
 Jaarverslag Stichting Dorpsbieb Weerselo 2021 
 
 
Het jaar 2021 is vanwege Covid 19 het tweede bijzondere jaar op rij waarin de maatschappij veel 
beperkingen heeft gekend. Ook onze dorpsbieb heeft dit ondervonden. Onze openingstijden waren 
erg onregelmatig. We gaan daar in ons verslag op in. De aanhoudende onzekerheid  en de 
beperkingen veroorzaakten bij alle betrokkenen een zekere Coronamoeheid. 
 
Ondanks de pandemieperikelen hebben we ons motto: “Dorpsbieb Weerselo, van en voor ons 
allemaal” toch zo goed mogelijk in de praktijk proberen te brengen.  Wanneer we niet open mochten 
zijn hebben we toch geprobeerd onze lezers/leners met een afhaalfunctie van dienst te zijn. 
Helaas konden geen bijeenkomsten worden georganiseerd. 
 
De boekeninbreng is voor ons nog steeds een belangrijk element waardoor we binding met de 
inwoners van Weerselo houden. De opbrengst is minder groot dan eerder, maar kwalitatief nog 
steeds betrekkelijk hoog. 
 
De financiën blijven een punt van aandacht. De uitgaven waren ook in 2021 beperkt; buiten de vaste 
lasten wordt per uitgave bekeken of dit noodzakelijk is. We herhalen hier onze uitspraak van vorig 
jaar:  met de huidige beperkte en wisselende inkomsten blijft het zaak ons te oriënteren hoe we 
hogere  en structurelere inkomsten kunnen verkrijgen. 
 
Ondanks de onzekere en beperkende omstandigheden kijken we toch positief terug op 2021.  Onze 
activiteiten hebben draagvlak.  
 
 
Weerselo, 8 maart 2022 
bestuur van de Stichting Dorpsbieb Weerselo 
 
Pauline Bruns-Banierink 
Hans Ganzeboom 
Jeroen Spanjer 
Ineke Wolbers-Wessels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beschikbaar stellen kennis en informatie 
Boeken 
Uitleningen/bezoekers 
Een van onze doelstellingen is om bij te dragen aan kennisoverdracht en mede in dat verband het 
stimuleren van lezen in Weerselo. De basisactiviteit van de dorpsbieb  is daarom het uitlenen van 
boeken. 
We blijven dit doen zonder dat boeken worden geregistreerd en zonder lidmaatschap/ financiële 
tegemoetkoming. Wel is een vrije gift mogelijk. Ook in 2021 heeft dit weer een klein bedrag 
opgeleverd. 
In 2021 hebben ongeveer 475 personen boeken geleend tijdens de reguliere openingstijden. 
Daarnaast zijn er in de lockdown boeken uitgeleend via het zogenaamde boekenloket, waarbij per 
e-mail een opgave kon worden gedaan. Deze boeken konden dan op afspraak worden afgehaald. 
Totaal hebben ongeveer 30 lezers hier gebruik van gemaakt. 
Het aantal uitgeleende boeken is een veelvoud van het aantal personen dat onze dorpsbieb bezocht. 
Nagenoeg alle leners leenden meerdere boeken per keer. Vooral bij kinderen kan dit aantal soms fors 
oplopen. 
 
Wanneer boeken retour komen worden ze gemerkt door op de laatste pagina van het boek een 
kruisje te plaatsen. Bij het opschonen van de collectie wordt onder andere geselecteerd op het aantal 
keren dat een boek is uitgeleend. De levensduur van een boek in onze collectie is sterk afhankelijk 
van het aantal keren dat het is uitgeleend.  
 
Ons boekenbestand is niet geregistreerd (niet in een catalogus opgenomen). Dat bespaart veel tijd in 
het beheer. Maar het betekent wel dat we onze collectie niet goed kennen. Daarmee hebben we ook 
geen zicht op de boeken die zijn uitgeleend. Dat kan lastig zijn wanneer naar bepaalde boeken wordt 
gevraagd; niet is zeker of we het boek in bezit hebben en/of het is uitgeleend en/of wanneer het 
terug komt. 
In 2021 hebben we deze uitgangspunten niet (opnieuw) heroverwogen. 
 
Ontwikkeling collectie 
Schenking 
In de maanden juni tot en met december (uitgezonderd augustus) konden op iedere eerste vrijdag 
van de maand boeken worden ingebracht/geschonken. Deze giften geven maandelijks een mooie 
impuls aan onze collectie. 
Ingebrachte boeken worden gesplitst in boeken die naar het oud papier kunnen, boeken die met 
kringloop De Beurs kunnen worden geruild, boeken die geschikt zijn om te verkopen en boeken die in 
de collectie kunnen worden opgenomen. 
We proberen van de meest in het oog  springende schenkingen melding te maken in onze wekelijkse 
rubriek in ’t Beukske. Die tekst staat ook op onze website. 
Gaandeweg is wel een zekere verwatering opgetreden wat betreft de vaste eerste vrijdag van de 
maand; ook op andere (vrij)dagen werden boeken afgegeven 
Ruil met De Beurs 
De dorpsbiebcollectie wordt aangevuld met boeken die door kringloopbedrijf De Beurs worden 
geschonken. Soms worden daarbij boeken geruild tegen boeken die de dorpsbieb bezit, maar die niet 
in de collectie passen. Twee vrijwilligers treden op als contactpersoon.  
Aankoop 
In 2021 hebben we in twee rondes zo’n 25 boeken (jeugd en volwassenen) gekocht. Daarmee 
hebben we enkele actuele titels in huis gehaald en geprobeerd aan te sluiten bij de wensen van onze 
lezers. 
Verkoop 



Boeken die zijn geschonken en die niet in onze collectie worden opgenomen zijn soms (nog) heel 
geschikt om te worden verkocht. De opbrengst van de verkoop is een welkome aanvulling op de 
inkomsten van de stichting. Voor de verkoop hebben we gebruik gemaakt van twee kanalen:  
- Digitaal. We hebben in 2021 nog een korte periode boeken aangeboden op het platform 
bol.com. Dit werd in de loop van 2021 niet meer toegestaan voor particulieren. Daarmee is aan het 
gebruik van dit kanaal een einde gekomen. 
- Fysiek zijn we in 2021 aanwezig geweest op twee lokale markten, op zondag 11 juli waren we 
aanwezig op de Weerselose markt en op zaterdag 11 september op de jaarlijkse provencaalse markt 
op Het Stift. 
Selecteren/verwijderen 
De collectie groeit doordat schenkingen en aankopen worden opgenomen. Periodiek wordt de 
collectie daarom “opgeschoond” om daarmee ook weer plaats te maken voor nieuwe boeken. 
Bij het opruimen van de collectie wordt gekeken naar het aantal keren dat een boek is uitgeleend. 
Boeken die nooit zijn uitgeleend komen in aanmerking voor verwijdering. Daarnaast wordt gekeken 
naar de uiterlijke kenmerken van een boek. Is het boek schoon, verkleurd, gekreukeld e.d.  
 
De boekenselectie geldt ook voor de voorraad die voor de verkoop beschikbaar is. Om een 
aantrekkelijk aanbod op de kraam te kunnen hebben is afgelopen zomer kritisch naar de voorraad 
gekeken.  
 
Thema’s 
In 2021 is er geen aandacht geweest  voor specifieke nieuwe thema’s. Daar leende de Coronaperiode 
zich ook niet voor. Wel is in de vaste periodes aandacht besteed aan de kinderboekenweek (oktober) 
en Sinterklaas/kerst/winter. 
 
Zwerfboekenkasten 
In 2021 waren er twee zwerfboekenkasten in gebruik. Sinds juli 2020 staat een kast in de Stiftswijzer 

op Het Stift. Van deze openbare locatie wordt veel gebruik gemaakt. Ook in de gemeenschapsruimte 

van De Haerstee staat een zwerfboekenkast; deze is alleen toegankelijk voor bewoners van De 

Haerstee. Voor ieder van de kasten treedt één van onze vrijwilligers op als beheerder. 

Lezingen 
Helaas hebben we vanwege Corona geen activiteiten kunnen organiseren. 
 
Computergebruik 
De dorpsbieb beschikt over twee laptops die tijdens openingstijden beschikbaar zijn voor bezoekers 
van de dorpsbieb en ’t Trefpunt. Hieraan blijkt in de praktijk geen behoefte te zijn.  
 
 

Facilitair 
Dienstverlening - openingstijden  
Gedwongen door de Coronamaatregelen wisselden de openingstijden van de uitleen sterk: 

• Tot week 20 was de bieb gesloten; op afspraak konden wel boeken worden afgehaald die per 
e-mail waren gereserveerd (zg. boekenloket). 

• Van week 20 tot en met 37 waren we alleen op vrijdag open van 14 uur tot 20 uur. 

• Daarvan waren we in de weken 29 tot en met 32 vanwege vakantie gesloten. 

• Vanaf week 38 hebben we onze inmiddels vertrouwde openingstijden gehanteerd: 
- maandag:  14.00 uur - 16.00 uur 
- woensdag:  10.00 uur - 12.00 uur 
- vrijdag:  14.00 uur - 20.00 uur 

• Vanaf week 46 hebben we de openingstijd op vrijdag moet beperken tot 17.00 uur 



 
Alle besluiten over de openingstijden zijn door het bestuur genomen nadat de vrijwilligers waren 
gepolst. En……voor alle openingstijden geldt: vlag uit = bieb open. 
 
Wat betreft Coronamaatregelen hebben we een mondkapje steeds verplicht gesteld. Daarbij hebben 
we geen noemenswaardige problemen ondervonden.   
 
Huisvesting 
Op dit onderdeel waren in 2021 weinig ontwikkelingen te melden. 
We maken gebruik van bergruimte op de eerste verdieping van ’t Trefpunt. De toegangssleutel van 
deze ruimte kan bij de beheerders van ’t Trefpunt worden opgevraagd. Omdat de ruimte tijdens 
nagenoeg elke opening nodig is/gebruikt wordt is dit relatief belastend voor beheerder en 
dienstdoend vrijwilliger.  
 
Bij de entree van het voorplein van ’t Trefpunt staan borden die verwijzen naar de verschillende 
gebruikers. In 2021 is hier een bord voor de dorpsbieb geplaatst.  
 

 
 Ontmoeting/meningsvorming/andere activiteiten 
Leesclub 
Deze is (nog) actief, maar buiten het gezichtsveld en bemoeienis van de dorpsbieb. 
 
Handwerken 
Onder de vlag van de dorpsbieb kwam tot de eerste lockdown in maart 2020 maandelijks een groep 
dames bij elkaar om gezamenlijk te handwerken. In november 2021 hebben we geprobeerd de groep 
opnieuw bij elkaar te laten komen. Daar bleek op dat moment geen belangstelling voor te zijn. 
 
Voorlezen peuters 
Tot de eerste lockdown in maart 2020 was dit een standaard aanbod van de dorpsbieb. 
Heel 2021 zijn er geen voorleesmomenten georganiseerd. We gaan er van uit dat dit in 2022 weer 
kan worden aangeboden. 
 
Repaircafé 
Door de Coronabeperkingen is het Repaircafé een lange periode niet geopend geweest. Vanaf week 
38 kon er weer wekelijks gebruik van worden gemaakt; dit is gemiddeld één keer per week gebeurd. 
Reservering van de tijd van de vrijwilligers vindt plaats via de website. 
Voor de hulp kan een vrije gift worden gegeven. 
 
 

Bestuur en vrijwilligers 
Mutaties 
Renate Vlutters is per 1 juli 2021 teruggetreden uit het bestuur. Daardoor bestaat het bestuur nog uit 
vier personen. Renate blijft wel actief als vrijwilliger. Als secretaris van onze stichting is ze opgevolgd 
door Pauline Bruns. 
Monique Veeger is vanuit de vrijwilligersgroep als aspirant bestuurslid deel gaan nemen aan de 
bestuursvergaderingen. 
 
In 2021 is afscheid genomen van twee vrijwilligers. Hun taken (uitleen en voorlezen) zijn binnen de 
groep opgevangen. 
 
Vergaderingen 



Het bestuur heeft in 2021 vier keer vergaderd; daarnaast is er via what’s app regelmatig contact. 
Naast het bestuur zijn vijftien andere vrijwilligers betrokken. Deze groep is vanwege de 
Coronamaatregelen slechts één keer bij elkaar geweest.  
 
Maatschappelijke stage 
In 2020 zijn twee scholieren bij de dorpsbieb gestart met een maatschappelijke stage. Door de 
Coronamaatregelen konden de stages in 2021 niet op een normale manier worden afgerond.  
In juni hebben we besloten vooralsnog geen nieuwe stageplaats aan te bieden. Onze activiteiten zijn 
beperkt uitdagend en vragen relatief veel begeleidingstijd.  
 

 
Communicatie/PR 
Beukske. Het lokale weekblad ’t Beukske is het standaard publicatiekanaal voor berichten van de 
dorpsbieb. In principe verscheen er in iedere verschijningsweek van ’t Beukske ook een publicatie 
van de dorpsbieb; dit bericht wordt ook op de website geplaatst. 
Dinkelland Visie. Incidenteel gebruiken we ook het gemeentelijk weekblad Dinkelland Visie voor 
publicaties. 
 
Website. Naast de standaardinformatie over onze stichting plaatsen we de wekelijkse stukjes die in ’t 
Beukske worden geplaatst. 
 
Facebook. Op facebook delen we alle nieuwtjes rond de bieb.  
 
Zichtbaarheid. Als teken dat de dorpsbieb open is, hangen we de vlag uit.  
 

Financieel  
De dorpsbieb Weerselo ontvangt geen structurele subsidie van gemeente of van een andere 
organisatie/overheid. Dat betekent dat creatief aan de wind moet worden gevaren. 
Jaarlijks wordt een eenvoudige begroting gemaakt en wordt het resultaat opgemaakt. 
 


