Jaarverslag 2020 Stichting Open Bieb Herkenbosch
2020 was voor onze OBH, zoals voor ons allemaal, een vreemd jaar, onvergelijkbaar met de andere zes jaren dat we in onze OBH in Bosscherhof werkzaam konden zijn.
Door de twee perioden van sluiting i.v.m. de Corona lockdowns hebben we in
2020 onze lezers niet kunnen bieden wat we eigenlijk met onze bieb voor
ogen hebben.
We hebben er met creativiteit toch zoveel mogelijk een goed jaar van gemaakt. En daarom kunnen we wel stellen: de Open Bieb Herkenbosch is
wederom in 2020 van belang gebleken voor onze vaste groep lezers.
23 januari tijdens de jaarvergadering / nieuwjaarsbijeenkomst met onze vrijwilligers wisten we nog niet wat ons te wachten stond.
We startten met de beste voornemens ons zevende jaar.
Onze activiteiten in 2020
We stellen boeken gratis ter beschikking en iedereen kan voor een paar weken (of langer) drie (of
meer) boeken mee naar huis nemen.
Wekelijks zijn we met twee vrijwilligers per middag op woensdag en vrijdag aanwezig in zorgcentrum Bosscherhof. Bewoners en bezoekers zijn blij met onze kranten op de leestafel en een
praatje tijdens onze biebdiensten De vrijwilligersgroep Open Bieb Herkenbosch bestaat uit 11 vaste vrijwilligers die door Hanneke tweemaandelijks in een schema worden ingedeeld voor biebdiensten. Tevens maken de mensen die een service abonnement hebben bij Bibliorura bij ons gebruik
van de afhaal- en retourservice.
In 7 jaar zijn door OBH in totaal al bijna 9000 boeken uitgeleend
jaar
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

leners uit
uit open
hoofdkast boekenkast totaal
60
60
70
10
80
60
8
68
70
12
82
74
6
80
69
8
77
55
3
58

Geleend uit
hoofdkast
629
1250
1250
1740
1546
1359
822

uit open
Totaal
boekenkast geleend
629
52
1302
43
1293
51
1791
21
1567
43
1402
8
830

Op het einde van 2020 hadden we 58 ingeschreven leden (in 2019 waren dit er 77).
Het aantal uitleningen bedroeg in dit coronajaar nog 830 (in 2019 was dit 1400).
De boeken werden in het eerste kwartaal geleend tijdens onze reguliere openingstijden en uit de
twee permanent open kasten die dagelijks van 8 tot 8 uur vrij toegankelijk zijn.
Door Corona zijn we een deel van het jaar minder zichtbaar geweest in Herkenbosch, want half
maart ging de deur van Bosscherhof plotseling voor iedereen dicht.
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Lockdown in Herkenbosch
Uit onze mailbox: Corona in Herkenbosch12 mrt. 2020
De situatie wordt nu grimmiger en er zijn
inspanningen nodig om het virus in te dammen. Ik stel voor om 14 dagen geen biebdienst te doen.
We werken voor de ingang van de gesloten afdeling waar de kwetsbaarste mensen verblijven.
Bericht van Bosscherhof:

Toen de deur van Bosscherhof dicht ging, konden we niet meer bij onze boeken en administratie.
Twee en een halve maand hebben we door de lockdown geen boeken kunnen uitlenen.
Toen er vanaf begin juni weer het een en ander mogelijk was, hebben we onze administratie via de
pedicure van Bosscherhof in handen gekregen. Zo konden we de boeken die bij de lezers thuis
waren gebleven ophalen en samen met boeken die we ontvingen van diverse vrijwilligers zijn we
via telefoon en email een bestel- en thuisbrengservice gestart.
Ook onze collega open bieb in Posterholt was bereid om aan onze leden boeken te lenen.
Dit alles werd door onze lezers zeer gewaardeerd:
“Wat fijn dat jullie de open bieb in deze moeilijke tijd voortzetten.”
“Wat een service: de boeken worden bij mij
thuis gebracht en weer opgehaald!”
Eindelijk op woensdag 22 juli zijn we gestart met de eerste biebdienst na de coronastop van 14.30 uur tot 16 uur. Op de woensdag konden bewoners van afdeling 1 van Bosscherhof naar ons
toekomen en op de vrijdag die van afdeling 2. Daar werd direct
goed gebruik van gemaakt. Derden hadden nog geen toegang.
Voor onze overige lezers konden we wel weer uit de hele collectie putten en we zetten onze haal- en brengservice onverminderd voort.
Onze boeken
In 2020 ontving de OBH nieuwe boeken van leden en niet-leden.
We hebben nu 2400 romans en 550 grote-letterboeken.
Ze staan gesorteerd op alfabet van schrijver in twee karren grote-letterboeken, twee karren gewone boeken, twee permanent open kasten, een inloopkast (waarin tevens enkele luisterboeken en
DVD's) en op de 1e verdieping in 3 grote kasten van Bosscherhof.
Vrijwilligers
• Op 12 februari heeft Annelies de vrijwilligers van Bosscherhof in het zonnetje gezet, doordat
zij een wens in vervulling mocht laten gaan: er waren voor 100 personen 4 hele grote vierkante slagroomtaarten. Het personeel was naar het restaurant geroepen. Dit geeft aan dat het fijn
is om te horen hoe je werk gewaardeerd wordt.
• Na de brand op de Meinweg hebben we als groep OBH'ers onze verhalen over 'evacueren' via
de mail met elkaar kunnen delen.
• We konden na half maart maanden lang geen biebdiensten doen samen en in eerste instantie
ook niets organiseren met alle vrijwilligers.
Op dinsdag 4 augustus hadden we in de tuin van een van onze vrijwilligers op gepaste afstand
van elkaar een gezellige middag waarin we als groep weer eens bij konden praten.
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•

Een jaarvergadering / gezellige avond plannen in januari 2021 zat er dit jaar niet in. Daarom
werd dit jaar voor de Kerst een 'lichtje' gebracht aan alle vrijwilligers. Ook Leny (die altijd nog
haar Libelles brengt voor de leestafel) deelde er in mee.

−
Acties met derden
Gemeentesite
https://www.roerdalen.nl/initiatieven-van-inwoners-herkenbosch/
Via dit adres zijn onze gegevens te vinden voor bewoners van Roerdalen.
Er waren in 2020 geen bijzondere afspraken tussen ons en de gemeente Roerdalen.

Openbare bibliotheek Bibliorura
We zijn normaal gesproken tijdens onze openstelling tevens afhaal- en inleverpunt voor leden van Bibliorura. Dat
ging dit jaar dus anders. De boeken zijn door Bibliorura
tijdens de lockdowns (toen Bibliorura wel weer geopend
was) rechtstreeks naar de lezers gebracht. Tevens kon
men digitaal boeken lezen via de ThuisBieb.
En ook dit jaar voorzag Bibliorura de OBH van een abonnement op de Limburger.

Website
In juni toen we in hoge mate afhankelijk waren van onze digitale catalogus om de leden bestellingen te kunnen laten doen, zijn de laatste vernieuwde gegevens naar Rob Franssen gestuurd en hij
heeft ze voor onze website weer belangeloos op de site gezet.
In onderstaande tabel zijn de aantallen bezoekers en views van het afgelopen jaar te zien.
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Bibliotheken Roerdalen
Hanneke, onze voorzitter, nam in februari eenmaal als contactpersoon deel aan het 'Overleg vrijwilligersbibliotheken Roerdalen' met medewerkers van Bibliorura en alle zes de Open Biebs in onze gemeente waar zaken van belang voor de samen werking tussen Bibliorura en de Open Biebs
besproken worden en ervaringen worden uitgewisseld.
Met Open Bieb Montfort en de Berger Bieb ruilden we in het begin van 2020 nog op regelmatige
basis GLB's voor onze veellezers. Na onze heropening in juni kregen we de GLB boeken hiervoor
uit Posterholt.

Rabo ClubSupport
Bericht van de Rabobank: De campagne Rabo ClubSupport, waarbij we zoals ieder jaar een deel van onze winst investeren in clubs en verenigingen door het hele land, stellen we naar aanleiding van de coronacrisis en de bijkomende
maatregelen uit tot na de zomerperiode.

De leden van Rabobank Roermond-Echt hebben dit jaar in het najaar mogen stemmen om via de
Rabo ClubSupport actie geld te verdelen voor verenigingen en stichtingen in onze regio. Elk lid
kon een vijftal stemmen verdelen onder de clubs die zij een warm hart toedragen. Hoe meer
stemmen, hoe hoger de financiële ondersteuning voor de betreffende vereniging of stichting. Voor
onze OBH kwam dat uit op een mooi bedrag van 441,42 euro.

Ons Blad
Dit jaar hebben we 5 maal een stukje over onze activiteiten in het wekelijks verschijnende 'Ons
Blad' gepubliceerd (voor verenigingen is dit kosteloos) eenmaal werd dit blad huis aan huis bezorgd, waardoor we veel inwoners van Herkenbosch hebben kunnen bereiken.
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2020 Financieel Verslag Stichting Open Bieb Herkenbosch.

Saldo 01-01-2020 Rabo Betaalrekening NL96Rabo0136537952
Inkomsten
Uitgaven
Overschrijving van
spaarrekening
Rabo ClubSupport

Terugstorting vwactiviteit
Totaal

€ 419,24

€ 275,00 Abonnement de Volkskrant

€ 384,96

€ 441,42 Administratiekosten
Rabobank
Onderhoud website +
cadeaubon
€ 16,00 Vrijwilligersactiviteiten

€ 119,38
€ 85,09
€ 68,37

€ 732,42
Totaal

€ 657,80

Saldo 31-12-2020 Rabo Betaalrekening

Saldo 01-01-2020 Rabo Spaarrekening NL09Rabo3317580895
Inkomsten
Uitgaven
Rente spaarrekening
€ 0,21 Overschrijving naar betaalrekening
Totaal
€ 0,21
Totaal
Saldo 31-12-2020 Rabo Spaarrekening

Saldo 31-12-2020 Rabo Betaalrekening
Saldo 31-12-2020 Rabo Spaarrekening
Totaal Betaalrekening en Spaarrekening

+ € 732,42
- € 657,80
+ € 493,86

€ 1.916,31
€ 275,00

€ 275,00

+€
0,21
- € 275,00
€ 1.641,52

€
493,86
€ 1.641,52
€ 2.135,38

N.a.v. bovenstaande overzicht en controle van de financiën heeft het bestuur het financieel jaarverslag goedgekeurd en de penningmeester decharge verleend.
Bestuurssamenstelling Stichting Open Bieb Herkenbosch:
Hanneke Wiegant-Klijnstra, voorzitter.
Carla Jansen-Berendts, secretaris.
Annelies Goossens, penningmeester.

Samenvatting
De Open Bieb heeft een turbulent jaar achter de rug vol onzekerheden en noodgedwongen
sluitingen.
We zijn er blij mee dat we in Herkenbosch een vaste plek hebben verworven waar vele inwoners
ons regelmatig weten te vinden (ook digitaal en telefonisch) voor het lenen van boeken en het
aangaan van een gesprek.
Herkenbosch, januari 2021.
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