VIJF FUNCTIES

DE BIBLIOTHEEK

• Bevorderen van lezen en het laten

Ik weet dat het krijgen en pakken van kansen,

kennismaken met literatuur

niet onderdeel is van je DNA. Maar van datgeen

• Bieden van mogelijkheden tot

en diegenen die je om je heen hebt. Daar gaat

ontwikkeling en educatie

kansengelijkheid over. Het gaat over veel meer

• Ter beschikking stellen van kennis en

dan geluk. Het gaat over wat je meekrijgt en

informatie

wat je kan leren. Op school, om je heen, van

• Laten kennismaken met kunst en cultuur

ervaringen, of de voetbaltrainer van je club in

• Organiseren van ontmoeting en debat

je dorp. Kansengelijkheid komt je niet zomaar
aanwaaien.
We hebben als samenleving en als politiek de

BIBLIOTHEEK
NIEUWE STIJL

verantwoordelijkheid om die te organiseren
voor ieder kind.
Habtamu Emke de Hoop

Oss
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WWW.BIBLIOTHEEKMEIERIJSTAD.NL - WWW.NOBB.NL
WWW.UITPUNTVEGHEL.NL - WWW.TOERISMEVEGHEL.NL

IN 2020
GEMEENTE MEIERIJSTAD

DE BIBLIOTHEEK
verruimt je blik,
geeft talent
de ruimte,
verbindt mensen,
deelt kennis
en ervaringen.

JEUGD EN JONGEREN

KERNCIJFERS

DIGITALE BIBLIOTHEEK

LEESBEVORDERING

120 activiteiten
2.997 deelnemers

33.000 e-books en 4.400 luisterboeken
48.500 e-books uitleningen in de NOBB
1.453 Thuisbieb-app gebruikers binnen NOBB

40 activiteiten, workshops en projecten
voor 980 kinderen
EDUCATIE EN ONTWIKKELING

13 activiteiten
voor 289 kinderen

17 samenwerkingspartners + basisscholen,
voortgezet en beroepsonderwijs

48.060 uitleningen (NOBB 184.888)
74.355 materialen (NOBB 387.956)

KUNST EN CULTUUR

BIBLIOTHEKEN
IN DE GEMEENTE
MEIERIJSTAD
Totaal aantal inwoners: 81.648

1 activiteit
voor 320 kinderen

Lezen is de basis van alle leren en
leesplezier is de belangrijkste sleutel
tot succes.
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10.138 ontvangers

van de algemene nieuwsbrief (NOBB 35.255)
189 ontvangers
van de nieuwsbrief voor het onderwijs (NOBB 716)

71.459 unieke websitebezoeken NOBB
518.439 unieke paginaweergaven
Facebook: 1.579 volgers Veghel - 275 volgers
Schijndel - 85 volgers Sint-Oedenrode
Instagram: 603 volgers Meierijstad
134 volgers Jongerenpanel

Uit: Lees! Een oproep tot een ambitieus Leesoffensief.

Openingstijden*

•
•
•
•
•

Veghel (49 uur per week open)
Schijndel (35 uur per week open)
Sint-Oedenrode (26 uur per week open)
Erp (11 uur per week open)
Servicepunten:
Boerdonk (3,5 uur per week open)
Keldonk (2,5 uur per week open)
Zijtaart (2,5 uur per week open)

• Bibliotheken in 14 basisscholen in Veghel,
Schijndel en Sint-Oedenrode

In 2020 vanaf half maart aangepaste openingstijden,
geen verblijfsfunctie en min. 13 weken gesloten i.v.m.
coronamaatregelen van Rijksoverheid.

Medewerkers:
17,95 fte en 60 vrijwilligers

KOM OOK
KENNISMAKEN

BIJZONDER IN 2020

VOLWASSENEN

392 telefoontjes naar 70-plussers

LEESBEVORDERING & LITERATUUR

35 activiteiten voor 161 volwassenen
BASISVAARDIGHEDEN & INBURGERING

28 activiteiten
voor 224 volwassenen

925 verrassingstassen aan huis bezorgd

VERDIEP

KENNIS & INFORMATIE

VOLWASSENEN

1 activiteit voor 6 volwassenen
ONTMOETING & DEBAT

1 activiteit voor 1.000 volwassenen
KUNST & CULTUUR

1 activiteit voor 17 volwassenen

JEUGD & JONGEREN
Nationale voorleeswedstrijd met
Brabants finalist Fay Sanders

LEDEN
10.182 leden (NOBB 38.083)
6.760 leden tot 18 jaar (NOBB 23.795)
3.422 leden vanaf 18 jaar (NOBB 14.288)

Opening Informatiepunt Digitale Overheid (IDO)
Heropening de Bibliotheek Schijndel
Veghelse Quiz
Halloween online
Oma leest voor
Lichtpuntjes
Literaire Winterwandeling

