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1 Inleiding 
 
In het jaar 2017 waren er veel veranderingen. Het pad naar vernieuwing en verbreding van de bi-
bliotheek in Heeze-Leende werd ingezet met Bibliotheek Dommeldal (BD) als partner en de volle 
medewerking van de gemeente en de steun van politieke, maatschappelijke, culturele en educa-
tieve organisaties in onze gemeente. Het jaar 2018 is een jaar van verdere uitbouw van de rol van 
de bibliotheek. De Stichting Vrienden van de Bieb (Vrienden) heeft daaraan zijn bijdrage geleverd. 
Dit jaarverslag is strikt genomen een verslag van de Stichting Vrienden van de Bieb, maar er wordt 
ook in het kort stilgestaan bij de belangrijkste gebeurtenissen bij de bibliotheek in Heeze-Leende. 
 

2 Hoe zit het precies: de formele kant 
 
Het is goed om nog even stil te staan bij de rol van onze stichting en het onderscheid tussen de 
Vrienden en de Stichting Bibliotheek Heeze-Leende (SBHL). 
 
De gemeente heeft aan SBHL de opdracht gegeven om het bibliotheekwerk in de gemeente te 
organiseren. SBHL heeft als partner voor het grootste deel van het bibliotheekwerk gekozen voor 
Bibliotheek Dommeldal (BD). SBHL is dus de opdrachtgever voor BD en stelt in overleg met BD het 
Jaarplan 2019 vast, inclusief een begroting. BD stuurt de begroting om belastingtechnische rede-
nen rechtstreeks naar de gemeente vergezeld van een verklaring van goedkeuring van SBHL. Het-
zelfde gebeurt bij de afrekening: aan het einde van het financiële jaar stuurt BD een financieel ver-
slag aan de gemeente doch niet nadat SBHL zijn goedkeuring eraan heeft gegeven. Het zal duide-
lijk zijn dat gedurende het jaar er regelmatig afstemming is tussen BD, de gemeente en SBHL over 
de voortgang van het Jaarplan. Zoals gezegd, SBHL heeft verreweg het meeste bibliotheekwerk 
uitbesteed aan Bibliotheek Dommeldal, maar een deel van het werk zoals activiteiten (lezingen, 
films, etc.) en het overleg met politieke, maatschappelijke, culturele en educatieve organisaties 
houdt ze in eigen hand. SBHL heeft ook de Raad van Advies samengesteld, zie Annex 1. Tot zover 
de rol van SBHL.  
 
De Vrienden hebben geen formele rol maar zijn een ondersteunende organisatie: mensen worden 
Vriend en Vriendin omdat ze het bibliotheekwerk een warm hart toedragen. De Vrienden betalen 
een bijdrage van €25 per jaar. Daarmee kan het bestuur van de Vrienden iets extra’s doen voor 
het bibliotheekwerk dat niet uit de 
subsidie wordt betaald. Het geld van 
de Vrienden wordt ook gebruikt als 
buffer om eventuele risico’s te dek-
ken bij een “dure” activiteit. De 
Vrienden vragen elk jaar subsidie aan 
bij de gemeente en tot nu toe krijgen 
ze, evenals vele andere lokale stich-
tingen en verenigingen in Heeze-
Leende, een jaarlijkse waarderings-
subsidie van €500. 
 
Beide organisaties hebben hetzelfde 
bestuur. 
 

Vrijwilligers worden in het zonnetje gezet bij opening Bibliotheekpunt 
Sterksel. Foto Heeze24 
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3 Hoe zit het precies: de informele kant 

 
SBHL heeft ervoor gekozen om “onzichtbaar” te zijn naar de inwoners van Heeze-Leende. Het is 
voor de inwoners niet relevant of iets georganiseerd wordt door BD, de Vrienden of SBHL. Wel is 
het belangrijk om te laten zien dat het bibliotheekwerk geworteld is in de lokale samenleving en 
niet alleen bepaald wordt door een regionale bibliotheek. Daarom is ervoor gekozen om bij activi-
teiten alles uit naam van BD of De Vrienden (of gezamenlijk) aan te kondigen. Overigens zijn er ook 
activiteiten die samen met andere organisaties worden gedaan, zoals met de Programmaraad van 
’t Perron. Dus zelfs als er activiteiten betaald worden door SBHL worden ze aangekondigd als een 
activiteit van de Vrienden.  
 

4 Het bibliotheekwerk in 2018 
 
BD heeft in 2018 zich uitstekend ingewerkt in de lokale situatie in Heeze-Leende. Daarvoor was 
een z.g. kennismaker aangesteld: Ruby van Dijck. Het was o.a. haar taak om samenwerking te zoe-
ken met organisaties in Heeze-Leende. Daarnaast waren er regelmatig vergaderingen met haar 
over het programma. 
Het Jaarplan 2018 is grotendeels uitgevoerd. Vermeldenswaard zijn: 
 

 De heropening van de bibliotheek in ’t Perron na een grondige herinrichting door BD op 10 
maart 2018. 

 Meer activiteiten, zie sectie 6 voor een overzicht. 

 Grotere boekencollectie. Daardoor minder plaats voor andere activiteiten in de biblio-
theek. 

 De opening van het Taalpunt op 29 okt. 2018. Taak is de opsporing en vermindering van 
laaggeletterdheid. Er is een taalhuiscoördinator benoemd voor Heeze-Leende: Marie-Anne 
Raaijmakers. 

 De opening van het bibliotheekpunt in Sterksel op 27 okt. 2018. Het is gevestigd in Valen-
tijn. Een enthousiaste groep vrijwilligers heeft dit voorbereid en staat klaar om het biblio-
theekpunt te bemensen. 

 Start van digitale vaardigheidscursussen zoals Klik en Tik. 

 Enquête via het burgerpanel over het functioneren van de bibliotheek. 
 

5 Bestuur 
 
De samenstelling van het bestuur is in 2018 niet gewijzigd. Het bestond uit: 

 Ben Pollmann, voorzitter 

 Kees Smedema, secretaris 

 Jan Snoeijen, penningmeester 

 Aletty Braun, activiteiten, PR en vrijwilligers 
 
We hebben geprobeerd om het bestuur uit te breiden met iemand uit Sterksel of Leende maar dat 
is niet gelukt. Wel heeft Kirstine Sturkenboom uit Heeze de laatste maanden meegedaan met het 
bestuur en per 1 jan. 2019 zal ze formeel deel gaan uitmaken van het bestuur. 
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6 Activiteiten 
 
In 2018 hebben de Vrienden een tiental nieuwsbrie-
ven gekregen met actuele informatie over de ontwik-
kelingen bij de bibliotheek, inclusief informatie over 
de activiteiten.  
Naast de jaarvergadering van de Vrienden op 27 janu-
ari 2018 was er een speciale avond voor de Vrienden 
op 20 dec. 2018 met verhalen en muziek. Dat is in-
middels een traditie geworden. Verder waren er een 
aantal activiteiten waar de Vrienden gratis toegang 
hadden.  
Voor de heropening van de bibliotheek is er besloten 
om een speciale kast te laten maken (Heemkast) voor 
boeken over de lokale omgeving of van lokale schrij-
vers. Een deel van deze kast kan worden afgesloten 
zodat bijzondere boeken kunnen worden getoond van 
particuliere collecties of collecties van de Heemkun-
dekring of van het IVN. 
 
In Annex 3 is een korte samenvatting van de activiteiten waarbij SBHL en de Vrienden nauw be-
trokken waren, hetzij doordat ze het zelf organiseerden, hetzij doordat ze het samen met anderen 
organiseerden. Altijd vond er nauwe samenwerking plaats met de Programmaraad van ’t Perron. 
Als de activiteiten voldoende lang van te voren bekend waren werden ze ook vermeld in het pro-
grammaboekje van ’t Perron. Bij benadering is het aantal bezoekers aangegeven. 
 

7 Relatie met de gemeente 
 
In het afgelopen jaar is door SBHL nauw samengewerkt met de gemeente Heeze-Leende. 
Voor deze werkzaamheden en ook voor het initiëren en uitvoeren van sociaal-maatschappelijke 
activiteiten heeft SBHL in 2018 een subsidie ontvangen van 7.000 euro. 
Om de gemeente te informeren en tevens om verantwoording af te leggen wordt periodiek gesp-
roken met de betrokken ambtenaar (Ron Lavrijsen) en de verantwoordelijke wethouder (Toon 
Bosmans). 
SBHL heeft zich ook voorgenomen om jaarlijks met alle raadsfracties te spreken over de uitvoering 
van de vastgestelde visie op het bibliotheekwerk in de gemeente. Deze informatieve gesprekken 
hebben in oktober 2018 plaatsgevonden. Ze hebben er mede toe bijgedragen dat in de begroting 
2019 van de gemeente de subsidie voor de bibliotheek geen enkel probleem opleverde. 
 

8 Verbouwing/aanpassing bovenruimte en buitenruimte 
 
De uitvoering van de nieuwe brede visie op het bibliotheekwerk wordt merkbaar gehinderd door 
het tekort aan beschikbare ruimte in ’t Perron. De bibliotheek komt ruimte tekort op de begane 
grond; dit is nog verergerd door de noodzakelijke vernieuwing van de inrichting van de beneden-
ruimte. Ook SBHL en de Vrienden ondervinden ernstige problemen om ruimte te vinden voor met 
name lezingen en Vrienden-bijeenkomsten. 

Lezing in de Bibliotheek van het kasteel 
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Om deze redenen is een plan ontwikkeld om de ruimte boven de bibliotheek en de buitenruimte 
beneden geschikter te maken. 
Voor de bovenruimte gaat het daarbij om een aantal activiteiten, zoals studieplekken, theater, 
cursussen en seminar, vergaderingen en lezingen. 
De aangepaste buitenruimte beneden stelt de bibliotheek in staat om gedurende een negental 
maanden extra ruimte te gebruiken voor met name ouder-kind-activiteiten. 
In september is voor de uitvoering van het plan door de gemeenteraad budget beschikbaar ge-
steld; door de RABO-bank is een belangrijk aanvullend bedrag beschikbaar gesteld. 
In de maanden daarna is door een projectgroep onder leiding van ’t Perronbestuur gewerkt aan de 
uitvoering; daarbij wordt ook verbinding gezocht met de overige ruimten in het gebouw. 
Naar verwachting kan al bij het begin van het nieuwe activiteitenseizoen (sept. 2019) worden be-
schikt over de verbouwde bovenruimte en buitenruimte. 
 
9 Publiciteit 
 
Het blijft belangrijk om de inwoners van onze gemeente steeds mee te nemen en op de hoogte te 
brengen van alle ontwikkelingen en activiteiten.  
 
Om onze herkenbaarheid te versterken benutten we steeds de perskanalen zoals Parel van Bra-
bant, Heeze24, RTV Horizon, Middenstandsbelangen, Eindhovens Dagblad, websites zoals 't Per-
ron.nl, Sterksel.nu , Dorpsraadleende.nl. De overkoepelende bibliotheekorganisatie Dommeldal 
verzorgt, vaak samen met de Vrienden, publicaties in de vorm van persberichten, posters, berich-
ten en aankondigingen op hun website. Als een activiteit voldoende van te voren bekend is dan 
staat de aankondiging in het programmaboekje van ’t Perron. 
 
Het afgelopen jaar hebben we de leden steeds op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen 
met Vriendenbrieven en bijeenkomsten. Dit geldt ook voor onze Raad van Advies met organisaties 
die ons klankbord vormen (zie Annex 1). Daarnaast is de website van de Vrienden van de Bieb  
www.vriendenvandebiebheeze-leende.nl ook de bron waar alle relevante informatie te vinden is. 
 
In 2018 zijn er een aantal malen interviews verschenen in lokaal weekblad de Parel en er is een 
groot inhoudelijk artikel verschenen in het landelijk Bibliotheekblad.  
 
10 Vrijwilligers 
 
De organisatie heeft veel ambitie om de lokale bibliotheek stevig bestaansrecht te geven en dat 
verder te verstevigen. Daarbij is de hulp van vrijwilligers onontbeerlijk. We willen daarbij graag 
gebruik maken van ieders' talent, kennis en ervaring. Doen waar je goed in bent en dus graag doet. 
Dit kan op meerdere manieren, bijv. door deelname in het bestuur of mee te denken over activi-
teiten en deze vorm te geven. In de loop van 2018 hebben we 2 vrijwilligers verwelkomd die 
meewerken in activiteiten van zowel Vrienden van de Bieb als Bibliotheek Dommeldal. 
In december is ons bestuur versterkt met een aspirant-lid, Kirstine Sturkenboom. Per 1 januari is 
zij officieel lid en zal zich o.m. bezighouden met de werving en begeleiding van deze vrijwilligers.  
 
11 Financiën 
 
Het Financieel verslag van de Stichting Vrienden van de Bieb en een korte toelichting staat in An-
nex 2. 

http://www.vriendenvandebiebheeze-leende.nl/
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12 Slotwoord 
 
2018 was een jaar van verdere uitbouw van het bibliotheekwerk in Heeze-Leende. Met onze part-
ner, Bibliotheek Dommeldal, hebben we uitstekend samengewerkt. De gemeente heeft ons voor-
treffelijk gefaciliteerd. In 2018 is het bibliotheekpunt in Sterksel gestart. We hopen dat we in 2019 
ook in Leende een bibliotheekpunt kunnen starten. We kunnen zeker concluderen dat, na het 
dieptepunt in 2015-2016, de bibliotheek uit zijn as herrezen is: van probleemkind tot Parel! Dank 
daarvoor aan alle Vrienden en Vriendinnen die ons hebben gesteund. 

 
30 jan. 2019 

 

 

Wordle ontwikkeld tijdens symposium 
De Toekomst van de Dorpsbibliotheek in ’t Perron april 2016  
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Annex 1: de leden van de Raad van Advies 
 
Aan het einde van 2018 bestond de Raad van Advies van SBHL uit vertegenwoordigers van de vol-
gende organisaties: 
 

 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 25 juni over de voortgang van het Jaarplan 2018 en op 8 
oktober over het concept Jaarplan 2019. 
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Annex 2: Financieel verslag 2018 Stichting Vrienden van de Bieb 
 
Balans per 31-12-2018 

Activa  Passiva   

Bankrekening 1.655,24 Kapitaal 01-01-2018 4.668,37  

Spaarrekening 4.420,44 Resultaat 2018 1.174,80  

  Kapitaal 31-12-2018  5.843,17 

  RC Stg Bibliotheek Heeze-
Leende 

  
148,05 

Te ontvangen bedragen 0,49 Vooruit ontvangen bijdra-
gen 

  75,00 

RC Stg Bibliotheek Heeze-
Leende 

 
 

Nog te betalen kosten   9,95 

 6.076,1   6.076,17 

 

Winst en verliesrekening 2018 met vergelijkende cijfers 2017  

Inkomsten Realisatie 
2017 

Realisatie 
2018 

Begroting 
2018 

Begroting  
2019 

Subsidie Gemeente 
Heeze-Leende *1 

500,00 500,00 500,00 500,00 

Bijdrage Vrienden *2 1.450,00 1.368,00 1.500,00 1.400,00 

Rabobank Clubkascam-
pagne *3 

 
315,98 

 
273,24 

 
250,00 

 
250,00 

Donatie kerstviering 43,20 -  - 

Donatie Stg Bevordering 
Gezondheidszorg  *4 

  
1.675,00 

 
- 

 
- 

     

Rente       16,48        0.,49                -            1,00 

Totaal inkomsten 2.325,66 3.816,73 2.250,00 2.151,00 

 

Uitgaven     

Activiteiten *6 978,87 398,05 1.500,00 500,00 

Website*8   80,00 100,00 

Bank *9 130,80 119,38 150,00 150,00 

Vergaderkosten 269,00  250,00 - 

Promotiemateriaal 60,50  350,00 - 

Representatiekosten  60,00  100,00 

Bestuurskosten*7 70,95 89,50 100,00 100,00 

Opening Bibliotheek *5                        - 1.975,00 2.145,00  

Apparatuur boven ruim-
te bibliotheek *10 

   2.000,00 

Hoofdmicrofoons voor 
presentaties *10 

   800,00 

     

 1.510,12 2.641,93 4.575,00 3.750,00 

 

Resultaat  815,54 1.174,80 -2.325,00 -1.599,00 
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Toelichting posten: 

*1  Subsidie Gemeente  
*2  Gebaseerd op bijdrage van 56 vrienden voor 2019 
*3  Verwacht wordt vanuit Rabobank in 2019 uit een activiteit de vermelde bijdrage van €250,- 
*4  In 2018 is een donatie verkregen van de Stichting Bevordering Gezondheidszorg i.v.m. het opheffen 
 van deze stichting. 
*5  Voor de officiële opening van de bibliotheek is vanuit de vrienden een blijvend aandenken 
     in de vorm van een heemkast aangeboden. 
*6  Uitgaven voor de kerstviering die aan de leden is aangeboden 
*7  In 2018 is een fondsendisk aangeschaft, welke zo nodig gebruikt kan worden voor fondsenwerving 
*8  Kosten voor onderhoud  van de website 
*9  Banken hebben tarieven verhoogd in 2019 vandaar een hoger bedrag begroot 
*10  Het bestuur is van mening dat een kapitaal circa €3.000,- voldoende waarborg is om toekomst besten-
dig te zijn. In dit kader stelt zij voor in de begroting 2019 gelden te reserveren om een beamer aan te schaf-
fen voor de ruimte boven de bibliotheek. Deze bovenzaal kunnen we 4 dagdelen per week gebruiken vrij 
van huur. 
 
Met ingang van het jaar 2018 zijn de activiteiten die voorheen onder de Vrienden van de Bieb financieel 
verantwoord werden opgenomen in de financiële verantwoording van de Stichting Bibliotheek Heeze-
Leende. Ook vergaderkosten en promotiekosten worden verantwoord en betaald door Stichting Biblio-
theek Heeze-Leende. 
 

  

Overdracht Heemkast op de jaarvergadering op 30 jan. 2019 
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Annex 3: Activiteiten in 2018  
 
2018 Wat Georganiseerd 

door  
Aantal 
bezoekers 

10 jan Voorleesuur  BD/VLT 10 

15-19 
jan 

Atelier het Muizenhuis (groep 1 & 2) BD 182 

26 jan Film: dr. Zhivago met inleiding PR/VvdB 100 

31 jan Voorleesontbijt kinderen 0 t/m 4 BD/VLT 30 

31 jan Lezing over de schilder Jan Toorop VUG/VvdB 53 

1 febr Voorleeskampioenschap BD 200 

1 febr Film: A United Kingdom PR/VvdB 100 

3 febr Voorleesteam: Ssst… de tijger slaapt BD/VLT 15 

7 febr Voorleesuur door voorleesteam BD/VLT 10 

22 febr Pecha Kucha gemeenteraadsverkiezingen VvdB/BD 133 

26-28 
febr 

Keepvogel (groep 3) BD 100 

10 mrt Officiële Heropening Bibliotheek in ‘t Perron BD/VvdB 80-90 

16 mrt Film: Sprakeloos (over hersenbloeding) met inleiding 
(Boekenweek) 

PR/VvdB 23 

4 mei Film: HHHHeydrich i.k.v. oorlogsherdenking PR/VvdB 35 

17 mei Nasrin Hamid (Afghanistan) haar levensverhaal BD/VvdB 35 

21 juni Öczan Akyol, bekend als Eus over zijn leven en werk VvdB 131 

24 juli KOV op bezoek in bibl voorlezen voor peuters en kleu-
ters  

BD/VLT 5-8 

25 juli KOV op bezoek in bibl voorlezen voor peuters en kleu-
ters  

BD/VLT 5-8 

14 aug KOV op bezoek in bibl voorlezen voor peuters en kleu-
ters  

BD/VLT 5-8 

15 aug KOV op bezoek in bibl voorlezen voor peuters en kleu-
ters  

BD/VLT 5-8 

8 sept Lezing bibliotheek van Kasteel Heeze VvdB/BD/Kasteel 12* 

20 sept Lezing bibliotheek van Kasteel Heeze VvdB/BD/Kasteel 12* 

30 sept Lezing bibliotheek van Kasteel Heeze VvdB/BD/Kasteel 12* 

3 okt Dag van het Kind: voorlezen in bibliotheek 14-16  ZZ/BD/VvdB  

10 okt Kinderboekenweek: bezoek schrijfster Suzanne vh 
Hullenaar  

BD  

14 okt Kinderboekenweek: (voorlees)verhalen VvdB/BD 10 

14 okt Muziekgroep Stanza zingt repertoire Willem Wilmink PR/VvdB 25 

10 nov Afsluiting Kunstsmullen  BD /VvdB 100 

16 nov Film Windriver met inleiding en expositie  PR/VvdB 50 

21 nov Lezing over voeding in brede zin door Jeanne vd Loo  VvdB/BD 8 

22 nov Schrijver Arthur Japin VvdB 90 

9 dec Filmklassieker Gone with the Wind PR/VvdB 60 

20 dec Avond met verhalen en muziek voor de Vrienden VvdB 35 

VLT: Voorleesteam   VvdB: Vrienden  PR: Programmaraad ’t Perron   ZZ: Zuidzorg 
BD: Bibliotheek Dommeldal     KOV: Kinder Opvang Centrum    *12 was het maximum 


