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1. Het jaar in Vogelvlucht 
 
We hebben een succesvol jaar achter de rug waarin de voortzetting van een vernieuwde bibliotheek 
in Heeze-Leende een hoofdrol speelde: 

 6 maart: Na een evaluatie van de aanbiedingen van Bibliotheek de Kempen en Bibliotheek 
Dommeldal besluit het bestuur van de Vrienden van de Bieb om met Bibliotheek Dommeldal 
verder te gaan. Bibliotheek Dommeldal lijkt beter aan te sluiten bij de vernieuwingen die we 
in het programma van eisen hadden gezet. Bovendien is Bibliotheek Dommeldal positief over 
de innovatieve manier van aansturing van de bibliotheek: niet via een bestuursovereenkomst 
met de gemeente, maar via een zelfstandige stichting: de Stichting Bibliotheek Heeze-
Leende. Deze wordt op 6 maart opgericht.  

 28 maart: B&W bevestigen de keuze van de Vrienden van de Bieb. Het betekent voor de ge-
meente het opzeggen van het contract met Bibliotheek de Kempen per 31 dec. 2017. 

 30 maart: In een bijeenkomst met de pers wordt de keuze voor Bibliotheek Dommeldal toe-
gelicht en Bibliotheek Dommeldal stelt zich voor. 

 3 juli: De eerste vergadering van de Raad van Advies. Deze Raad, bestaande uit vertegen-
woordigers van educatieve instellingen, dorpsraden, sociale en culturele verenigingen geeft 
advies aan de Stichting Bibliotheek Heeze-Leende, m.a.w. zij adviseert over het beleid van de 
bibliotheek. 

 15 juli: Bibliotheek de Kempen stopt met de bibliotheek in ’t Perron, dus veel eerder dan de 
datum van de beëindiging van het contract. 

 2 augustus: Gelukkig lukt het Bibliotheek Dommeldal om op korte termijn de bibliotheek 
weer te heropenen. Weliswaar nog niet in de juiste “vorm” maar dat komt nog wel. Intussen 
komen er wel duizenden (!) boeken voor volwassenen bij. 

 
Vanaf 1 april tot 15 dec. heeft het be-
stuur elke 2 weken vergaderd met 
Bibliotheek Dommeldal om de over-
dracht te regelen, en om het jaarplan 
voor 2018 voor te bereiden. Vaak was 
de gemeente ook vertegenwoordigd. 
Bibliotheek Dommeldal had voor de 
vergaderingen administratieve steun 
van Cubiss geregeld. 
 
Eind november heeft de Stichting Bi-
bliotheek Heeze-Leende, samen met 
Bibliotheek Dommeldal, het Jaarplan 
2018 ingediend bij de gemeente. We 

verwachten een positieve beslissing t.a.v. dit plan en de gevraagde subsidie. In de maanden januari-
februari 2018 zal de bibliotheek in ’t Perron heringericht worden volgens de stijl van Bibliotheek 
Dommeldal. Op 10 maart 2018 is de formele heropening gepland. 
 
Inmiddels zijn we begonnen met plannen om de bovenverdieping aan te passen en te verbouwen tot 
een aantrekkelijke multifunctionele ruimte waar de bibliotheek ook gebruik van zal gaan maken. Het 
terras beneden hopen we te overkappen om op die manier een speelse ruimte te creëren voor kin-
deren (en hun ouders).  
 
  

Heropening Bibliotheek op 2 aug. 2017 
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2. Bestuur 
 

De bestuurssamenstelling is in de loop van het 
jaar gewijzigd.  
Aan het begin van het jaar bestond het bestuur 
uit: 

 Kees Smedema: voorzitter a.i. 

 Aletty Braun: secretaris a.i. 

 Karin Eegdeman: penningmeester 

 Ben Odijk: lid 
De reden dat zowel voorzitter als secretaris “ad-
interim” waren was omdat we voorzagen dat de 
bestuurssamenstelling toch nog zou veranderen 
in verband met de oprichting van de Stichting 
Bibliotheek Heeze-Leende. Het was aanvankelijk 
niet duidelijk of “De Vrienden” nog een rol zou-

den blijven spelen. Hierover meer in sectie 4. 
Per 1 december is de situatie als volgt: 

 Ben Pollmann: voorzitter 

 Kees Smedema: secretaris 

 Jan Snoeijen: penningmeester 

 Aletty Braun: lid 
We hebben afscheid genomen van Karin Eegdeman, vanaf het begin onze penningmeester, en Ben 
Odijk, onze liaison met de KBO-Heeze. Gelukkig is hij bereid om deze liaison-functie te blijven vervul-
len. Karin Eegdeman zal ons nog in de programmaraad van ’t Perron blijven vertegenwoordigen. In 
verband met zijn gezondheid zal Paul Lunstroo ons niet langer adviseren. Zijn laatste bijdrage was het 
maken van een uitstekend projectplan voor de overgang naar Bibliotheek Dommeldal. Tijdens een 
lunch op 16 december in ’t Brouwershuis in Leende hebben we Karin, Ben en Paul bedankt voor hun 
bijdrage aan de Vrienden van de Bieb. 
 

3. Activiteiten 
 
De volgende activiteiten werden georganiseerd, 
allen in ’t Perron: 

 vrijdag 27 januari: film de Helleveeg. 

 zondag 5 maart: Arno Huibers, clown, 
jeugdvoorstelling in de Jeugdboeken-
week (samen met programmaraad van ’t 
Perron) 

 donderdag 8 juni: boekbespreking sa-
men met leespanel o.l.v. Britta Koopen 
over de roman 'The Fountainhead' of 
'De eeuwige Bron', schrijfster Ayn Rand.  

 zondag 17 september: diverse activitei-
ten rondom het thema “Boeken, Bomen, Bladeren” (samen met het IVN).  

 vrijdag 20 oktober: Heezer schrijfster Toos Scheenen leest voor uit eigen werk over het Bra-
bantse plattelandsleven vlak na de 2e Wereldoorlog (samen met de KBO). 

 vrijdag 27 oktober: film Beyond Sleep (Nooit meer Slapen) met inleiding. 

 woensdag 1 november: Hollandse meesters in de Hermitage, dia-presentatie met uitleg door 
Ger Jacobs over deze expositie (samen met Bibliotheek Dommeldal). 

vlnr Ben Pollmann, Ben Odijk, Aletty Braun, Kees Smedema 
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 donderdag 23 november, ’s middags: met Henk van Asten in gesprek over zijn boek: “De 
kleurrijke geschiedenis van Van Engelen en Evers in Heeze”. 

 donderdag 23 november, ‘s avonds: lezing door Hans Braun over de reis naar de komeet 
‘Churyumov-Gerasimenko’, door de Europese Ruimtesonde ‘ROSETTA”, van 2004 tot 2016. 

 donderdag 30 november: Adriaan van Dis vertelt over zijn werk, met name zijn laatste twee 
boeken. Britta Koopen interviewt hem.  

 donderdag 14 december: avond in kerstsfeer met muziek van het trio Moonlight Heroes, ge-
dichten en verhalen uit eigen werk door Nasrin Hamidi en een kerstverhaal door John Dek-
kers. 

 

Een lezing die begin november werd georganiseerd samen met Bibliotheek Dommeldal rondom het 
thema Robotica in het kader van de landelijke bibliotheekcampagne Heel Nederland Leest werd ge-
annuleerd wegens gebrek aan belangstelling. 
Bij activiteiten georganiseerd in samenwerking met Bibliotheek Dommeldal wordt een toegangsprijs 
gevraagd van € 5,00 met aanmelding via de website. In geval van gratis activiteiten worden deze o.a. 
bekostigd uit de ledenbijdragen van de Vrienden. 
Over het algemeen kijken we terug op succesvolle activiteiten met behoorlijke bezoekersaantallen. 
 

4. Stichting Vrienden van de Bieb en Stichting Bibliotheek Heeze-Leende 
 
Met de Vrienden hebben we de volgende vergaderingen gehad: 

 Jaarvergadering op 23 januari 2017 

 Discussie over de toekomst van de Vrienden op 27 maart 

 Presentatie jaarplan 2018 van de bibliotheek op 25 oktober 
Aanvankelijk hebben we ons, in overleg met 
de Vrienden, afgevraagd of en zo ja op welke 
wijze we met De Vrienden zouden doorgaan. 
We zijn toen tot de conclusie gekomen dat De 
Vrienden een zeer waardevolle ondersteuning 
zijn van de bibliotheek, ook in de toekomst, en 
dat we de Stichting willen behouden. Welis-
waar konden we geen nieuwe bestuursleden 
voor de Stichting Vrienden vinden, maar dat 
hebben we anders opgelost. 
We hebben enigszins “geworsteld” met de 
naamgeving van onze stichtingen. Op de aan-
vankelijke bedoeling om de naam van de Stich-

ting Bibliotheek Heeze-Leende voor vrijwel al onze activiteiten in te zetten, zijn we teruggekomen. 
Deze naam bleek te veel verwarring en vermenging op te leveren met de naam van onze uitvoerende 
partij, namelijk Bibliotheek Dommeldal. 
Om dit te vermijden hebben we na enig beraad, ook met onze Vrienden, besloten om de ingeburger-
de naam Stichting Vrienden van de Bieb te gebruiken voor bijna alle uitingen naar onze inwoners. We 
hebben de afzonderlijke website van Stichting Bibliotheek Heeze-Leende opgeheven, en de naam van 
de website van de Vrienden van de Bieb aangepast zodat duidelijk is dat we voor de hele gemeente 
werken: www.vriendenvandebiebheeze-leende.nl . Beide stichtingen hebben nu hetzelfde bestuur. 
 

5. De Raad van Advies 
 
In de Raad van Advies zitten vertegenwoordigers van educatieve en welzijnsinstellingen, sociaal-
culturele verenigingen en dorpsraden. Vertegenwoordigers van Bibliotheek Dommeldal en van de 

12 juli Informatieavond overgang van Bibliotheek de 
Kempen naar Bibliotheek Dommeldal 

http://www.vriendenvandebiebheeze-leende.nl/
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gemeente Heeze-Leende worden ook uitgenodigd. De Raad van Advies brengt twee maal per jaar 
advies uit aan het bestuur van de Stichting Bibliotheek Heeze-Leende over het gevoerde beleid. 
Aan het einde van 2017 bestond de Raad van Advies uit vertegenwoordigers van de volgende organi-
saties: 

 Basisscholen 

 Kinderopvangcentra 

 Zuidzorg (Jeugdwelzijn) 

 Cordaad 

 Taalcafé 

 Seniorenbelangen 

 Heemkundekring 

 IVN 

 Dorpsraden Leende en Sterksel 

 Dorpshuis ’t Perron Heeze 

 De Meent Leende 

 Cultuurcoach 

 Energiecoöperatie 

 Vrienden van de Bieb 
De Raad is tweemaal bijeengekomen, op 3 juli en op 11 oktober. 
 

6. Relatie met de gemeente 
 
De samenwerking met de gemeente, zowel bestuurlijk als ambtelijk, is intensief geweest. In goede 
afstemming is begin 2017 besloten om te kiezen voor de basisbibliotheek Dommeldal als leverancier 
van de bibliotheek-diensten. De gemeente heeft aan de Stichting Bibliotheek Heeze-Leende opge-
dragen toe te zien op de uitvoering van de werkzaamheden van Dommeldal. Ook is snel en adequaat 
gezorgd voor voldoende werkbudget om in 2017 activiteiten te organiseren. Belangrijk is ook ge-
weest het aannemen in de gemeenteraad van een breed gedragen motie om het bibliotheekwerk in 
ruime zin te stimuleren. Daarmee gaf de gemeenteraad een duidelijk signaal vastbesloten te zijn de 
eerder unaniem vastgestelde visie inhoud te geven. 
Voor de samenwerking en het vertrouwen zijn wij de ambtelijke organisatie (met name Ron Lavrij-
sen), het college van B.&W. (met name wethouder Toon Bosmans) en de gemeenteraad veel dank 
verschuldigd. 
 

7. Relatie met Bibliotheek Dommeldal 
 
De keuze voor Bibliotheek Dommeldal als uitvoerende organisatie blijkt goed uit te pakken. In de 
gezamenlijke projectvoorbereiding is uitstekend samengewerkt, waarbij in korte tijd plannen zijn 
gemaakt voor de aanpak van het bibliotheekwerk in de verschillende kernen van onze gemeente. 
Door Dommeldal is slagvaardig ingesprongen om het voortijdige vertrek (half juli) van Bibliotheek De 
Kempen op te vangen. Al op 2 augustus werd de bibliotheekvestiging in ’t Perron heropend! Welis-
waar met een voorlopige invulling van collectie en inrichting, maar voldoende om de klanten in onze 
gemeente niet “in de kou” te laten staan. Het aantal “bemande” uren is meteen aanzienlijk verruimd. 
Directie, managementteam en medewerkers van Dommeldal hebben laten zien, dat zij snel en ade-
quaat op de nieuwe situatie kunnen inspelen. Dank aan het management team: Luc Pruijn, Rita Be-
melmans en Jan Bekx. Inmiddels hebben wij ook de lokale “verbinder” kunnen verwelkomen: Ruby 
van Dijck, die zich snel heeft ingewerkt. 
In het najaar werden de schouders gezet onder jaarplannen voor 2018 van zowel Dommeldal als van 
Vrienden van de Bieb. Daarbij is geprobeerd om indachtig de vastgestelde visie tot een bredere invul-
ling van de bibliotheek-activiteiten te komen.  
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8. Jaarplan 2018 
 
Samen met Bibliotheek Dommeldal en de Stichting Bibliotheek Heeze-Leende is het Jaarplan 2018 
ontwikkeld. Duidelijk spreekt hieruit de verbrede opstelling van de bibliotheek, zowel in functies als 
geografisch: alle kernen van de gemeente worden betrokken bij de plannen. 
 

 Boeken etc. 
o 7000 extra boeken in ‘t Perron 
o Mogelijkheden Dementheek onderzoeken i.s.m. Cordaad 
o Rouleercollecties (grote letterboeken) in zorgcentra 
o Ontsluiting interessante externe collecties (IVN, Heemkunde) 
o Uitleenpunten in Leende, Sterksel, Leenderstrijp i.s.m. Dorpsraden 
o Ondersteuning minibiebs 

 Faciliteiten 
o Gebruik verdieping in ‘t Perron voor studie/werkplekken, huiswerkbegeleiding, …. 
o Bibliotheek in MFA Leende onderzoeken i.s.m. Triangel 

 Laaggeletterdheid 
o Leesbevordering in voor- en vroegschoolse educatie: Boekstart 
o Digitale Vaardigheden 
o Taalonderwijs statushouders en vluchtelingen 
o Boekencollectie 
o Mogelijkheden Taalhuis onderzoeken 

 Activiteiten, Ontmoeting, Debat (niet afhankelijk van lidmaatschap) 
o Uitbreiden aanbod lezingen: Bibliotheek Dommeldal en Vrienden van de Bieb 
o Samenwerking lokale verenigingen, Volksuniversiteit Geldrop 
o Display boeken over speciaal onderwerp  

 

9. Publiciteit 
 
Om herkenbaar te zijn en te blijven is het belangrijk om regelmatig inwoners van Heeze, Leende en 
Sterksel te informeren over alles wat de Vrienden van de Bieb doen en voor ogen hebben. 
Voor onze activiteiten en algemene informatie werden steeds alle perskanalen benut zoals de Parel 
van Brabant, Heeze24, RTV Horizon, Middenstandsbelangen, Eindhovens Dagblad, websites sterk-
sel.nu en dorpsraadleende.nl. Dit gebeurde soms ook via (radio-) interviews. Er is een uitstekende 
samenwerking met Bibliotheek Dommeldal, die onze activiteiten ook op hun website aankondigt. 
Het afgelopen jaar hebben we de leden 
steeds op de hoogte gehouden van alle 
ontwikkelingen middels Vriendenbrie-
ven en bijeenkomsten. 
Daarnaast is de website (was 
www.vriendenvandebiebheeze.nl  en is 
nu www.vriendenvandebiebheeze-
leende.nl ) ook de bron waar alle rele-
vante informatie terug te vinden is. 
In dit jaarverslag gebruiken we nog het 
oude logo, waarin alleen Heeze wordt 
genoemd. We zijn bezig met een nieuw 
logo dat duidelijk uitstraalt dat we voor 
de gehele gemeente werken.  

Minibieb in Leenderstrijp 

http://www.vriendenvandebiebheeze.nl/
http://www.vriendenvandebiebheeze-leende.nl/
http://www.vriendenvandebiebheeze-leende.nl/
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10. Financiën 
 

Balans per 31-12-2017 
Activa  Passiva   

Bankrekening 384,83 Kapitaal 01-01-2017 3.852,83  

Spaarrekening 4.417,03 Resultaat 2017      815.54  

  Kapitaal 31-12-2017  4.668,37 

Te ontvangen bedragen 3,41 Vooruit ontvangen bijdra-
gen 

  50,00 

RC Stg Bibliotheek Heeze-
Leende 

 
        60,50 

Nog te betalen kosten   147,40 

 4.865,77   4.865,77 

 

Winst en verlies rekening 2017 met vergelijkende cijfers 2016  

Inkomsten Realisatie 
2016 

Realisatie 
2017 

Begroting  
2017 

Begroting  
2018 

Subsidie Gemeente 
Heeze-Leende *1 

1.100,00 500,00 500,00 500,00 

Bijdrage Vrienden *2 1.500,00 1.450,00 1.500,00 1.500,00 

Rabobank Steuntje in de 
rug *3 

315,00  250,00  

Rabobank Clubkascam-
pagne *3 

 
 

 
315,98 

 
 

 
250,00 

Donatie kerstviering  43,20   

Symposium 1.995,00   - 

Uit activiteiten *4   750,00 - 

Rente                -      16,48                -                - 

Totaal inkomsten 4.910,00 2.325,66 3.000,00 2.250,00 

 

Uitgaven     

Activiteiten *4 871,35 978,87 2.250,00 1.500,00 

Website 60,00  60,00 80,00 

Bank 126,20 130,80 130,00 150,00 

Vergaderkosten 61,00 269,00 100,00 250,00 

Promotiemateriaal 0,00 60,50 200,00 350,00 

Onvoorzien 57.50  50,00  

Bestuurskosten  70,95  100,00 

Opening Bibliotheek *5    2.145,00 

Symposium  2.805,31                -                 -                  - 

     

 3.981,36 1.510,12 2.790,00 4.575,00 

 
Toelichting posten: 
*1 Subsidie Gemeente heeft bedrag formeel toegezegd voor 2018 
*2 Gebaseerd op bijdrage  van 60 vrienden voor 2018 
*3 Verwacht wordt vanuit Rabobank in 2018 uit een activiteit de vermelde bijdrage van €250,- 
*4 In 2018 worden diversen activiteiten georganiseerd, voor een aantal wordt een bijdrage gevraagd        
     aan de deelnemers, in begroting is uitgegaan van de kosten minus de ontvangen bijdrage 
*5 Voor de officiële opening van de bibliotheek wordt vanuit de vrienden een blijvend aandenken 
     aangeboden. 



Jaarverslag Vrienden van de Bieb 2017 
 

8 
 

11. Slotwoord 
 
In 2017 is opmerkelijke vooruitgang geboekt in het bibliotheekwerk in onze gemeente. 
Niet alleen is de bibliotheek behouden maar er is ook een aanzet gegeven voor de gewenste verbre-
ding van de activiteiten. 
Uiteraard realiseren wij ons, dat dit pas het begin is van een langdurig proces, maar de eerste veelbe-
lovende stappen zijn gezet. Daarvoor is veel dank verschuldigd aan vele betrokkenen van Dom-
meldal, De Vrienden, de Raad van Advies en ambtenaren en bestuurders van onze Gemeente Heeze-
Leende. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 jan. 2017 

Wordle ontwikkeld tijdens Symposium in 't Perron april 2016 


