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Inleiding 

Voor Bibliotheek Gulpen-Wittem was 2017 opnieuw een jaar vol veranderingen.  

Het jaar stond vooral in het teken van verbouwen en verhuizen, het gezond maken van de financiën, het 

ontwikkelen van een nieuw meerjarenbeleid en de opbouw van ons managementsysteem voor de 

bibliotheekcertificering. 

Het streven naar een kwalitatief goede, toekomstbestendige en professionele bibliotheek waar wordt 

ingespeeld op maatschappelijke veranderingen, vormde daarbij de leidraad. 

Alles bij elkaar vergden de veranderingen alle aandacht en veel tijd en energie van het bestuur en de 

medewerkers en vrijwilligers. Kortom, een hectisch jaar waarin desondanks de dienstverlening aan leden en 

bezoekers voorop bleef staan. 

 

Een nieuwe plek voor de bibliotheek 

Sinds de zomer van 2016 was de bibliotheek ondergebracht in gemeenschapshuis De Timpaan aan de 

Kiebeukel. Een tijdelijke locatie ter overbrugging van de tijd die nodig was voor de grondige verbouwing van de 

nieuwe en definitieve locatie in een zijvleugel van het Gemeentehuis.  

Het hele proces rond de verbouwing, de herinrichting en de voorbereidingen voor de verhuizing nam behoorlijk 

wat tijd in beslag. Eind juli was het zover en kon er opnieuw verhuisd worden. Bestuur, medewerkers en 

vrijwilligers hebben er samen voor gezorgd dat de bibliotheek weer een fijne plek is geworden, waar het goed 

toeven is. 

Op 9 augustus opende de bibliotheek voor het eerst de deuren voor haar bezoekers op de nieuwe locatie. 

De officiële opening was gepland voor januari 2018.  
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Dienstverlening 

Bibliotheek Gulpen-Wittem verzorgt het 

bibliotheekwerk in de gemeente Gulpen-Wittem. 

Iedereen is welkom. Bezoekers kunnen gratis 

tijdschriften, kranten en boeken lezen, informatie 

opzoeken en gebruik maken van het wifi-netwerk 

van de bibliotheek. Computergebruik (voor 

internet en tekstverwerking) is voor leden gratis. 

Niet-leden betalen een kleine vergoeding. 

Het bibliotheeklidmaatschap biedt vele 

mogelijkheden. Leden kunnen niet alleen in de 

eigen bibliotheek media lenen, maar ook in andere 

bibliotheken. Leden kunnen gebruik maken van de 

digitale bibliotheek Nederland met een uitgebreid 

en gevarieerd aanbod, waaronder e-books, 

LuisterBieb en Muziekweb. Leden kunnen iedere 

maand gratis een online cursus volgen. 

 

 

Abonnementen 

Om tegemoet te komen aan wensen van de leden, heeft de bibliotheek per 1 april 2017 een nieuwe 

abonnementenstructuur ingevoerd en de standaard leentermijn verruimd van 3 weken naar 4 weken. Voortaan 

kunnen leden een abonnement kiezen dat het beste bij hen past. Er is keuze uit 4 abonnementen: 

 Basis; 

 Comfort; 

 Af en Toe; 

 Digi-Comfort. 

 

Bij Basis en Comfort is er tevens een 65+-variant.  

Digi-Comfort biedt onbeperkte toegang tot de landelijke collectie e-books. 

De verschillende abonnementen hebben hun eigen leenvoorwaarden en bijbehorende tarieven.  

Abonnementen voor de jeugd tot en met 17 jaar zijn gratis. 

 

                                    
 

Lezen en Literatuur 

De basisscholen in Gulpen-Wittem willen, in samenwerking met de bibliotheek, lezen en het gebruik van 

boeken stimuleren. Zij leenden diverse collecties van de bibliotheek. Voor 3 basisscholen werden 31 

wisselcollecties met leesboeken samengesteld. Een leesklas van de basisschool in Gulpen kwam regelmatig 

klassikaal boeken lenen. 

Tijdens de Kinderboekenweek zijn 2 kleutergroepen (50 kinderen) van de basisscholen in Mechelen en Gulpen 

op bezoek geweest. Omroep Krijtland heeft filmopnamen gemaakt voor het Regiojournaal. 
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Op 9 maart werd in de bibliotheek de jaarlijkse voorleeswedstrijd voor brugklassers van scholengemeenschap 

Sophianum, Read2Me!, gehouden. 

   

 

Er werden een aantal boekpresentaties ingericht met aandacht voor de Nationale Voorleesdagen, de 

Nederlandse Kinderjury, de Boekenweek (Verboden Vruchten), Spannende Boekenweken, de Boekenweek 

voor Jongeren, de Kinderboekenweek (Gruwelijk eng!) en Nederland Leest (Robotica) 

                                     
 

Aan huis gebonden senioren, bewoners van de twee zorgcentra en bijbehorende aanleunwoningcomplexen in 

Gulpen en bewoners van het woonzorgcomplex in Eys kunnen gebruikmaken van de Bibliotheek-aan-huis-

dienst en worden periodiek van boeken voorzien. 

 

Ontwikkeling en Educatie 

In 2017 werden 83 projectcollecties samengesteld voor 4 basisscholen en 2 peuterspeelzalen. De collecties 

bevatten informatieve boeken en leesboeken rond thema’s die aansluiten bij het onderwijs. 

Aan het begin van het schooljaar brachten 2 brugklassen van Sophianum een kennismakingsbezoek aan de 

bibliotheek. Een leerlinge van Sophianum kreeg, in het kader van de maatschappelijke stage, een stageplek in 

de bibliotheek. 

 

Kennis en Informatie 

De bibliotheek zorgt voor het actualiseren van lokale adresgegevens in de landelijke adressen-database G!DS, 

ten behoeve van het digitale WMO-loket van Gulpen-Wittem: www.samendoengulpen-wittem.nl.  

 

Op 20 september werd in samenwerking met 

Samen Doen Gulpen-Wittem een 

informatiebijeenkomst georganiseerd in het kader 

van JOGG, Jongeren Op Gezond Gewicht.  

(25 deelnemers) 

 

http://www.samendoengulpen-wittem.nl/
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Kunst en Cultuur 

Tijdens de Kinderboekenweek werd op 11 oktober een Draakje Donatius-knutselmiddag gehouden. Illustratrice 

Margot Senden en kinderboekenschrijfster Li Lefebure zorgden voor een afwisselend programma. (22 

deelnemers). Omroep Krijtland zorgde voor de filmopnamen. 

In december exposeerde Anneke Rademakers sieraden in de bibliotheek. 

 

        
 

Ontmoeting 

Bibliotheek Gulpen-Wittem biedt bezoekers de gelegenheid elkaar te ontmoeten. Bijvoorbeeld in de leeshoek 

met kranten en tijdschriften onder het genot van koffie of thee. Of tijdens de activiteiten. 

De bibliotheek informeert haar leden en (potentiële) bezoekers in de bibliotheek zelf, maar ook via lokale 

media en via www.bibliotheekgulpen-wittem.nl en www.facebook.com/bibliotheek.gulpenwittem.  

 

Certificering en managementsysteem 

In het kader van kwaliteitszorg heeft de bibliotheekbranche een Certificeringsnorm voor Openbare 

Bibliotheken opgesteld. Hierin worden normen en eisen geformuleerd waaraan een openbare bibliotheek dient 

te voldoen. Het certificeringscertificaat is telkens geldig voor een periode van vier jaar.  

Het certificaat van Bibliotheek Gulpen-Wittem was in het najaar van 2017 aan vernieuwing toe.  

Bestuur en medewerkers hebben ondanks alle inspanningen (voorafgaande aan, tijdens en na de verhuizing) 

vol ingezet op het opnieuw behalen van het certificeringscertificaat. Voor de overzichtelijkheid en om structuur 

aan te brengen in beleids- en andere documenten, werd ons eigen managementsysteem opgebouwd.  

Ter afsluiting van het traject werd op 31 oktober een audit gehouden. Twee auditoren hebben die dag de 

bibliotheek bezichtigd en gesprekken gevoerd met bestuur, manager en medewerkers. Ondanks de vele 

werkzaamheden met betrekking tot verbouwing, verhuizing, financiën op orde stellen, enz., kreeg de 

bibliotheek een voorwaardelijke erkenning. Aan de hand van een aantal door de auditoren voorgestelde 

verbeterpunten wordt in 2018 gestreefd naar volledige erkenning. 

 

Bestuur en medewerkers 

Het bestuur van de Stichting Openbare Bibliotheek Gulpen-Wittem zorgt samen met de manager van de 

bibliotheek voor beleid, directietaken en organisatie van de bibliotheek. In 2017 werd wekelijks vergaderd. 

Tevens werd regelmatig overleg gevoerd met de gemeente Gulpen-Wittem en er was frequent overleg over de 

voortgang van de verbouwing van de nieuwe locatie met de bouwmanager. 

 

Samenstelling van het bestuur: 

William Lecoeur  voorzitter 

Karl Krichel  penningmeester 

 

Bij Bibliotheek Gulpen-Wittem werken zowel medewerkers in vaste dienst als vrijwilligers. De (4) vaste 

medewerkers werkten gedurende de eerste helft van het jaar 75,5 uur per week (2,1 fte). Later werd dat 66,5 

uur per week (1,9 fte). De huishoudelijke medewerkster werkte 7,5 uur per week en de tien vrijwilligers 

werkten normaliter 25 uur per week. 

http://www.bibliotheekgulpen-wittem.nl/
http://www.facebook.com/bibliotheek.gulpenwittem

