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1 Inleiding 

Dit jaarverslag is een verslag van de Stichting Vrienden van de Bieb (Vrienden), maar er wordt ook 
in het kort stilgestaan bij de activiteiten van Bibliotheek Dommeldal in onze gemeente. In Annex 4 
wordt uitgelegd wat het verschil is tussen de Vrienden en de Stichting Bibliotheek Heeze-Leende 
(SBHL). 
 

2 Het bibliotheekwerk in 2019 
 
Het bibliotheekwerk wordt jaarlijks in een Jaarplan afgesproken tussen SBHL en Bibliotheek Dom-
meldal. Ook de gemeente moet hiermee instemmen omdat het Jaarplan natuurlijk financiële con-
sequenties heeft. Verder wordt nog advies gevraagd aan de Raad van Advies (zie Annex 1). Aan het 
einde van 2019 wordt met bibliotheek Dommeldal, de gemeente en SBHL een evaluatie gedaan 
aan de hand van het Jaarplan. Enkele punten hieruit: 

 De activiteiten van het z.g. Taalhuis, begonnen in 2018, werden gecontinueerd. Dit is een 
activiteit om laaggeletterdheid op te sporen en via aangepast taalonderwijs mensen te hel-
pen. Ter preventie wordt er ook veel aandacht besteed aan de voor- en vroegschoolse edu-
catie o.a. middels voorlezen en het programma Boekstart. 

 Voorbereidingen voor een dementheek (nu met nieuwe naam: geheugenhuis) werden ge-
start. De verwachting is dat die in 2020 wordt gerealiseerd. 

 De heemkast met boeken uit de (geschiedenis van) de omgeving is nu operationeel. 

 Een extra subsidie van €225.000 is verleend voor de eerste drie jaar van het bibliotheek-
punt in Leende. Onze voorzitter Ben Pollmann mocht, samen met Luc Pruijn (directeur Bi-
bliotheek Dommeldal) en wethouder Toon Bosmans dit heuglijke feit vieren op 7 oktober. 
Hierbij was ook minister van Engelshoven aanwezig (zie foto). Besprekingen om dit biblio-
theekpunt in de nieuwe Multifunctionele Accommodatie (MFA) te starten zijn in volle 
gang. Misschien dat er in 2020 nog een tijdelijk 
locatie voor het bibliotheekpunt wordt geves-
tigd. Mogelijkheden worden onderzocht. 

 De basiscursus voor computergebruik Klik&Tik 
werd in Heeze gegeven. De cursus Digisterker, 
om mensen wegwijs te maken met de digitale 
overheidsvoorzieningen, kon nog niet worden 
gegeven. 

 Het bibliotheekpunt gevestigd in dorpshuis Va-
lentijn in Sterksel, dat in 2018 is gestart, wordt 
door lokale vrijwilligers enthousiast beheerd. 
Een subsidie van de Rabobank voor nieuw meu-
bilair werd aangevraagd en toegekend. 

 Er werden veel lezingen, cursussen en andere 
activiteiten georganiseerd, bijvoorbeeld samen 
met lokale verenigingen. Zie Annex 3. 

 Het was onze verwachting dat de “renovatie” 
van de bovenzaal van de bibliotheek begin september klaar zou zijn zodat ze meer geschikt 
is voor activiteiten van de bibliotheek. Helaas is dat niet gelukt.  

 

  

v.l.n.r. Lodewijk Asscher, minister van Engelsho-
ven, Luc Pruijn, wethouder Toon Bosmans, Ben 
Pollmann 
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3 Activiteiten “Vrienden van de Bieb” 
 

Op 5 februari werd de jaarvergadering van 
De Vrienden gehouden, met een terugblik 
op het afgelopen jaar en een vooruitblik 
naar 2020. Er was ook tijd gereserveerd 
voor feedback (en “feedforward”) over de 
bibliotheek en haar activiteiten. 
 
De lijst van activiteiten staat in Annex 3. De 
meeste activiteiten werden door de biblio-
theek Dommeldal en/of SBHL georgani-
seerd. Vaak werden De Vrienden ingescha-
keld voor publiciteit en voor “klusjes” zoals 

het klaarmaken van de zaal, of het controleren van toegangskaartjes. Specifiek voor de Vrienden 
was de z.g. decemberavond, die dit jaar o.a. werd verzorgd door de Vocal Group Mixed Melody uit 
Heeze. Ook de lezingen door schrijvers worden georganiseerd door de Vrienden. In een aantal ge-
vallen hebben De Vrienden financiële steun verleend aan activiteiten die anders met een te groot 
negatief resultaat zouden zitten, o.a. enkele activiteiten over duurzaamheid. Er waren ook een 
aantal activiteiten waar De Vrienden gratis toegang hadden. 
 
Voor 2019 was gekozen voor het thema “duurzaamheid” (Heel Heeze Duurzaam). De meeste lezin-
gen in dit thema werden gezamenlijk door de Vrienden en SBHL georganiseerd. Vanwege de ver-
kiezingen van de Provinciale Staten werd er op 15 maart een Pecha Kucha gehouden met politieke 
partijen over hun programma t.a.v. duurzaamheid. Vermeldenswaard is verder de bijdrage van de 
Vrienden aan de voorbereiding en uitvoering van een Volksopera, geheel gemaakt en uitgevoerd 
door lokale musici, zangers en theatermakers. Bij de uitvoering was de grote zaal van ’t Perron 
meer dan vol.  
 
Verreweg de meeste activiteiten vonden plaats in ’t Perron. In dorpshuis Valentijn in Sterksel 
werd, in samenwerking met de Volksuniversiteit Geldrop, een lezing georganiseerd over de schil-
der Jan Sluijters. 
 

4 Bestuur 
 
De samenstelling van het bestuur is in 2019 niet gewijzigd. Het bestond uit: 

 Ben Pollmann, voorzitter 

 Kees Smedema, secretaris 

 Jan Snoeijen, penningmeester 

 Aletty Braun, activiteiten, PR en vrijwilligers 
 
Eind 2018 heeft Kirstine Sturkenboom een paar maanden meegedaan met het bestuur, maar uit-
eindelijk besloot ze niet toe te treden. Hetzelfde gebeurde met Petra Halleen die bijna geheel 
2019 de bestuursvergaderingen heeft bijgewoond en vooral de relatie met Sterksel heeft onder-
houden. Eind 2019 kwam Inez Olivier bij de bestuursvergaderingen als proef. We hopen dat zij een 
blijvertje is! 

 

Overhandiging van de Heemkast in de bibliotheek voorafgaande 
aan de jaarvergadering op 5 februari. 
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5 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 2019 een subsidie ontvangen van 7.250 euro. 
Om de gemeente te informeren en tevens om verantwoording af te leggen is er periodiek  overleg 
met de betrokken ambtenaar (Ron Lavrijsen) en de verantwoordelijke wethouder (Toon Bosmans). 
Deze gesprekken verlopen in een uitstekende sfeer en we merken dat we in alle opzichten worden 
gesteund door de gemeente bij ons werk voor de bibliotheek. 
 

6 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. 
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 seminars, vergaderingen en lezin-
gen. 
De aangepaste buitenruimte beneden stelt de bibliotheek in staat om gedurende een negental 
maanden extra ruimte te gebruiken voor met name ouder-kind-activiteiten. 
Een plan werd gemaakt door het ontwerpbureau Puur Sang, dat alle ontwerpen maakt voor biblio-
theek Dommeldal. Op basis van dit plan keurde de gemeenteraad de begroting goed en ook de Ra-
bobank was bereid het project met een aanzienlijk bedrag te steunen. Hoewel er aanvankelijk een 
goede samenwerking was tussen de bibliotheek en ’t Perron over de uitvoering bleek later dat ’t 
Perron bestuur een heel eigen weg insloeg zonder verder overleg met de bibliotheek. De ver-
wachte opleverdatum van sept. 2019 voor de vernieuwde bovenruimte is niet gehaald. 
 

7 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. Ondanks al deze publiciteit is helaas 
het aantal leden van de bibliotheek in Heeze-Leende nog steeds laag, en het verbetert niet. Er zijn 

Volksopera "Moedertjelief" 
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speciale acties zoals bij de opening van het bibliotheekpunt in Sterksel waar mensen een half jaar 
gratis lidmaatschap werd aangeboden. 
 
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. 
 

8 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 ge-
bruik 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 Heeze en Sterksel zijn er voldoende vrijwilligers, maar in Leende 
zoeken we nog versterking. 
 

9 Financiën 
 
Het Financieel verslag van de Stichting Vrienden van de Bieb en een korte toelichting staat in An-
nex 2. 

 
10 Slotwoord 
 
2019 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. We kunnen zeker concluderen dat, na het dieptepunt in 2015-2016, de bi-
bliotheek uit zijn as herrezen is: van probleemkind tot Parel! Dank daarvoor aan alle Vrienden en 
Vriendinnen die ons hebben gesteund. 

 
19 april 2020 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wordle ontwikkeld tijdens symposium 
De Toekomst van de Dorpsbibliotheek in ’t Perron april 2016  

http://www.vriendenvandebiebheeze-leende.nl/
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Annex 1: de leden van de Raad van Advies 
 
Aan het einde van 2019 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 26 juni over de voortgang van het Jaarplan 2019 en op 24  
oktober over het concept Jaarplan 2020. Tevens werd er een extra “brainstorm” bijeenkomst ge-
houden op 16 september. 
  



Jaarverslag Vrienden van de Bieb 2019 
 

7 
 

Annex 2: Financieel Verslag Vrienden van de Bieb over 2019 
Balans per 31-12-2019 
 

Activa  Passiva   

Bankrekening 2.666,02 Kapitaal 01-01-2019 5.843,17  

Spaarrekening 4.420,93 Resultaat 2019 1.159.27  

  Kapitaal 31-12-2019  7.002,44 

  RC Stg Bibliotheek 
Heeze-Leende 

  
0,00  

Te ontvangen bedragen 0.44 Vooruit ontvangen bij-
dragen 

   
75,00  

RC Stg Bibliotheek 
Heeze-Leende 

0,00 
 

Nog te betalen kosten   9.95  

 7.087,39   7.087,39  
 
Winst en verliesrekening 2019 met vergelijkbare cijfers 2018 
 

Inkomsten Realisatie 
2018 

Realisatie 
2019 

Begroting 
2019 

Begroting  
2020 

Subsidie Gemeente 
Heeze-Leende *1 

500,00 500,00 500,00 0  

Bijdrage Vrienden *2 1.368,00 1.475,00  1.400,00 1.500,00  

Rabobank Clubkascam-
pagne *3 

 
273,24 

 
371,96  

 
250,00 

 
300,00 

Donatie kerstviering - 60,20  - 

Donatie Stg Bevordering 
Gezondheidszorg   

 
1.675,00 

 
0.00  

 
- 

 
- 

     

Rente  0,49        0,44                 1,00 0,00            

Totaal inkomsten 3.816,73 2.407,60  2.151,00 1.800,00 

     
 

Uitgaven     

Activiteiten *4 978,87 478,37 500,00 600,00 

Website*5  80,00 100,00 100,00 

Bank *6 130,80 119,38 150,00 140,00 

Vergaderkosten*7 269,00 102,00  150,00 

Promotiemateriaal 60,50 468,58   100,00 

Representatiekosten  0.00 100,00 0,00 

Bestuurskosten 70,95 0.00 100,00 100,00 

Bijdrage voor apparatuur 
bovenruimte Bieb *8 

 0,00 2.800,00 2.800,00 

     

 1.510,12 1.248,33 3.750,00 3.990,00 
 

Resultaat  815,54 1.159,27 -1.599,00 -2.190,00 
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Toelichting posten: 
*1 Subsidie Gemeente, deze bijdrage vervalt in 2020. De gemeente is van oordeel dat de subsidie 
voor de bibliotheek via SBHL gaat, en dat er dus geen aparte subsidie voor de Vrienden hoeft te 
worden toegekend.  
*2 Gebaseerd op bijdrage van 60 vrienden voor 2020 
*3 Verwacht wordt vanuit Rabobank in 2020 uit een verenigingsactie de vermelde bijdrage van  
     €300,- te ontvangen 
*4 Uitgaven voor de activiteiten die aan de leden is/ wordt aangeboden 
*5 Kosten voor onderhoud  van de website 
*6 Banken hebben tarieven verhoogd in 2020 bedrag bijgesteld ten opzichte van daadwerkelijke  
      Kosten. 
*7 Kosten voor consumpties  en huur ruimte voor bijeenkomsten met de Vrienden 
*8 Verbouwing boven ruimte bibliotheek is doorgeschoven van 2019 naar 2020. In dit kader heb-
ben wij de sponsoring voor apparatuur welke in de begroting voor 2019 was opgenomen vanuit de 
Vrienden ook doorgeschoven naar 2020 
 
Met ingang van het jaar 2018 zijn de activiteiten die voorheen onder de Vrienden van de Bieb fi-
nancieel werden verantwoord opgenomen in de financiële verantwoording van de Stichting Biblio-
theek Heeze-Leende.  
Veel kosten die voorheen vanuit de Vrienden werden betaald worden voortaan verantwoord en 
betaald door Stichting Bibliotheek Heeze-Leende. 
 
Het bestuur is van mening dat een kapitaal circa €3.000,- voldoende waarborg is om toekomstbe-
stendig te zijn.  
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Annex 3: Activiteiten in 2019 

datum onderwerp Naam / inhoud door evaluatie 

25-01 Film (toegangsprijs) 
 

Vele hemels boven de ze-
vende  

Praad Perron 
+ VrvdB 

- 79 bezoekers  
- geprogrammeerd met inlei-
ding (werd afgezegd) 
- slechte geluidskwaliteit 
- 22 maart vervangende film 
gratis aangeboden 

30-01/ 
27-02 

Kunstlezing  
(toegangsprijs) 

Schilder Jan Sluijters VrvdB + VUG  - 70 bezoekers 
- locatie Valentijn Sterksel 
- wegens ziekte uitgesteld 
tot 27 februari 

15-03 Pecha Kucha bijeen-
komst  
(gratis) 

Cyclus Duurzaamheid 
HHD (Heel Heeze Duurzaam) 
Presentaties vanuit Prov Sta-
ten met oog op verkiezingen 

VrvdB + BD - 70-tal bezoekers waarvan 
een groot deel uit politiek 
- goede forumdiscussie 

21-03 Boekenweek 
 

Thema De moeder/de vrouw Bibl punt 
Sterksel  

- goede opkomst  
- met optreden zangeres 
Wendy Lina 

31-03 Schrijversbezoek 
(toegangsprijs) 

Griet op de Beeck VrvdB - 85/90 bezoekers 
- bezoek op zondagmiddag 
 

7-04 Muziek 
(gratis) 

Volksopera  Muziek in de 
wijk  

- fin. steun door VrvdB 
- 175 bezoekers 
- mooie voorstelling 

11-04 Lezing  
(gratis) 
 

Cyclus Duurzaamheid 
HHD (Heel Heeze Duurzaam) 
John Dagevos van Telos 
geeft toelichting nav monitor 
duurzame gemeenten 

VrvdB + BD - 25 bezoekers 
 

14-04 Workshop 
(gratis) 

Cyclus Duurzaamheid 
HHD : workshop, zelf ad slag 
met duurzaamheid filosofi-
sche invalshoek 

VrvdB + BD - 4 deelnemers, tegenval-
lend maar wel de moeite 
waard 
- op zondagmorgen 

18-04 Voorlichting/lezing Beeldende vorming bij jonge 
kinderen 

BD + Rick Afgelast wegens geen be-
langstelling! 

15-05 Spraakmakers 
(gratis) 

Inwoner vertelt over passie : 
kennisboek 

BD 2 geïnteresseerden 

13-06  Informatie-avond 'Van het gas af' Energiecoop 
Gemeente 
Buurkracht 
BD 

- in 1e instantie onderdeel 
HHD 
- later is VrvdB/BD er niet 
meer bij betrokken 

13-06  Workshop Geheugenkracht BD/Cordaad  

 
Afkortingen: 
VrvdB:  Vrienden van de Bieb 
BD: Bibliotheek Dommeldal 
Praad: Programmaraad ’t Perron 
Rick: Regionaal Instituut Cultuur en Kunsteducatie in Weert 
VUG: Volksuniversiteit Geldrop 
KS:  Kunstsmullen 
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Juli en augustus geen bijzondere activiteiten i.v.m. vakantieperiode. 

Div. vakantie-activiteiten door Bibliotheek Dommeldal staan op hun website.(Digitale vakantie-bieb voor iedereen 
toegankelijk ook al ben je geen lid) 

18-09 Spraakmakers Stotteren en Spreekangst BD - gering aantal bezoekers 

19-09 Lezing 
(gratis) 

Cyclus Duurzaamheid 
HHD: 
Het duurzame huis door 
Carlo Zwartendijk, inwoner 
van Heeze  

BD + VrvdB - 30 bezoekers 
- goede presentatie; wel be-
hoorlijk technisch 
- goede interactie/vragen 

5-7-8 - 
10 

Jeugdactiviteit Reizende robots in de bibl BD Verschillende kinderen (ong 
20) op af gekomen. Posi-
tieve reacties. Gaan we va-
ker inzetten.  

8-10 Muziek Muziek op Schoot 0-4 in de 
bibl 

BD Uitverkocht (15 kinderen, 10 
begeleiders). Positieve re-
acties. 

9-10 Voorlezen Voorlezen in de bibliotheek BD - samenwerking met GGD, 
dag van het gezin 

10-10 Spraakmakers 
(gratis) 

Geschiedenis vh breien BD - grote belangstelling 
- mogelijk volgt er nog een 
2e keer 

10-10 Lezing nav boek 
(gratis) 

Cyclus Duurzaamheid 
HHD: 
De verborgen impact van Ba-
bette Porcelijn door Janneke 
Postulart 

BD + VrvdB - 30 bezoekers 
- leuke presentatie; dicht bij 
je eigen belevingswereld 
- goede interactie/vragen 

Okt/nov Gedichten Project met Kunstsmullen/Ba-
sisschool/BD 
Gedichten  

BD + KS 
+VrvdB 

- gedichten bij de kunstwer-
ken Kapellerput doorlopend 
gepresenteerd in de biblio-
theek 

20-10 Kindervoorstelling 
(gratis voor kinderen) 

Project met Kunstsmullen 
Thema Kinderboekenweek 
Op reis. Voorstelling Astro-
nautje 

BD + KS 
+VrvdB 

- max 100 bezoekers, kin-
deren 4+ en begeleiders 
- enthousiaste reacties 
- lidmaatschapsvouchers 
uitgedeeld door BD 

24-10  Spraakmakers 
(gratis) 

Keramiek BD - 10 bezoekers  

24-10 Taalkunstenaars 
(gratis) 

Project met Kunstsmullen 
Voordrachten door mensen 
die bezig zijn met taal 

BD + KS 
+VrvdB 

- 25 deelnemers/bezoekers 
Geslaagde avond vlgs aan-
wezigen. 

25-10 Film 
(toegangsprijs) 

Wuthering Heights met inlei-
ding  

Praad Perron 
+ VrvdB 

- 92 bezoekers waarvan ong 
35 aanwezig bij de inleiding 
door Rob v Otterdijk 

30-10 Kunstlezing  
(toegangsprijs) 

Lezing Rembrandt-Velásquez 
door Joris Versleeuwen 

VrvdB + VUG - door 65 bezoekers enthou-
siast ontvangen 
Positief resultaat (€) 

7-11 Spraakmakers 
(gratis) 

Sieraden maken BD 3 geïnteresseerden. Mis-
communicatie met kosten 
van materiaal, opgelost in 
overleg met de deelnemers.  

7-11 Lezing 
(gratis) 

Cyclus Duurzaamheid 
HHD 
Natuur & Filosofie door Peer 
Elshout 

VrvdB +BD - ongeveer 20 bezoekers, 
zeker de moeite waard. 
Presentatie in collegestijl 
met nagesprek. 

14-11 Schrijver 
(toegangsprijs) 

Bezoek schrijfster Wanda 
Reisel 

VrvdB  Afgezegd wegen geringe 
belangstelling 

12-12 Verhalen en muziek 
(gratis) 

Sfeervolle avond met Mixed 
Melody en voordrachten van 
Marjo Eliëns en Ans Loeters 

VrvdB  - 60-70 bezoekers 
Geslaagde avond  
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Annex 4: Het verschil tussen de Stichting Vrienden en de SBHL 

 
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 or-
ganiseren. SBHL heeft als partner voor het grootste deel van het bibliotheekwerk gekozen voor Bi-
bliotheek 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 uit-
besteed 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 dekken bij een “dure” activiteit. De Vrienden vragen 
elk jaar subsidie aan bij de gemeente en tot nu toe krijgen ze, evenals vele andere lokale stichtin-
gen en verenigingen in Heeze-Leende, een jaarlijkse waarderingssubsidie van €500. 
 
Beide organisaties hebben hetzelfde bestuur. 
 
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.  
 


