’t Trefpunt
- Beschikbaarheid ruimte. Het gebruik van de bibliotheekruimte en de opslagruimte gebeurt op basis
van een huurcontract. Zonder (samenwerking met) ’t Trefpunt kan de dorpsbieb niet bestaan.
- Catering. Tijdens openingstijden moeten klanten en gastvrouw/-heer een consumptie kunnen
gebruiken. De afspraak is om dat de dorpsbieb daar niet zelf in voorziet. Dit punt vraagt om een
goede verhouding tussen beheerder en gastvrouw/-heer.
- Dagelijks beheer. Ook als het om dagelijkse kwesties gaat is overleg tussen beheerders Trefpunt en
gastvrouw/-heer dorpsbieb van belang. Iedereen heeft baat bij een rustige, gelijkwaardige relatie.
c. Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland (SWTD)
- Overlap doelstelling en activiteiten. Om te voorkomen dat activiteiten elkaar overlappen is
regelmatig contact op zijn plaats. De dorpsbieb zal als vrijwilligersorganisatie geen activiteiten
oppakken die (ook) door de professionele SWTD wordt aangeboden. Mogelijk doet de dorpsbieb dit
wel wanneer de activiteit niet in Weerselo wordt aangeboden en wanneer het belangrijk wordt
gevonden dat dit wel lokaal wordt aangeboden.
d. Aloysiusschool
- Overlap activiteiten. Omdat de dorpsbieb zich voor een deel ook richt op de leeftijdsgroep 4-12 jaar
is jaarlijks afstemmend overleg van belang.
e. Gastouders en Nijntje Pluis
- Aanpak en aanbod activiteit. Een belangrijke activiteit van de dorpsbieb is het voorlezen van
peuters. Dat gebeurt momenteel voor peuters die verblijven bij Nijntje Pluis en bij enkele gastouders.
Overleg over aanbod en aanpak is van belang.
f. Stichting Bibliotheek Dinkelland (SBD)
- Faciliteren aanvragen SBD. De dorpsbieb heeft eenzijdig uitgesproken om klanten zo nodig te
helpen met de digitale reservering van boeken uit de SBD-collectie. De dorpsbieb heeft geen
bemoeienis met het afhaalpunt van de SBD, dat is ondergebracht in ’t Trefpunt.
- Formele verbanden tussen SBD en dorpsbieb zijn er ook overigens niet. Tussen de voormalige
bibliothecaris Weerselo en de toenmalige vrijwilligers bestaat nog een goede informele band. Via
deze band wordt onregelmatig informatie uitgewisseld. Het is goed die relatie te behouden.
Overigens kan een (onregelmatig) contact met de directie van nut zijn.
g. Gemeente Dinkelland
Ook voor de gemeente Dinkelland geldt dat er geen specifieke formele verhouding bestaat met de
dorpsbieb. We hebben geen afhankelijkheidsrelatie met elkaar. De mogelijkheid bestaat dat we te
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zijner tijd beleidsmatig binnen elkaars invloedsfeer raken. Onregelmatig contact, waarbij informatie
wordt uitgewisseld, is op zijn plaats.
h. Naburige dorpsbiebs
Ook in enkele naburige plaatsen functioneert een dorpsbieb (Geesteren, Albergen, Rossum, Lattrop)
Overal wordt een eigen invulling gegeven. Het lijkt nuttig om elkaar periodiek te ontmoeten en
ervaringen uit te wisselen om zodoende van elkaar te leren.
i. Organisaties in Weerselo:
Interesseren om (mede) lezingen te organiseren.
j. Kringloopbedrijf De Beurs, Oldenzaal
De Beurs is tot nu toe een vaste en betrouwbare partij geweest waarmee we samenwerkten. We
zullen het ruilen/uitwisselen van boeken voortzetten. Het komt de samenstelling van onze collectie
ten goede.
k. Bedrijfsleven Weerselo
Sponsorschap. Tot nu toe was er geen specifieke relatie tussen bedrijven en dorpsbieb. We hebben
als beleid geformuleerd om bedrijven te benaderen i.v.m. een eventueel sponsorschap. Hierdoor
gaat samenwerking ontstaan.

15

8. Samenvatting (waaronder actiepunten)
Algemeen
- In het vierde kwartaal van ieder jaar wordt het beleidsplan bestuurlijk ge-agendeerd t.b.v.
eventuele bijsturing
- Nieuwe ontwikkelingen positief benaderen
- De dorpsbieb is een voorziening die primair is gericht op Weerselo
- De dorpsbieb wil een bredere betekenis hebben dan de klassieke bibliotheek
- Inwoners van Weerselo moeten (beter) mee kunnen doen aan het maatschappelijk leven in
de breedste zin; daartoe aanbod ontwikkelen
- In het aanbod moet ruimte zijn voor ontspanning
Collectie c.a.
- Mogelijkheid boeken schenken handhaven
- Uitruil met De Beurs handhaven
- Overtollige boeken blijven aanbieden op boekenmarkten
- Uitleen niet registreren
- Collectie primair laten aansluiten op lokale vraag/behoefte
- Afhankelijk van financiële mogelijkheden boeken voor volwassenen- en jeugdcollectie
aankopen
- Geen lidmaatschap of contributie invoeren
- Geen nieuwe zwerfboekenkast plaatsen
- Bij weinig gebruik zwerfboekenkast afstoten
Lezing/inleiding
- Actief beleid voeren op gebied van aanbieden/verzorgen lezingen
- Bijwonen lezingen is kosteloos, tenzij inleider vergoeding vraagt
- Bij lezingen mogelijkheid vrijwillige bijdrage behouden
- Voor lezingen proberen dag/tijdstip af te wisselen t.b.v. verbreden doelgroep
- Lezingen aanbieden: overdag in kantine, ’s avonds in vergaderruimte
Ontmoeten/nieuwe activiteiten
- Ontmoetingsfunctie leestafel versterken: creatief omgaan met aanschaf kranten en
tijdschriften
- Onderzoeken welk aanbod e/o benadering aansluit bij de vraag van ouderen
- Peuter voorlezen handhaven en evt. uitbreiden met open groep. Daartoe contact met
consultatiebureau leggen
- Ouders van peuters proberen vast te houden t.b.v. ontmoeting
- Leesgroep evt. uitbreiden met tweede groep
- Alleen lichte taalcoachondersteuning zelf oppakken; overigens verwijzen naar SBD
- In principe niet aanbieden wat door anderen professioneel wordt aangeboden
- Geen nieuwe koffiekaarten bijdrukken
- Voorstel “Speakerscorner” en “Op de stip” ontwikkelen
- Suggesties voor nieuwe activiteiten bespreken met beheerders Trefpunt
- Voortschrijdende lijst met activiteiten (ideeën/groen/grijs/mislukt/geslaagd) bijhouden
Herkenbaarheid/toegankelijkheid
- Verbeteren herkenbaarheid en aantrekkelijkheid: overleggen over upgraden ingang en
voorterrein Trefpunt
- Openingstijden per half jaar bezien; daarbij overleggen met gastvrouw/-heer en beheerders
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Trefpunt
- Openingstijden hanteren zowel binnen als buiten kantoortijd
Financieel
- Anbi status voorbereiden en aanvragen
- Voorstel voor aanpak m.b.t. giften inwoners en sponsoring bedrijven voorbereiden
Communicatie
- Ontwerpen website afronden
- Breed scala aan communicatiekanalen gebruiken
- Voeren van overleg met alle samenwerkingspartners
- Eens per twee jaar een openbare klankbordbijeenkomst beleggen voor klanten/inwoners
- Bij werven vrijwilligers basisfunctie-eisen stellen
- Bij toereikende financiën vrijwilligers toerusten – cursus aanbieden
Bijlages
1. Stichtingsakte, 25 april 2018
2. Haalbaarheidsplan, stuurgroep dorpsbieb, december 2017
3. Lijst met (mogelijke)activiteiten, versie 21 oktober 2019
4. Personele bezetting en taakverdeling , 21 oktober 2019
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Bijlage 1
Wordt nog toegevoegd

Bijlage 2
Wordt nog toegevoegd
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Bijlage 3
Voortschrijdende lijst met (suggesties voor) activiteiten
1. Uitlenen boeken (Trefpunt en zwerfboeken)
2. Exposities rond thema’s: kinderboekenweek, herfst/halloween, Kerst, carnaval, Pasen,
verkiezingen, boekenweek, maand spannende boek, etc.
3. Voorleesactiviteiten peuters (via Nijntje Pluis, gastouders en open toegang)
4. Ontmoeten rond de leestafel: kranten, tijdschriften en laptop beschikbaar. Evt. in combinatie
met vast koffie-uurtje?
5. Lezing in/over dialect e/o Twentse geschiedenis
6. Cursus Twents
7. Activiteit(en) rond genealogie
8. Bijeenkomst/lezing rond natuur
9. Repaircafé
10. Leesgroep/boek bespreken
11. Kinderinstuif met daarbij behorende activiteiten
12. Open middagactiviteit
13. Handvaardigheid en allerlei zaken in verband daarmee (kaarten maken, kalligrafie, breien,
knutselen, ……………
14. Bloemschikken
15. Cursus buitenlandse taal
16. Spellenochtend/-middag: bv. sjoelen, scrabble, etc. Eindigen met kop soep o.i.d.?
17. Spreekuur voor SWTD
18. Inloopspreekuur praktische computerproblemen? Hoe zet ik iets op Marktplaats? Hoe vraag
ik zorgtoeslag aan? Etc
19. Computer-/iPadcursus voor ouderen
20. Filmhuis / -avonden (i.s.m. met Het Stift?)
21. Pub- / dorpskwis o.i.d.
22. “Op de Stip”
23. Deelname “Groot dictee der Nederlandse taal”
24. Sinterklaasgedichten maken
25. Organiseren voorleesontbijt
26. Activiteit in kader van NL Doet
27. Activiteit in Week van de alfabetisering

19

Bijlage 4 Personele bezetting/taakverdeling
Het bestuur van de Stichting Dorpsbieb Weerselo bestaat op 21 oktober 2019 uit:
Pauline Bruns-Banierink, Hans Ganzeboom (voorzitter), Jeroen Spanjer (penningmeester), Renate
Vlutters-Vennik (secretaris) en Ineke Wolbers-Wessels.
Het bestuur komt zes keer jaar bij elkaar of zoveel vaker als nodig is.
Naast de taken die bij de voorzitter, secretaris en penningmeester horen (deels ook statutair
vastgelegd) zijn de volgende taken toebedeeld:
Pauline Bruns
: - notuleren vergaderingen.
Renate Vlutters
: - dagelijkse aansturing (voor zover noodzakelijk)
- eerste aanspreekpunt voor gastvrouw/gastheer en beheerders
- verantwoordelijkheid beheer en uitbreiding collectie (selectie boeken t.b.v.
collectievorming)
- eerste aanspreekpunt De Beurs
- productie en aanleveren teksten voor diverse communicatiekanalen
Ineke Wolbers
: - beheer website en facebook (in samenspraak met Esthél Knikhuis)
- eerste contactpersoon beheerders Trefpunt
- creatieve onderwerpen
Hans Ganzeboom
: - eerste aanspreekpunt Repaircafé
- eerste contactpersoon bestuur Trefpunt
Allen
: - bij toerbeurt organiseren activiteiten.

Als gastvrouw/gastheer zijn actief: Ina Bilman, Jeannet Eshuis, Hans Ganzeboom, Niesje de Gelder,
Anny Hofste, Greetje Pauwels, Maria Schothuis, Renate Vlutters, Toos Wessels.
Het beheer van de zwerfboekenkasten wordt uitgevoerd door : Jeannet Eshuis, Anny Hofste en
Greetje Pauwels.
Het voorlezen voor de peuters wordt verzorgd door: Elise van de Honing, Hinke van Ketel, Marion
Weijkamp.
Het Repaircafé wordt bemensd door: Bennie Lansink, Jan Reinders en Rudy Wolbers.
Centraal contact boekenmarkten: Esthél Knikhuis. Zij onderhoudt samen met Ineke Wolbers ook de
facebookpagina.
Overigens zijn voor hand- en spandiensten nog betrokken: Thea Hooge Venterink, Mariëtte Olde
Boerrigter en Monique Veeger.
Deze groep komt in principe 5 keer per jaar bij elkaar voor overleg en afstemming. Gezien de
personele koppeling met 2 bestuursleden, is de verbinding met het bestuur voldoende verzekerd.
Renate Vlutters treedt op als voorzitter van dit overleg. Notuleren wordt bij toerbeurt gedaan.
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