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Bibliotheek Rolde

Waarom bent u enthousiast over de Bibliotheek?

Aantal keer 

genoemd

Alles is goed overzichtelijk en ordelijk. Ik kan direct vinden wat ik zoek. 1

Ik ben enthousiast over de prettige sfeer van de medewerkers en hun dienstverlening 1

Bibliotheek Gieten

Waarom bent u enthousiast over de Bibliotheek?

Aantal keer 

genoemd

Belangrijke instelling waar het gaat om het bevorderen van de leesvaardigheid. Verder ook praktisch, nuttig en leuk.
1

Blij dat ik in het dorp Gieten naar de bibliotheek kan 1

De bibliotheek geeft alle mensen (jong, oud, arm, rijk) de mogelijkheid om boeken te lezen, films en muziek te bekijken en beluisteren, 

het internet te gebruiken, etc.

1

De bibliotheek in Gieten heeft ruime openingstijden, ruime keus aan boeken en er hangt een prettige sfeer. 1

De verschillende categoriën staan duidelijk en overzichtelijk ingedeeld en steeds is er een selectie gemaakt welke uitgestald is 

waardoor je een onderwerp of schrijver kiest die je  anders niet opgevallen was.

1

Door het contact met de vriendelijke medewerkers 1

Fijne plek. Beetje lezen. Aardige medewerkers. Rustpunt. 1

goed aanbod van lectuur en literatuur; gemakkelijk te vinden; uitstekende reserveringsservice 1

Goed aanbod, hulp bij zoeken, mogelijkheden internet 1

goede service, vriendelijk personeel 1

Heerlijke ruimte, gemotiveerd personeel, gezellig, veel informatie aanwezig etc. 1

Ik heb er een cursus werken met de e-overheid gedaan en ben daar zeer tevreden over. Ook is het digitale cafe fijn. Verder is de sfeer 

goed en de medewerkers vriendelijk.

1

Ik vind dat er in het dorp een bibliotheek moet zijn. Het is belangrijk dat iedereen een boek of iets anders kan lezen. Ook voor contacten 

is de bibliotheek belangrijk.

1

ik vraag veel boeken online aan en dat systeem werkt over het algmeen redelijk goed 1

ja. 1

Je kunt gemakkelijk  boeken reserveren, persoonlijke service is goed, cursussen zijn goed 1

Omdat, je er boeken kunt lenen, die je anders moest kopen. Ook de aangeboden PC hulp verdient een pluim 1

veel keuze in boeken en tijdschriften. Goede openingstijden 1

Veel keuzes en goede service 1

Veelzijdig aanbod waaronder verschillende maandbladen 1

Vind boeken en informatie belangrijk. Wil ik iets weten of bestellen, wordt ik goed geholpen. Ruime aanwezigheid tijdschriften.
1

Voldoende nieuwe boeken per jaar. 1

Vriendelijk ,gezellig, ruime keuze. 1

Vriendelijke medewerkers, behulpzaam. Nette bieb. Ik kom er graag even ' rondneuzen'. 1

Vriendelijke, hulpvaardige medewerkers. Prettige sfeer ! 1

Bibliotheek Annen

Waarom bent u enthousiast over de Bibliotheek?

Aantal keer 

genoemd

Behulpzame medewerkers. Het reserveren erg plezierig. De mail met info prima. 1

Gemoedelijk, dichtbij, vertrouwd gevoel en in je eigen wijk 1

Het is een voordelige manier om veel boeken te lezen dichtbij huis. 1

het is fijn dat hij er is. het personeel is vriendelijk. het is er opgeruimd. 1
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hulpvaardig, kan veel van mijn gading vinden, en als het er niet is, krijg ik eea via aanvraag. 1

Ik houd erg van boeken, van lezen, ben blij dat er een bieb bestaat. Verder behulpzaam personeel. 1

Ik maak regelmatig gebruik van de reserveerfaciliteit en ben daar heel tevreden over. Verder vind ik de nieuwe activiteiten die de 

bibliotheek aanbiedt erg leuk. Zoals cursussen enz.

1

Veel boeken en opzoekmogelijkheden, mogelijkheid om boeken te reserveren 1

Zijn vriendelijk en alles wat ik graag lees is er. 1

Bibliotheek Gasselternijveen

Waarom bent u enthousiast over de Bibliotheek?

Aantal keer 

genoemd

Ik vind het leuk om boeken en tijdschriften te lezen, en het contact met de vrijwilligers. 1

Lenen is makkelijk, snel en collectie groot. 1

Prima in de buurt snelle afhandeling 1

Bibliotheek Borger

Waarom bent u enthousiast over de Bibliotheek?

Aantal keer 

genoemd

Boeken lezen zonder ze te hoeven kopen 1

een fijne bibliotheek! 1

Groot aanbod van boeken, ruime openingstijden, makkelijk boeken reserveren 1

Het is fijn een fysieke bibliotheek in ons dorp van 4000 inwoners te hebben. Het is er daarnaast gezellig, het gevoel welkom en thuis te 

zijn.

1

Het is fijn om boeken te kunnen lenen. 1

Ik vind het een prima bieb het is er op woensdagmiddag altijd gezellig 1

Ik word vriendelijk geholpen.  Er is een ruime keus. Overzichtelijke presentatie. 1

Is in de buurt. Vriendelijke mensen. Veel faciliteiten 1

Jawel de mensen die er werken zijn vriendelijk en behulpzaam 1

Vriendelijke sfeer, reserveringen keurig op de plank, altijd bereid vragen te beantwoorden. 1

Bibliotheek Nieuw-Buinen

Waarom bent u enthousiast over de Bibliotheek?

Aantal keer 

genoemd

goede service en heeft regelmatig nieuwe boeken. 1

het is er altijd netjes en er is goed personeel. de boeken die ik bestel zijn er altijd heel snel 1

Bibliotheek Odoorn

Waarom bent u enthousiast over de Bibliotheek?

Aantal keer 

genoemd

Aanbod boeken met mogelijkheden boeken te reserveren waardoor aanbod heel goed is 1

De medewerkers zijn erg vriendelijk en erg behulpzaam! Ook is het assortiment erg uitgebreid. 1

Er is een gezellige sfeer en er worden veel activiteiten georganiseerd 1

grote keuze. laagdrempelig. 1

Het is een heerlijke plaats om naar toe te gaan. Ik ga er altijd vol verwachting naar toe en hoop thuis te komen met boeken waar ik van 

hou.

1

Met een bieb in de buurt is het makkelijk boeken e.d. te lenen. 1

Met name het reserveren van boeken vind ik heel prettig. Je kunt beschikken over het totale aanbod binnen de provincie.
1

Omdat ik daar heerlijk kan ontspannen. Er staat koffie en thee. Leestafel met keur aan tijdschriften. Ik vind boeken met informatie die 

overzichtelijk zijn gerangschikt. En ook de diversiteit in boekentitels waar ik uit kan kiezen

1
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Prettige sfeer, behulpzaam . Bestelde boeken snel ter plaatse 1

veel genres, veel keuze mogelijkheden, veel informatief. 1

Voldoende keuze, en vriendelijke mensen om je te helpen wanneer dat nodig is. 1

Vriendelijk personeel 1

zijn vriendelijk en helpen nieuwe boeken aan te vragen 1

Bibliotheek Valthermond

Waarom bent u enthousiast over de Bibliotheek?

Aantal keer 

genoemd

Kan de boeken reserveren, zodat ik niet hoef te zoeken. 1

meestal prettige medewerkers, sociale contacten,  te voet en op de fiets bereikbaar 1

Over de dichtstbijzijnde bieb ben ik niet zo enthousiast door het beperkte aanbod. Wel gemakkelijk  om gereserveerde  boeken te 

halen. De service is prima. De bieb in Emmen  is wel verder weg en het is er lastig  parkeren maar het anbiid is prima.

1

Bibliotheek Coevorden

Waarom bent u enthousiast over de Bibliotheek?

Aantal keer 

genoemd

Altijd goed geholpen, indien nodig. Vriendelijke mensen. 1

De bieb heeft boeken naar mijn smaak.  Zo hoef ik de boeken niet te kopen, scheelt weer bomen. Sommige boeken lees je vaker en 

dan belanden ze bij oud papier.

1

gemakkelijk keuze uit veel boeken 1

Goede informatie, prettige ruimte 1

Heel fijn dat we nog een Bieb  hebben 1

Ik reserveer heel regelmatig en vind het prettig dat ik dan heel gericht en snel in, weliswaar een prachtige omgeving, mijn boeken kan 

ophalen                                                                 i

1

Kan van alles vinden / bestellen 1

Leuke medewerkers die erg behulpzaam zijn. 1

mag graag lezen en heb zo de mogelijkheid om veel boeken te lezen . 1

Mooi gebouw, vriendelijk  personeel 1

Mooie collectie en aardige medewerkers 1

omdat het nog een echte bibliotheek is 1

Omdat ik er boeken kan lenen. 1

Prettige sfeer. Aardige en behulpzame medewerkers. Collectie voldoende omdat reserveren geen probleem is. 1

prima overzichtelijk en mooie accommodatie, altijd keurig netjes 1

Prima service, ruimere openingstijden voor een 10. 1

Ruime keuze in boeken (echte!) en aanvraag mogelijkheden. 1

Toegankelijk, via internet ruime keus! 1

Zo kan ik veel lezen zonder dat het kapitalen kost 1

Bibliotheek Dalen

Waarom bent u enthousiast over de Bibliotheek?

Aantal keer 

genoemd

Bibliotheekassistentes zijn altijd vriendelijk en zeer behulpzaam 1

Goed georganiseerd, veel info 1

kwaliteit boeken 1

Bibliotheek Oosterhesselen

Waarom bent u enthousiast over de Bibliotheek?
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Aantal keer 

genoemd

Aanbod van collectie Mogelijkheden om iets te reserveren Vriendelijkheid en kennis medewerkers 1

Ik wordt altijd hel goed geholpen, medewerkers zijn vriendelijk en ik hou erg van lezen 1

is een medium wat voor iedereen toegankelijk is om ergens informatie en/of  kennis te verkrijgen en boeken en tijdschriften lezen 

vanzelfdspreken

1

Kunnen lenen van boeken, magazines, cd's, dvd's, luisterboeken. Groot assortiment in verschillende onderwerpen. Gebruiken van PC 

en kunnen printen.

1

Bibliotheek Schoonoord

Waarom bent u enthousiast over de Bibliotheek?

Aantal keer 

genoemd

Ik kan krijgen waar ik in ben geinteresseerd 1

ik vind daar wat ik zoek 1

Veel boeken om te lezen. 1

Bibliotheek Sleen

Waarom bent u enthousiast over de Bibliotheek?

Aantal keer 

genoemd

de Bibliotheek verschaft mij de toegang tot heel veel boeken en heel veel tijdschriften. 1

goede hulp; alerte mensen 1

Hulp vaardige mensen  dicht in de buurt On line bestellen 1

Ik kom vaak met een lijstje nieuwe titels, omdat ik ze moet recenseren voor mijn leesclub en meestal heb ik ze binnen 14 dagen in huis!
1

In principe kan je alle boeken, die je wilt lezen, halen in de bieb. Verder is er de mogelijkheid om interviews, recensies en andere info 

over boeken en hun auteurs te verzamelen. Informatie op allerlei gebied is beschikbaar in de bibliotheek.

1

Medewerkers zijn in zekere zin vrienden geworden. Je wordt met alles geholpen: Verlenging, bestellen, de interessante avonden over 

bio landbouw over voeding, de poëziegroep, een krantje lezen, een kop thee/koffie.

1

Bibliotheek de Wijk

Waarom bent u enthousiast over de Bibliotheek?

Aantal keer 

genoemd

De dames ( in mijn geval)  zijn altijd zeer behulpzaam 1

Er is voldoende keuze; reserveermogelijkheid en goede openingstijden 1

Fijn dichtbij in het dorp. Hulpvaardige medewerkers. Genoeg keus 1

goede service, ruime keus 1

klantvriendelijk actueel aanbod locatie is goed 1

Omdat ik lezen hou en je er lekker kunt snuffelen tussen de boeken enz. en altijd iets te lezen vind. 1

Prima aanbod, altijd goed advies+ 1

voldoende boeken om te lenen 1

Bibliotheek Ruinen

Waarom bent u enthousiast over de Bibliotheek?

Aantal keer 

genoemd

Er worden veel activiteiten ontwikkeld om de bieb onder de aandacht te brengen. 1

Ik vind het handig om bia de app boeken te zoeken en reserveren en vervolgens te lenen. Ook de mogelijkheid om e-books te lenen is 

erg handig.

1

Je kunt altijd alles lenen cd's, boeken, dvd's. Is het niet in je eigen bieb, dan valt alles te bestellen uit andere bibliotheken.
1

Hoofddorp, augustus 2017 ProBiblio Regulier BiebPanelonderzoek 1



Omdat de locatie op fietsafstand bereikbaar is en ik er voor mij voldoende keuze heb om boeken te lenen. het betref de locatie in 

Ruinen

1

Overzichtelijk. Bij vragen plezierige contacten 1

Wisselcollectie, cd's via Muziekweb, activiteiten, ontmoetingsplek. 1

Bibliotheek Ruinerwold

Waarom bent u enthousiast over de Bibliotheek?

Aantal keer 

genoemd

Aanbod Dat hij überhaupt nog in het dorp is Uitstraling 1

Dichtbij, in de zin van dat wij in een klein dorpje wonen met een eigen vestiging. Mooie ruimte om rustig te grasduinen. Veel keuze voor 

de kinderen.

1

Fijn dat er nog een bieb in het dorp is. Goed bereikbaar.  Fijne openingstijden. 1

Ik hou van lezen 1

Kan er vinden wat ik nodig ben en het is lekker dicht bij 1

Bibliotheek Zuidwolde

Waarom bent u enthousiast over de Bibliotheek?

Aantal keer 

genoemd

Alle boeken die ik graag wil lezen zijn aanwezig in de bieb of kunnen besteld worden vanuit een andere bieb. 1

Altijd wel een boek voor mij. 1

gastvrij, vriendelijk, behulpzaam boekenbrievenbus , aanvragen en ophalen gaat perfect 1

goed aanbod aan boeken, tevens ruimte voor andere actibiteiten (yoga), praatgroepen 1

Omdat ik boeken kan aanvragen die ik graag wil lezen. 1

Ruime keuze. Helaas ben ik dit jaar nog niet in de bieb geweest. 1

Vanwege de boeken. 1

Bibliotheek Smilde

Waarom bent u enthousiast over de Bibliotheek?

Aantal keer 

genoemd

Boeken, informatie, diverse activiteiten (lezingen, films, cursussen) 1

Kennis delen. 1

Meestal kan ik er vinden wat ik zoek, het culturele (overige) aanbod is gevarieerd, het personeel hulpvaardig 1

veel goede boeken; info; sociale contacten; lezingen;samenwerking met andere organisaties; 1

Voornamelijk omdat ik kan reserveren en verlengen zonder extra kosten. Ook de mail voor inleveringsattendering vind ik fijn. Vriendelijk 

medewerkers en ik ben tevreden over de openingstijden.

1

vriendelijke medewerker en weten waar ze mee bezig zijn . 1

Bibliotheek Beilen

Waarom bent u enthousiast over de Bibliotheek?

Aantal keer 

genoemd

bereikbaar, veel boeken en keuzes. en ze zijn actief in het wisselen van het aanbod.   wat ik nog wel mis is een signaal als ik een boek 

al gelezen heb, dat merk ik niet altijd bij het lezen vd achterflap maar na 3 blz in het boek wel.  en dat lezen doe ik thuis pas, ik ben niet 

iemand die het in de bieb gaat lezen.  en ik mis een brievenbus waardoor je ook boeken kan inleveren als de bieb dicht is

1

De openingstijden zijn verruimd en je wordt vriendelijk te woord gestaan 1

Het is een rustige plek en je kunt inde zitjes een boek inkijken. 1

ik hou van lezen, van boeken, maar wil ze niet zelf kopen. Ook een tijdschrift lenen vind ik leuk. 1

je kan je in onderwerpen verdiepen, omdat je verschillende boeken van het zelfde onderwerp kan vergelijken. je leent eens een boek 

omdat je nieuwsgierig bent en als het je niet ligt, geen nood.

1
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Omdat ik het fijn vindt om boeken te kunnen halen. (ik hou van lezen) Of om iets op te zoeken. 1

ruime keus aan boeken 1

ruime keuze, goed geholpen, presentatie in de bibliotheek is mooi 1

Toegang tot een grote voorraad aan boeken zonder dat je die zelf hoeft aan te schaffen. 1

Bibliotheek Westerbork

Waarom bent u enthousiast over de Bibliotheek?

Aantal keer 

genoemd

Aardig personeel  Veel inspiratie en activiteiten 1

De sfeer en de gezellige inrichting. Behulpzaam personeel en uiteraard een mooie collectie boeken. Hebben ze de ge betreffende titel 

niet dan reserveer ik het en dat gaat goed.

1

Een goede manier om meer te lezen, je wilt niet altijd het boek dat je interesseert kopen. Dan is het fijn als je het lenen kan.
1

gezellig gebouw, nieuwe aanwinsten is verrasing 1

Het voorziet aan de behoefte van ons dorp Volgens mij wordt er veel gelezen, zeker door ouderen,die ook nog vlakbij wonen. Veel 

ouders met kinderen, er staat altijd thee klaar en bovendien is het een prachtig verbouwde boerderij echt een aanwinst!

1

Ik hou van boeken en van lezen. Ik vind het leuk om in de bibliotheek rond te snuffelen. 1

informatie is goed, boeken staan uitnodigend  opgesteld, doet gezellig aan. 1

vriendelijke medewerkers, aantrekkelike binnenkomst, veel nieuwe aanwinsten. 1

Bibliotheek Norg

Waarom bent u enthousiast over de Bibliotheek?

Aantal keer 

genoemd

altijd mensen die de helpende hand kunnen bieden indien nodig, wisselend assortiment boken 1

Gezellig, leuk om te neuzen, kan boeken reserveren, hoef geen boeken te kopen, ik heb er al zo veel. 1

IK vind het toch nog steeds fijn om een echt boek in handen te hebben 1

Kan de nieuwste boeken lenen en alles via de site doen. 1

Lenen is heerlijk .Lezen natuurlijk ook. Bovendien is de service erg goed met betrekking tot aanvragen van niet alledaagse boeken.
1

Prettige sfeer 1

Vanwege de mogelijkheid om boeken te lenen, boeken te reserveren, eventueel in de bibliotheek achter de computer te kunnen zitten 

en zaken uit te kunnen printen of te kopieren. Bovendien hangt er altijd een gezellige sfeer!

1

Bibliotheek Peize

Waarom bent u enthousiast over de Bibliotheek?

Aantal keer 

genoemd

als ik vragen heb helpen ze altijd direct . zo maar een praatje maken is ook gezellig. 1

Fantastische service, vriendelijke mensen, goede sfeer. 1

kan ieder boek aanvragen die ik wil lezen. gezellige ruimte om even te zitten en te ontspannen 1

Toegankelijk en nieuwe boeken snel te lenen 1

Bibliotheek Roden

Waarom bent u enthousiast over de Bibliotheek?

Aantal keer 

genoemd

Centrale Ligging  Aanbod Gemak waarmee je boeken kunt lenen Mogelijkheid om te kunnen reserveren 1

De bibliotheek vind ik een fijne plek om te zijn. De sfeer is goed, personeel is zeer behulpzaam en ook het online boeken reserveren en 

digitaal lezen en luisteren is goed geregeld.

1
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De medewerkers zijn altijd bereid je te helpen als je iets niet kunt vinden. Op fietsafstand van mijn huis. Makkelijk uitleen- en 

inleversysteem in onze bibliotheekvestiging Roden vergeleken bij het systeem in de bibliotheek van mijn dochter in Zwolle. De 

bibliotheekapp vind ik helemaal super, vooral om boeken aan te vragen en te reserveren.

1

Fantastisch, dat je e-books kunt lenen. Ook een fijn gebouw om lekker te struinen. 1

Fijn dat er nog zoiets bestaat als de bieb, fysieke locatie, waar je even de tijd kunt nemen. 1

Goede service, vraagbaak 1

Goede sortering Prettige medewerkers 1

Heel vaak de nieuwste boeken en in Roden een fijne sfeer 1

Het gemak van reserveren en het verlengen van boeken. Verder ga ik ook gebruik maken van digitaal lezen en eventuele cursussen.
1

keuze genoeg vragen goed beantwoord vriendelijk 1

Leen veel boeken en dvd's. Blij mee. 1

Mogelijkheid om boeken, cd's en dvd's te bestellen en te lenen. Ruime keus in het te lenen materiaal. Handig dat je thuis kunt bestellen 

en bericht krijgt dat je bestelling binnen is.

1

mooie inrichting. Nu, na een paar jaar, weet ik ook waar ik bepaalde boeken kan vinden. 1

Omdat ik heel graag boeken lees en ook heel graag snuffel tussen boeken. 1

Omdat je reserveringen kunt doen zonder extra kosten. Goede hulp bij vragen. 1

Overzichtelijk lekker rustig. 1

Prettige sfeer, vriendelijke hulpvaardige mensen (personeel) 1

ruime opzet, leuke boeken 1

Vooral vanwege de 'zelfbediening'. 1

Vooral vanwege de mogelijkheid om gratis te reserveren. Ik ben niet meer aan het zoeken wat er aanwezig is maar vraag aan en haal 

op wat ik graag wil lenen. Een aanschafsuggestie is goed opgepikt.

1

Ziet er mooi, aantrekkelijk uit, redelijk goed aanbod en goede service. 1

Bibliotheek Eelde

Waarom bent u enthousiast over de Bibliotheek?

Aantal keer 

genoemd

betrokken voldoende boeken 1

Fijn om te neuzen, je kan boeken uitproberen, eens een ander genre meenemen en verrast worden. 1

Gezellige bieb. Genoeg boeken die ik leuk vind. Aardig personeel 1

Ik kom zelden in de bibliotheek maar vind het heel handig om een boek aan te vragen om te lezen. Het aanvragen via de site is handig. 

Als ik er kom kijk ik ook altijd naar de boeken die er staan en de tijdschriften

1

kan eigenlijk alles wat ik wil lezen/kijken bij de Bieb krijgen/bestellen 1

omdat ik al zeventig jaar lid ben en altijd veel literatuur heb gelezen en mijn levenservaring daar voor een groot deel aan te danken 

heb.

1

Op dit moment een beetje rommeliger dan doorgaans. Maar blijft mijn leeszaal. Komt door de onzekerheid wbt de verhuizingen binnen 

de gemeente. Maar desfeer is nog prima en goed overzichtelijk.

1

prettig personeel. Overzichtelijk. Veel extra info 1

Veel boeken of anders te reserveren. Gemakkelijk zelf verlengen. Aardig personeel. 1

Veel nieuwe boeken 1

Veel verschillende boeken, tijdschriften en vriendelijke medewerkers 1

Bibliotheek Vries

Waarom bent u enthousiast over de Bibliotheek?

Aantal keer 

genoemd

De nabijheid in Vries, de mogelijkheid om te reserveren en op te halen, klantvriendelijkheid, ontmoetingsplaats 1

Ik houd van lezen en vind het fijn dat er een bibliotheek in de buurt is. 1

Ik kan aanvragen wat ik wil 1

Ik vind boeken lezen heerlijk 1
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Laagdrempelig,vriendelijk en behulpzaam personeel 1

Omdat ik er leuke boeken en e-books kan lenen. 1

Ontspanning en plezier 1

Wat ik wil kunnen doen is vooral computerwerk. En dat gaat uitstekend 1

Bibliotheek Zuidlaren

Waarom bent u enthousiast over de Bibliotheek?

Aantal keer 

genoemd

Er werken vriendelijke mensen die je altijd willen helpen.overzichtelijk 1

Er zijn veel activiteiten . Maatschappelijk en sociaal is dit goed en het belangrijkste is dat er veel boeken te verkrijgen zijn.
1

goed assortiment boeken, goede openingstijden 1

goede hulp bij zoeken of andere zaken. de meeste boeken die ik bestel zijn er vaak heel snel gezellig om er te zijn  lekker om van alles 

te zoeken

1

Goede openingstijden voornamelijk. 1

Goede service; mooie ruimte; genoeg materiaal, en anders bestel je het uit een ander filiaal. 1

Ik houd erg van lezen! 1

Ik vind het fijn om  boeken te bekijken die interessant zijn 1

In de buurt. Boeken reserveren is erg makkelijk 1

kom er graag om boeken en tijdschriften te zoeken. De kinderen lezen veel, dankzij de bibliotheek. 1

Prachtig instituut, 1

Prettig/gezellig gebouw en inrichting. Vriendelijke medewerkers. Goede collectie boeken en tijdschriften. Wat wil een mens nog meer!?
1

wat ik zoek is er bijna altijd 1

Bibliotheek Havelte

Waarom bent u enthousiast over de Bibliotheek?

Aantal keer 

genoemd

Als fervent lezeres en rustzoeker 1

gewoon een goede bibliotheek 1

Goede sfeer, vriendelijke mensen 1

Ik hou van het snuffelen tussen boeken. 1

Ik houd van boeken en zoeken naar een mooi boek. Al die boeken beloven iets. Heerlijk om daar tussen te snuffelen en ideaal dat ik ze 

kan lenen.

1

Ik kom er graag boeken halen 1

IKvind er wat ik zoek. 1

Leuke boeken, leuke plek voor kinderen, handig en bij de tijd met online reserveren en zelf scan systeem 1

prettige medewerkers altijd bereid om te helpen zeer vriendelijk 1

Prima medewerkers, wat ik zoek of reserveer wordt altijd gehonoreerd 1

Veel mkeus. Goede service. In het dorp. 1

Bibliotheek Vledder

Waarom bent u enthousiast over de Bibliotheek?

Aantal keer 

genoemd

Ben dol op boeken, dus kom graag in de bibliotheek. 1

De gastvrijheid, de inzet van medewerkers en vrijwilligers, het lezen van kranten en boeken 1

goede boeken, goede service 1

Ik ben altijd enthousiast geweest over de Openbare Bibliotheek, vind het een geweldige instelling! Omdat iedereen er gebruik van kan 

maken, ongeacht inkomen of achtergrond.

1
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ik hou  van lezen 1

Men is behulpzaam. Dat is naar mijn mening een voorwaarde om werkzaam te zijn in een bibliotheek. Het assortiment is teruggebracht 

in Vledder, maar daar staat tegenover dat men alle moeite doet om het gevraagde te bestellen.

1

prettige omgeving, vriendelijke mensen 1

prima keuze aan boeken en zeer belangrijk voor het dorp 1

Bibliotheek Diever

Waarom bent u enthousiast over de Bibliotheek?

Aantal keer 

genoemd

Ik ga graag naar de bieb, en via de site kan ik zien of een boek waarin ik geïnteresseerd ben aanwezig is of dat ik hem moet 

reserveren

1

kan voor weinig geld heel veel lezen, beluisteren en bekijken 1

Mooie indeling, steeds andere tijdelijke  collectie 1

omdat ik veel boeken en cd's en dvd's kan lenen; de mensen er vriendelijk zijn. 1

Veel boeken Gratis lenen Fijn dat je bij meerdere bibliotheken terecht kunt 1

Bibliotheek Rolde

Wat moet uw Bibliotheek verbeteren zodat u (nog) enthousiaster wordt over de Bibliotheek?

Aantal keer 

genoemd

geen mening. Ik kom hier sporadisch. 1

Bibliotheek Gieten

Wat moet uw Bibliotheek verbeteren zodat u (nog) enthousiaster wordt over de Bibliotheek?

Aantal keer 

genoemd

Boeken aanbod afwisselender 1

het reserveren van boeken gaat prima, maar toch moet ik vaak lang wachten voor ik ze op kan halen. 1

Bibliotheek Annen

Wat moet uw Bibliotheek verbeteren zodat u (nog) enthousiaster wordt over de Bibliotheek?

Aantal keer 

genoemd

Er is een andere vestigingsleider gekomen. Die is niet zo aardig. 1

Grotere collectie. 1

Bibliotheek Borger

Wat moet uw Bibliotheek verbeteren zodat u (nog) enthousiaster wordt over de Bibliotheek?

Aantal keer 

genoemd

boeteregeling afschaffen (zoals in de provincie Groningen) Literom herstellen zodat het weer thuis te gebruiken is 1

Eigen interesse ....meer Kunstboeken ...en op het gebied van tekenen en schilderen aquarel......verschillende boeken...niet allemaal 

over Van Gogh...of Rembrandt ..enz......er zijn zoveel kunststromingen

1

Meer boeken en betere site voor e-book, s 1

Bibliotheek Odoorn

Wat moet uw Bibliotheek verbeteren zodat u (nog) enthousiaster wordt over de Bibliotheek?

Aantal keer 

genoemd

Computer cursus en vaste personeel die alles kunnen en mogen doen 1

Ik maak meer n meer de keuze voor digitaal lezen. 1
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Bibliotheek Coevorden

Wat moet uw Bibliotheek verbeteren zodat u (nog) enthousiaster wordt over de Bibliotheek?

Aantal keer 

genoemd

Boetevrij lenen, ook op dinsdag open. 1

Groter aanbod boeken 1

Bibliotheek Dalen

Wat moet uw Bibliotheek verbeteren zodat u (nog) enthousiaster wordt over de Bibliotheek?

Aantal keer 

genoemd

Grotere en makkelijker toegankelijke ruimte 1

Meer keuze uit titels 1

Bibliotheek Schoonoord

Wat moet uw Bibliotheek verbeteren zodat u (nog) enthousiaster wordt over de Bibliotheek?

Aantal keer 

genoemd

niet steeds een ander die je helpt 1

Bibliotheek Sleen

Wat moet uw Bibliotheek verbeteren zodat u (nog) enthousiaster wordt over de Bibliotheek?

Aantal keer 

genoemd

Gezelliger maken. 1

Meer recentere boeken. Meer genres,B.v. Biografieën. 1

Niet steeds een andere bibliothecaris. 1

Vaker het aanbod boeken wisselen/vernieuwen 1

Bibliotheek de Wijk

Wat moet uw Bibliotheek verbeteren zodat u (nog) enthousiaster wordt over de Bibliotheek?

Aantal keer 

genoemd

geen boete meer voor te laat ingeleverde boeken. 1

Meer boeken in het Duits- en Engels en dan niet alleen romans. 1

ook openingstijden bijv 1 ochtend in de week!!!! of een zaterdagochtend 1

Bibliotheek Ruinen

Wat moet uw Bibliotheek verbeteren zodat u (nog) enthousiaster wordt over de Bibliotheek?

Aantal keer 

genoemd

groter aanbod van nieuwe boeken 1

Het personeel moet meer aandacht besteden aan de klanten 1

Meer keuze aan boeken 1

meer openingstijden 1

Meer ruimte en opgeruimder. Het is nu vrij rommelig. 1

ruimere openingstijden 1

Bibliotheek Zuidwolde

Wat moet uw Bibliotheek verbeteren zodat u (nog) enthousiaster wordt over de Bibliotheek?

Aantal keer 

genoemd
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Meer (vooral nieuwe) boeken als ebooks voor ereaders beschikbaar stellen. Misschien kunnen films ook als downloads beschikbaar 

worden gemaakt, zodat je niet een paar maand op een film/serie hoeft te wachten (dat gebeurt nu nog wel eens als ik een redelijk 

recente film/serie reserveer die dan blijkbaar ook door veel anderen wordt gereserveerd)

1

Meer Engelse boeken en huidige films en series. 1

Bibliotheek Beilen

Wat moet uw Bibliotheek verbeteren zodat u (nog) enthousiaster wordt over de Bibliotheek?

Aantal keer 

genoemd

meer activiteiten, 1

sneller verwerken van reserveringsaanvragen 1

Bibliotheek Westerbork

Wat moet uw Bibliotheek verbeteren zodat u (nog) enthousiaster wordt over de Bibliotheek?

Aantal keer 

genoemd

Betere openingstijden. 1

Klantvriendelijker 1

Maar nieuwe boeken 1

Bibliotheek Norg

Wat moet uw Bibliotheek verbeteren zodat u (nog) enthousiaster wordt over de Bibliotheek?

Aantal keer 

genoemd

Een grotere collectie  tijdschriften 1

Er zijn te weinig boeken. De meeste (bijna alle) boeken die ik graag wil lezen moeten van een andere bibliotheek komen.
1

Gaat goed 1

Ik vindt het wel voldoende zo. 1

Meer informatieve boeken (alles is weggehaald); jeugdboeken IN de bibliotheek en niet alleen een l*llig hoeveelheidje op school 

neerzetten (daarbij: hoe moeten ouders dan naar de bieb met hun kinderen? De grotere is 8 km verderop, daar ga je niet zomaar 

alleen heen op de fiets als kind..., en de gemeente maar juichen dat het zo goed gaat - je kunt niet eens reserveren op school. 

WAARDELOOS!; meer activiteiten, niet alles in Roden doen; beter (goed) personeel, er zitten nu alleen maar vrijwilligers die het zo ook 

niet zien zitten.

1

ruimere openingstijden en meer boeken 1

Bibliotheek Peize

Wat moet uw Bibliotheek verbeteren zodat u (nog) enthousiaster wordt over de Bibliotheek?

Aantal keer 

genoemd

Betere bibliotheekvoorziening in mijn dorp. Prijzen van een abonnement verlagen > er zijn meerdere europese landen waar 

lidmaatschap van de bibliotheek gratis is!  Meer activiteiten in de bibliotheek met schrijvers bijvoorbeeld en dan gratis voor leden

1

Uitgebreider assortiment o.a Kinderboeken 1

Bibliotheek Roden

Wat moet uw Bibliotheek verbeteren zodat u (nog) enthousiaster wordt over de Bibliotheek?

Aantal keer 

genoemd

Betere collectie tijdschriften 1

bieb vanaf 10.00u open 1

De boeken die ik graag wil lezen zijn bijna nooit aanwezig. Die moet ik reserveren. Het aantal aanwezige boeken per afdeling is wel erg 

weinig.

1
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de website verbeteren, gemakkelijk e boeken kunnen downloaden. 1

Ik gebruik de bibliotheek alleen om boeken te lenen en vind dat genoeg 1

Bibliotheek Eelde

Wat moet uw Bibliotheek verbeteren zodat u (nog) enthousiaster wordt over de Bibliotheek?

Aantal keer 

genoemd

Meer engelstalige boeken die wat sneller rouleren 1

meer op voorraad OF duidelijker aangeven wanneer een gereserveerd boek geleverd kan worden. nu wacht ik soms weken op een 

boek zonder enig idee te hebben wanneer ik het kan verwachten meer keuze aan (actuele) e-books

1

Snellere toegang, en zonder kosten, van boeken buiten de provincie Drenthe. En de collectie digitale boeken is werkelijk " naadje"!
1

snellere turnover van aanbod 1

Bibliotheek Vries

Wat moet uw Bibliotheek verbeteren zodat u (nog) enthousiaster wordt over de Bibliotheek?

Aantal keer 

genoemd

Helaas is de bieb verhuisd naar een kleiner pand in Vries, waardoor ook het aanbod kleiner is geworden. Online reserveren is  handig, 

maar om eens iets anders te lezen is de bieb de uitgelezen plaats om boeken en dvd's uit te zoeken. Aanbod nu te beperkt helaas

1

HEt is allemaal een beetje onpersoonlijk geworden. Je praat met niemand meer. Je komt binnen doet je ding en verdwijnt weer. 

Boeken zijn er haast niet meer in te zien, dus alleen je reserveringen op halen en weer weg. Niets meer te beleven... saaie bedoening.

1

ik was de grote bieb gewend, nu op een andere locatie zijn er veel en veel minder boeken. Jammer. Maar verder ben ik blij dat er nog 

een bieb bestaat in Vries gemeente Tynaarlo.

1

Ik weet dat het lastig en niet haalbaar is, maar: een breder aanbod qua boeken/boeken sneller beschikbaar; ruimere openingstijden
1

Meer boeken in de bibliotheek van Vries. Ook meer recente boeken. Zaterdags open, al is het maar twee uur. 1

Bibliotheek Zuidlaren

Wat moet uw Bibliotheek verbeteren zodat u (nog) enthousiaster wordt over de Bibliotheek?

Aantal keer 

genoemd

boetes afschaffen, meer items in de bieb, leesclubs oprichten vanuit de bieb, films met toelichting vooraf zoals ze in Images doen, meer 

relaxte leeshoeken maken, verruimde openingstijden

1

Collectie uitbreiden 1

De boeken die tijdelijk in de bieb zijn, graag weer op een aparte plaats zetten. Ze staan nu gewoon verspreid in de hele collectie en zijn 

daardoor minder zichtbaar en vindbaar. Dat vind ik niet aantrekkelijk om te zoeken. de tijdelijke boeken zijn mn de boeken waarin ik 

interesse heb.

1

Een actueler aanbod van boeken (vooral informatieve). Zo is bijvoorbeeld het meest recente autoboek uit 2009 1

Gastvrijer, toegankelijker medewerkers. 1

Je moet Nieuwe boeken kunnen aanvragen. 1

Meer actuele boeken (thrillers of vakboeken op gebied van: economie, management, muziek, sport) 1

Meer wisselende collectie, ruimere openingstijden zoals de avond 1

Bibliotheek Havelte

Wat moet uw Bibliotheek verbeteren zodat u (nog) enthousiaster wordt over de Bibliotheek?

Aantal keer 

genoemd

De keuze van de boeken 1

Nog meer voor tieners,   merk dat mijn 10 jarige geen boeken kan vinden. 1
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Omdat ik voor een e-books gebruiker ben, zou ik het fijn vinden als dat programma gebruikersvriendelijker is en meer mogelijkheden 

had. Het systeem van Kobo (bij selecteren van het boek op de computer, staat het ook automatisch op e-reader) is heel fijn. Daarnaast 

zijn boeken daar gemakkelijker te vinden, meer toelichting op het boek en meer referenties.

1

Ruimete openingstijden,  ruimer assortiment, kranten pm te kunnen lezen. 1

Vaste medewerkers/vrijwilligers, er zijn nu steeds anderen. 1

Bibliotheek Diever

Wat moet uw Bibliotheek verbeteren zodat u (nog) enthousiaster wordt over de Bibliotheek?

Aantal keer 

genoemd

Administratie meer op orde 1

Niet steeds wisselen van aanwezig zijnde bibliothecaresse.Altijd behulpzaam,daar ligt het niet aan,maar, je komt steeds een ander 

gezicht tegen.Een gezellig ons kent ons praatje is er niet meer bij.Door de langere openingstijden,ben je soms nagenoeg alleen in de 

bibliotheek.Ik mis de gezelligheid.

1

Wat minder snel de klant aanspreken om te helpen. Wil graag eerst even zelf iets uitzoeken/opzoeken, 1

Bibliotheek Dwingeloo

Wat moet uw Bibliotheek verbeteren zodat u (nog) enthousiaster wordt over de Bibliotheek?

Aantal keer 

genoemd

boeken uitbreiden en sneller een aanvraag leveren. 1

De bibliotheek in Dwingeloo is niet op een goede locatie, een zorgcentrum, heeft te weinig plaats en niet de juiste boeken. Je moet 

meestal een boek, wat je wilt lezen, aanvragen.

1

De bibliotheek in Dwingeloo weer terug verhuizen naar het oude pand aan de Brink. Gezellig, sfeervol en uitnodigend om te blijven 

zitten. De huidige locatie in het bejaardencentrum doet meer denken aan een inloopkast. Ik heb nog niemand gesproken die ook maar 

een sprankje enthousiasme kan opbrengen voor deze plek.

1

De bibliotheek van Dwingeloo is gehuisvest in het verzorgingstehuis , in een zeer kleine ruimte , sfeerloos .Een gevolg is dat je vrijwel 

altijd de boeken moet reserveren , wat inhoud dat je nooit weet hoelang het duurt voor je een boek krijgt . Soms is een boek er snel , 

maar voor hetzelfde geld wacht je maanden ( of hoor je nooit meer iets ). Dus reserveer ik veel boeken tegelijk, waardoor je vaak een 

berg boeken tegelijk krijgt , van verschillende diktes ( weet je vantevoren niet !) .

1

Grotere ruimte om een groter assortiment te krijgen. 1

Moeilijk kleine bibliotheken hebben weinig medewerkers misschien meer vrijwilligers 1

Zorgen dat de computer het doet als ik boeken wil ruilen. Als er niemand is om het op te lossen wat ze dan keurig doen moet ik een 

briefje neerleggen wat ik heb meegenomen. Betere apparatuur waar niet op is bezuinigd zou prioriteit moeten hebben

1

Bibliotheek Gasselternijveen

Wat moet uw Bibliotheek verbeteren zodat u enthousiast wordt over de Bibliotheek?

Aantal keer 

genoemd

modernere boeken, niet iedereen komt uit Drenthe en is boven de 80. Zorgen dat ook de tijdschriften scannen, zodat je geen boete 

krijgt, omdat je ze zogenaamd niet hebt ingeleverd, dat dus wel hebt gedaan, maar ze scanden dus niet. Je krijgt een slechte naam, 

zonder enige reden.

1

Bibliotheek Ruinerwold

Wat moet uw Bibliotheek verbeteren zodat u enthousiast wordt over de Bibliotheek?

Aantal keer 

genoemd

Gebruik de bibliotheek m.n. voor e-books. Een uitbreiding van de collectie zou zinvol zijn. 1

Bibliotheek Zuidlaren

Wat moet uw Bibliotheek verbeteren zodat u enthousiast wordt over de Bibliotheek?

Aantal keer 

genoemd
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Verbeteren van het uitleen systeem van E-books, medewerkers van de bieb kunnen mijn vragen daarover niet beantwoorden en op 

mail naar de bieb komt helemaal geen reactie.

1

Bibliotheek Havelte

Wat moet uw Bibliotheek verbeteren zodat u enthousiast wordt over de Bibliotheek?

Aantal keer 

genoemd

Het moet mogelijk worden in te loggen en ebooks te lenen zonder dat er allerlei technische (ict) problemen optreden. De 

bibliothecaresse in Havelte doet haar best, maar tot nu toe lukt het  niet. er zit ergens een blokkade en rechtstreeks communiceren met 

de ict medewerker KB is kennelijk niet mogelijk. Mijn frustratie is behoorlijk.

1

Meer sfeer, meer om klanten binnen te houden (kopje koffie). Meer boeken! 1

Bibliotheek Dwingeloo

Wat moet uw Bibliotheek verbeteren zodat u enthousiast wordt over de Bibliotheek?

Aantal keer 

genoemd

Betere voorzieningen voor betalende bibliotheekleden 1

Veel meer een brug slaan tussen bewoners dorp, bv. door te organiseren dat mensen met minder taalvaardigheden geholpen worden. 

Veel meer gezellig even tijdschriften kunnen lezen of iets naslaan, contact met anderen leggen.

1

Onbekend

Wat moet uw Bibliotheek verbeteren zodat u enthousiast wordt over de Bibliotheek?

Aantal keer 

genoemd

Dat er voor de mensen in Aalden weer de mogelijkheid komt om boeken in het dorp te lenen 1

Bibliotheek Gieten

Op welke manier bent u betrokken bij de Bibliotheek? Ik ben op een andere manier betrokken, namelijk...

Aantal keer 

genoemd

ik haal boeken voor iemand die slecht ter been is 1

Bibliotheek Annen

Op welke manier bent u betrokken bij de Bibliotheek? Ik ben op een andere manier betrokken, namelijk...

Aantal keer 

genoemd

onze hisve krijgt onderdak in de bieb 1

Bibliotheek Odoorn

Op welke manier bent u betrokken bij de Bibliotheek? Ik ben op een andere manier betrokken, namelijk...

Aantal keer 

genoemd

Leesmoeder van school 1

Bibliotheek Ruinen

Op welke manier bent u betrokken bij de Bibliotheek? Ik ben op een andere manier betrokken, namelijk...

Aantal keer 

genoemd

advies over tentoonstellingen in de bibliotheek 1

Bibliotheek Smilde

Op welke manier bent u betrokken bij de Bibliotheek? Ik ben op een andere manier betrokken, namelijk...

Aantal keer 

genoemd

Shared reading 1

Tabletcafé, docent bij gratis computercursussen 1

Bibliotheek Beilen

Op welke manier bent u betrokken bij de Bibliotheek? Ik ben op een andere manier betrokken, namelijk...
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Aantal keer 

genoemd

vrijwilliger op de bibliotheek op de basisschool 1

Bibliotheek Eelde

Op welke manier bent u betrokken bij de Bibliotheek? Ik ben op een andere manier betrokken, namelijk...

Aantal keer 

genoemd

lid van de literatuurgroep 1

Bibliotheek Zuidlaren

Op welke manier bent u betrokken bij de Bibliotheek? Ik ben op een andere manier betrokken, namelijk...

Aantal keer 

genoemd

niet verder betrokken 1

Bibliotheek Havelte

Op welke manier bent u betrokken bij de Bibliotheek? Ik ben op een andere manier betrokken, namelijk...

Aantal keer 

genoemd

Schoolbibliotheek 1

Voorzitter gemeentelijke bibliotheek stichting 1

Bibliotheek Gieten

Wat zijn voor u redenen om op deze manier bij de Bibliotheek betrokken te zijn?

Aantal keer 

genoemd

Ik vind het fijn dat iemand boeken kan blijven lenen door mijn hulp en ik ben met plezier taalvrijwiligster. 1

Bibliotheek Annen

Wat zijn voor u redenen om op deze manier bij de Bibliotheek betrokken te zijn?

Aantal keer 

genoemd

logisch vervolg 1

Bibliotheek Borger

Wat zijn voor u redenen om op deze manier bij de Bibliotheek betrokken te zijn?

Aantal keer 

genoemd

Het open houden van de Bieb. 1

Ik was (ben niet meer) vrijwilliger voor de scholen. Zo konden klassen van de verschillende scholen buiten openingsuren rustig en 

onder toezicht boeken ruilen, vragen stellen, boeken reserveren etc. Helaas doe ik dat niet meer omdat er een slechte 

communicatie/samenwerking was tussen de scholenorganisatie (m.n. onze obs Meander te Borger) en de bibliotheek. Het was bijv. 

niet duidelijk of er wel of niet kinderen zouden komen. Dat werd niet gecommuniceerd waardoor er ettelijke keren een bibliotheek werd 

gerund/open was zonder dat er kinderen kwamen. Zonde van de tijd.

1

Sociale contacten. Gevoel nog iets nuttigs bi te kunnen dragen op m'n ouwe dag 1

Bibliotheek Odoorn

Wat zijn voor u redenen om op deze manier bij de Bibliotheek betrokken te zijn?

Aantal keer 

genoemd

Omdat ik van lezen hou en het belangrijk vindt dat alle kinderen leren lezen. 1

Bibliotheek Sleen

Wat zijn voor u redenen om op deze manier bij de Bibliotheek betrokken te zijn?

Aantal keer 

genoemd

de zorg voor een vrije toegang tot alle bestaande informatiebronnen is de basis van onze samenleving. Valt dat weg, dan valt er meer  

en meer en meer tot....dat zelfs een vraag als deze niet meer gesteld kan worden.

1
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Bibliotheek Ruinen

Wat zijn voor u redenen om op deze manier bij de Bibliotheek betrokken te zijn?

Aantal keer 

genoemd

mensen met andere mensen in contact brengen 1

Bibliotheek Smilde

Wat zijn voor u redenen om op deze manier bij de Bibliotheek betrokken te zijn?

Aantal keer 

genoemd

contacten 1

Kennis delen en uitdragen. 1

Maatschappelijke betrokkenheid. Goeie sfeer in bibliotheek. 1

Bibliotheek Beilen

Wat zijn voor u redenen om op deze manier bij de Bibliotheek betrokken te zijn?

Aantal keer 

genoemd

Ik vind lezen belangrijk, wil daarom proberen jonge kinderen te stimuleren om te lezen. Belangrijk is daarbij  het juiste boek (niveau) 

maar ook samen boeken uitzoeken die leuk zijn.

1

Bibliotheek Westerbork

Wat zijn voor u redenen om op deze manier bij de Bibliotheek betrokken te zijn?

Aantal keer 

genoemd

Helaas heb ik het te druk met andere projecten 1

Samenwerken is inspirerend en geeft energie 1

Bibliotheek Eelde

Wat zijn voor u redenen om op deze manier bij de Bibliotheek betrokken te zijn?

Aantal keer 

genoemd

Altijd belangstelling voor taal en lezen. 1

heb ook ooit in het bestuur gezetenen vanuit mijn onderwijstijd altijd jonge mensen geaktiveerd te lezen 1

Bibliotheek Vries

Wat zijn voor u redenen om op deze manier bij de Bibliotheek betrokken te zijn?

Aantal keer 

genoemd

Om de bibliotheek in ons dorp te behouden. Ouderen te laten lezen ,door boeken thuis te brengen. 1

Bibliotheek Zuidlaren

Wat zijn voor u redenen om op deze manier bij de Bibliotheek betrokken te zijn?

Aantal keer 

genoemd

gaat allen om lectuur 1

Ik vind dat de bieb een belangrijke educatieve functie heeft voor elk mens en ik wil niet dat dat verloren gaat. 1

Bibliotheek Havelte

Wat zijn voor u redenen om op deze manier bij de Bibliotheek betrokken te zijn?

Aantal keer 

genoemd

Logisch en prettige vorm van support 1

Maatschappelijke betrokkenheid 1

Vraag vanuit school 1
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Bibliotheek Vledder

Wat zijn voor u redenen om op deze manier bij de Bibliotheek betrokken te zijn?

Aantal keer 

genoemd

ik wil heel graag dat de bibliotheek blijft en ik vind het leuk om vrijwilligerswerk te doen. 1

Bibliotheek Gieten

Op welke terreinen of thema's zou u zich dan in de toekomst willen inzetten? Anders, namelijk...

Aantal keer 

genoemd

algemeen vrijwilligerswerk 1

Hand en spandiensten 1

helpen uitleen 1

Bibliotheek Annen

Op welke terreinen of thema's zou u zich dan in de toekomst willen inzetten? Anders, namelijk...

Aantal keer 

genoemd

nog niet in te vullen 1

Bibliotheek Borger

Op welke terreinen of thema's zou u zich dan in de toekomst willen inzetten? Anders, namelijk...

Aantal keer 

genoemd

lezingen over litartuur(schrijvers, boeken) 1

Bibliotheek Oosterhesselen

Op welke terreinen of thema's zou u zich dan in de toekomst willen inzetten? Anders, namelijk...

Aantal keer 

genoemd

Hulp bij organiseren van lezingen 1

Bibliotheek Sleen

Op welke terreinen of thema's zou u zich dan in de toekomst willen inzetten? Anders, namelijk...

Aantal keer 

genoemd

vrijwilligger bij het uit lenen 1

Bibliotheek de Wijk

Op welke terreinen of thema's zou u zich dan in de toekomst willen inzetten? Anders, namelijk...

Aantal keer 

genoemd

organiseren culturele activiteiten: lezingen, films 1

Bibliotheek Zuidwolde

Op welke terreinen of thema's zou u zich dan in de toekomst willen inzetten? Anders, namelijk...

Aantal keer 

genoemd

kunstzinnige activiteiten 1

Bibliotheek Beilen

Op welke terreinen of thema's zou u zich dan in de toekomst willen inzetten? Anders, namelijk...

Aantal keer 

genoemd

brei cafe 1

Bibliotheek Havelte

Op welke terreinen of thema's zou u zich dan in de toekomst willen inzetten? Anders, namelijk...

Aantal keer 

genoemd

Activiteiten met nieuwe Nederlanders 1
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Bestuurslid 1

Bibliotheek Vledder

Op welke terreinen of thema's zou u zich dan in de toekomst willen inzetten? Anders, namelijk...

Aantal keer 

genoemd

boeken opruimen 1

Bibliotheek Dwingeloo

Op welke terreinen of thema's zou u zich dan in de toekomst willen inzetten? Anders, namelijk...

Aantal keer 

genoemd

Als vrijwilliger bij de uitleen balie 1

Bibliotheek Annen

Aan welke thema's zou de Bibliotheek uw donatie moeten besteden? Anders, namelijk...

Aantal keer 

genoemd

Uitlenen van andere culturele zaken, bijvoorbeeld kunst 1

Bibliotheek Sleen

Aan welke thema's zou de Bibliotheek uw donatie moeten besteden? Anders, namelijk...

Aantal keer 

genoemd

Meer abonnementen op buitenlandse tijdschriften (Der Spiegel, Paris-Match, Economist, Historama.) Daar zou ik wel wat aan mee 

willen betalen.

1

Bibliotheek Zuidlaren

Aan welke thema's zou de Bibliotheek uw donatie moeten besteden? Anders, namelijk...

Aantal keer 

genoemd

actuele en uitgebreide literatuur aanschaffen 1

Bibliotheek Havelte

Aan welke thema's zou de Bibliotheek uw donatie moeten besteden? Anders, namelijk...

Aantal keer 

genoemd

Instandhouding bibliotheek in het dorp. 1

Ondersteuning nieuwe Nederlanders 1

Onbekend

Aan welke thema's zou de Bibliotheek uw donatie moeten besteden? Anders, namelijk...

Aantal keer 

genoemd

zorgen voor bieb in Aalden 1

Bibliotheek Gieten

Wat zou u op prijs stellen om voor uw inzet terug te krijgen van de Bibliotheek? Anders, namelijk…

Aantal keer 

genoemd

kon niet meerdere antwoorden aankruisen. Geen voorkeur, maar een bedankje in de vorm van presentje wordt natuurlijk gewaardeerd. 

Bv. een gratis jaarabonnement, gratis bijwonen van activiteiten in de bibliotheek, bv.afhankelijk van hoe actief men is.

1

Bibliotheek Borger

Wat zou u op prijs stellen om voor uw inzet terug te krijgen van de Bibliotheek? Anders, namelijk…

Aantal keer 

genoemd

Ik heb een lidmaatschap van de bibliotheek gekrgen voor het geven van cursussen. Dat heb ik erg gewaardeerd 1

Bibliotheek Odoorn
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Wat zou u op prijs stellen om voor uw inzet terug te krijgen van de Bibliotheek? Anders, namelijk…

Aantal keer 

genoemd

Ik wil hier niet aan meewerken 1

Niet van toepassing 1

Bibliotheek de Wijk

Wat zou u op prijs stellen om voor uw inzet terug te krijgen van de Bibliotheek? Anders, namelijk…

Aantal keer 

genoemd

eerste keus boeken die afgeschreven zijn, of per mail die titels oid 1

Bibliotheek Beilen

Wat zou u op prijs stellen om voor uw inzet terug te krijgen van de Bibliotheek? Anders, namelijk…

Aantal keer 

genoemd

de mogelijkheid om boeken eerder te mogen lezen, invloed op aanschaf van boeken. 1

Bibliotheek Roden

Wat zou u op prijs stellen om voor uw inzet terug te krijgen van de Bibliotheek? Anders, namelijk…

Aantal keer 

genoemd

een gratis lidmaatschap van de bibliotheek of met korting lidmaatschap 1

Bibliotheek Vries

Wat zou u op prijs stellen om voor uw inzet terug te krijgen van de Bibliotheek? Anders, namelijk…

Aantal keer 

genoemd

Gratis ledenpas om boeken te lenen. Kleine moeite groot plezier! 1

Bibliotheek Havelte

Wat zou u op prijs stellen om voor uw inzet terug te krijgen van de Bibliotheek? Anders, namelijk…

Aantal keer 

genoemd

Het abonnement (dat is nu al zo en dat waardeer ik zeer) 1

Bibliotheek Rolde

Spreekt zo’n ‘Vriendenabonnement’ u aan? (Zeker) wel. Zou u uw antwoord kunnen toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Als het de bieb in stand kan houden doe ik mee 1

Bibliotheek Gieten

Spreekt zo’n ‘Vriendenabonnement’ u aan? (Zeker) wel. Zou u uw antwoord kunnen toelichten?

Aantal keer 

genoemd

af en toe een leuke interessante cursus lijkt me goed 1

bibliotheek kan ik dan wat ondersteunen. Maar ik vind steun en behoud van de bibliotheek nog steeds de taak van de overheid
1

Het kan een win-win werking hebben 1

Ik ben nu al een soort van premium-lid, maar dat is puur voor mezelf, maar als ik met een (kleine) bijdrage er voor kan zorgen dat de 

bibliotheek laaggeletterdheid helpt op te lossen en het leesplezier kan overbrengen op kinderen, dan geeft mij dat een goed gevoel. 

Laat ik daarbij voorop stellen, dat ik vind dat overheden/bibliotheekorganisaties voor een goede financiering en efficient en actief beleid 

moeten zorgen.

1

Lidmaatschap en donatie in een. Praktisch 1

Bibliotheek Annen

Spreekt zo’n ‘Vriendenabonnement’ u aan? (Zeker) wel. Zou u uw antwoord kunnen toelichten?

Aantal keer 

genoemd
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Ik doneer dan geld waarmee de bibliotheek iets voor de leden doet en profiteer zelf ook. Dat spreekt me aan. 1

Ik zie het als het steunen van een goed doel. 1

makkelijke manier omiets te realiseren. 1

Omdat het tot ondersteuning van de bibliotheek is en wellicht geeft dat een verbetering. 1

Bibliotheek Borger

Spreekt zo’n ‘Vriendenabonnement’ u aan? (Zeker) wel. Zou u uw antwoord kunnen toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Bibliotheek doet goed werk 1

Om de bibliotheken te steunen. Zij hebben het financieel al zwaar genoeg maar vormen met de scholen wel de kern van activiteiten en 

leefbaarheid in het dorp.

1

Bibliotheek Odoorn

Spreekt zo’n ‘Vriendenabonnement’ u aan? (Zeker) wel. Zou u uw antwoord kunnen toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Ik zou er meer over moeten horen. In eerste instantie spreekt de term me wel aan. 1

Omdat ik op deze manier de functie en belangrijke rol die de bieb speelt in onze samenleving. 1

Bibliotheek Coevorden

Spreekt zo’n ‘Vriendenabonnement’ u aan? (Zeker) wel. Zou u uw antwoord kunnen toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Denk dat je op deze manier meer bereikt. Het systeem van " vrienden van..." werkt blijkbaar. 1

Hierdoor raakt men waarschijnlijk meer betrokken bij de bibliotheek 1

Ik heb al jaren een groot abonnement. Een extra bijdrage kan er, mits niet te hoog, wel bij. 1

Bibliotheek Dalen

Spreekt zo’n ‘Vriendenabonnement’ u aan? (Zeker) wel. Zou u uw antwoord kunnen toelichten?

Aantal keer 

genoemd

beter op de hoogte van de activiteiten. 1

Mogelijkheid om de bibliotheek te verbeteren 1

Bibliotheek Sleen

Spreekt zo’n ‘Vriendenabonnement’ u aan? (Zeker) wel. Zou u uw antwoord kunnen toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Als deze vragen bedoelt zijn omdat er weer bezuinigt moet worden op de bibliotheken, is dat mijn voornaamste reden. Ik vind het heel 

belangrijk dat de bibliotheek blijft bestaan en ben bereid om daar financieel in bij te dragen. Zeker omdat er veel mensen zijn die daar 

niet het geld voor hebben.

1

Meer activiteiten in de bieb waar ik eventueel zelf een bijdrage aan kan leveren lijkt me wel wat. Tot voor enkele jaren gaf ik cursussen 

pedagogiek en literatuur in op veel plaatsen (ook buiten Europa) nu ik ouder word (ben) reis ik niet meer en werk nog in de omgeving 

van Sleen (oa Assen, Meppel) in Sleen wat cursussen zou ik prettig vinden om te geven.

1

Bibliotheek de Wijk

Spreekt zo’n ‘Vriendenabonnement’ u aan? (Zeker) wel. Zou u uw antwoord kunnen toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Goede manier om de bieb te ondersteunen en te behouden in ons dorp 1

ieder initiatief om de bibliotheek te behouden en initiatieven te ontwikkelen is dan een goed doel 1
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Bibliotheek Ruinen

Spreekt zo’n ‘Vriendenabonnement’ u aan? (Zeker) wel. Zou u uw antwoord kunnen toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Klinkt sympathiek. 1

Bibliotheek Ruinerwold

Spreekt zo’n ‘Vriendenabonnement’ u aan? (Zeker) wel. Zou u uw antwoord kunnen toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Doneren op deze wijze is sowieso positief; daarnaast is het altijd leuk om toch iets terug te krijgen in de vorm van korting.
1

klinkt gezellig 1

Bibliotheek Zuidwolde

Spreekt zo’n ‘Vriendenabonnement’ u aan? (Zeker) wel. Zou u uw antwoord kunnen toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Je ondersteunt zonder het direct een donatie te noemen. 1

Bibliotheek Smilde

Spreekt zo’n ‘Vriendenabonnement’ u aan? (Zeker) wel. Zou u uw antwoord kunnen toelichten?

Aantal keer 

genoemd

In assen zijn zo nu en dan leuke workshops avonden in de bibliotheek. Dat zou ik wel leuk vinden. Hier mag je met 2 personen aan 

deelnemen.

1

Bibliotheek Beilen

Spreekt zo’n ‘Vriendenabonnement’ u aan? (Zeker) wel. Zou u uw antwoord kunnen toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Het belangrijk dat de bibliotheek behouden blijft en daar draag ik graag aan bij. Het huidig abonnement is redelijk goedkoop te 

noemen.

1

lijkt me wel wat in combinatie met activitieten die aangeboden worden voor kinderen 1

omdat ik hiermee kan laten zien dat ik de bibliotheek steun en er wijs mee ben. 1

Bibliotheek Westerbork

Spreekt zo’n ‘Vriendenabonnement’ u aan? (Zeker) wel. Zou u uw antwoord kunnen toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Twee vliegen in 1 klap maar er moet dan weel een en ander veranderen in "mijn" bibliotheek. 1

voor wat extra's ook wat extra's en daardoor meer betrokkenheid 1

Bibliotheek Peize

Spreekt zo’n ‘Vriendenabonnement’ u aan? (Zeker) wel. Zou u uw antwoord kunnen toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Ik woon een klein dorp en hoop dat de bibliotheek daar kan blijven bestaan. Als een financiële bijdrage daaraan kan bijdragen, heb ik 

dat er graag voor over.

1

sympathieke manier om te laten zien dat je de bib als instituut waardeert en belangrijk vindt 1

Bibliotheek Roden

Spreekt zo’n ‘Vriendenabonnement’ u aan? (Zeker) wel. Zou u uw antwoord kunnen toelichten?

Aantal keer 

genoemd
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Door wat extra te betalen ook wat andere dingen te ontvangen, voorbeeld uitgebreidere digitale boeken collectie of iets dergelijks.
1

Goed idee 1

Het geeft extra mogelijkheden 1

Ik zou wel meer digitale cursussen willen volgen ( mag nu 2 per jaar geloof ik) 1

Wanneer je een donatie geeft, klinkt dat zwaarder dan wanneer extra geld is verworven in het abonnementsgeld 1

Bibliotheek Eelde

Spreekt zo’n ‘Vriendenabonnement’ u aan? (Zeker) wel. Zou u uw antwoord kunnen toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Bibliotheek is belangrijk, laagdrempelige voorziening. Door te lezen en informatie te vergaren kunnje beter in de maatschappij 

functioneren.

1

Op dit moment heb ik een groot jaarabonnement. Dat bevalt me prima. Als het nodig zou blijken de bibliotheek op het bestaande 

niveau te handhaven, zou ik zeer zeker een vriendenkaart overwegen.

1

Bibliotheek Vries

Spreekt zo’n ‘Vriendenabonnement’ u aan? (Zeker) wel. Zou u uw antwoord kunnen toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Extra hulp om de Bibliotheek te verbeteren en te behouden in ons dorp. 1

Vooral als steun voor de bieb 1

Bibliotheek Zuidlaren

Spreekt zo’n ‘Vriendenabonnement’ u aan? (Zeker) wel. Zou u uw antwoord kunnen toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Het hangt er vanaf welke activiteiten er verzorgd worden. Maar het spreekt mij aan om te ondersteunen want een bibliotheek in het 

dorp vind ik zeer waardevol.

1

Ik zou wel tot uitdrukking willen brengen dat de bieb mij aan het hart gaat, en dat ik heel graag wil dat deze voorziening behouden blijft.
1

Je zou dan exclusieve lezingen kunnen volgen ODF een schrijver kunne uitnodigen. 1

Nee. 1

Bibliotheek Havelte

Spreekt zo’n ‘Vriendenabonnement’ u aan? (Zeker) wel. Zou u uw antwoord kunnen toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Dan ondersteun je toch de bibliotheek en heb je zelf ook bep.voordelen. 1

Een vriendenabonnement is een (duurder) abonnement waarmee je de Bibliotheek ondersteunt. Je krijgt dan zelf wel wat extra 

voordeel in de vorm van bijvoorbeeld korting op activiteiten en cursussen in de Bibliotheek wordt geboden: wanneer ik geen gebruik 

maak van extra voordeel is dit een extraatje voor de bibliotheek!

1

het is belangrijk dat de bibliotheek een levend onderdeel van de plattelandssamenleving blijft. Als daar wat extra's voor nodig is moet 

dat kunnen.

1

het is een structurele ondersteuning van de bibliotheek 1

Ik vind de bibliotheek belangrijk 1

Ik vind het heel belangrijk dat er een bibliotheek is en blijft voor jong en oud. 1

Ja extra ondersteuning als antwoord 1

Bibliotheek Vledder

Spreekt zo’n ‘Vriendenabonnement’ u aan? (Zeker) wel. Zou u uw antwoord kunnen toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Dan snijdt het mes van beide kanten; je betaald wat extra en als je wilt kun je er wat voor terug krijgen. 1
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Een bibliotheekabonnement is ongelofelijk goedkoop, ik ben ervoor om er extra voor te betalen omdat ik me dat kan veroorloven. In 

welke vorm maakt mij niet zoveel uit. Dus het hoeft niet in de vorm van een vriendenabonnement, maar als dat meer mensen 

aanspreekt dan puur 'doneren' - waarom niet

1

ik vind het leuk activiteiten te ondersteunen waar ik achtersta, maar zelf niet de creativiteit heb om die te bedenken 1

Bibliotheek Rolde

Spreekt zo’n ‘Vriendenabonnement’ u aan? (Zeker) niet. Zou u uw antwoord kunnen toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Ik ben 87 jaar. Ik wil niet gestoord worden. Genoeg gedaan in mijn leven. 1

Ik ben altijd voor eerst bezuinigen in plaats van beginnen met het vragen van meer geld.. is een gemakzuchtige instelling die ik 

constateer bij alle overheid (instellingen).

1

Bibliotheek Gieten

Spreekt zo’n ‘Vriendenabonnement’ u aan? (Zeker) niet. Zou u uw antwoord kunnen toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Ben blij dat ik mijn abonnement kan betalen en veroorloven'heb weinig te besteden 1

Geen belangstelling voor! 1

Heb geen zicht op wat cursussen zouden bieden 1

Ik ben niet geïnteresseerd in de huidige bijzondere activiteiten 1

Ik betaal al een tweede abonnement mijn vriend kan daardoor ook gebruik maken van de bibliotheek. 2 Abonementen vind ik genoeg.
1

Ik gebruik mijn huidige abonnement puur voor het lenen van boeken. 1

Ik heb al een groot abonnement. Bij een vriendenabonnement voel ik een soort verplichting. Dit geldt ook voor theaters. Ook hiervan 

hebben wij geen vriendenabonnement.

1

ik heb er geen belang bij, en mensen kunnen zelf besluiten of ze lid willen worden. 1

Indien ik gebruik maak van een cursus of workshop ben ik graag bereid hiervoor te betalen een "vrienden abonnement" zie ik meer als 

een "donateurschap"

1

Je bent lid van de bibliotheek of niet. Die basistaken moet je naar mijn idee niet ingewikkeld maken. Extra's moeten duidelijk los staan 

van de basis, te weten het lenen van boeken.

1

te veel rekening houden met een ander. 1

via het abonnementsgeld steun ik de bibliotheek 1

Volg geen activiteiten/cursussen van de bibliotheek. 1

wil ik iets, dan betaal ik er op dat moment wel voor. 1

Bibliotheek Annen

Spreekt zo’n ‘Vriendenabonnement’ u aan? (Zeker) niet. Zou u uw antwoord kunnen toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Als ik aan een cursus of zo wil deelnemen, betaal ik daar liever apart voor 1

Ik ben tevreden met mijn huidige abonnement en maak geen gebruik van extra's in de bibliotheek. 1

Ik heb zelf (nog) geen behoefte aan activiteiten of cursussen van de bibliotheek 1

Ik vind een abonnement al duur genoeg. Ik zit in de bijstand en heb het duurste abonnement. 1

Wat ik doe bij de bibliotheek is genoeg voor mij 1

Bibliotheek Gasselternijveen

Spreekt zo’n ‘Vriendenabonnement’ u aan? (Zeker) niet. Zou u uw antwoord kunnen toelichten?

Aantal keer 

genoemd

ik ben, door zorgtaken, niet in de gelegenheid aan activiteiten deel te nemen 1
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Voelt voor mij als geld ruilen voor iets waardoor je als bibliotheeklid er boven uit steekt tov andere niet extra donerende leden. Mooie 

aan de bibliotheek vind ik nu net dat  oud, jong, rijk, arm, welke politieke of religieuze achtergrond ook etc etc, we allemaal gelijk zijn. 

Als er dan een speciale lezing met speciale gast komt moet dat voor iedereen toegankelijk zijn. Uiteindelijk zullen mensen die vee/meer 

geld te besteden dan de vruchten plukken? En waar ligt de grens? Is het een glijdende schaal? Wat is dan de volgende stap? Nee, ik 

heb er dus niets mee.

1

Bibliotheek Borger

Spreekt zo’n ‘Vriendenabonnement’ u aan? (Zeker) niet. Zou u uw antwoord kunnen toelichten?

Aantal keer 

genoemd

bibliotheek moet zo laagdrempelig mogelijk zijn 1

De faciliteiten die er nu zijn, zijn ruim voldoende 1

Eigenlijk kom ik alleen in de bieb om boeken te lenen. 1

Financiële redenen, ik vind dat de overheid/gemeente/provincie meer moet bijdrage, zeker nu er allerlei maatschappelijk belangrijke 

cursussen gegeven moeten worden. Taalcursussen, digitale ondersteuning, ook een taak van de overheid, middelen kunnen niet 

alleen uit de Bieb gehaald worden en zeker niet alleen bij de vrijwilligers en  vrijwillige bijdragen.

1

Het abonnement is voldoende 1

het ligt eraan wat voor cursus er gegeven wordt, maar heb het zo al druk genoeg. 1

Ik ga toch niet naar aktiviteiten of curcussen 1

Ik heb geen behoefte om een cursus te volgen en ik heb pas gelezen dat alle biebs in Drenthe 100.000 euro krijgen dus vind ik een 

duurder abonnement voorlopig niet nodig.

1

Ik maak geen gebruik van activiteiten en cursussen en heb dan ook geen belang bij korting dmv een duurder abonnement
1

Bibliotheek Nieuw-Buinen

Spreekt zo’n ‘Vriendenabonnement’ u aan? (Zeker) niet. Zou u uw antwoord kunnen toelichten?

Aantal keer 

genoemd

wij hebben een onbeperkt abonnement en zien de instandhouding van de bibliotheek als een zaak van de gemeente c.q. de overheid
1

Bibliotheek Odoorn

Spreekt zo’n ‘Vriendenabonnement’ u aan? (Zeker) niet. Zou u uw antwoord kunnen toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Dit zou absoluut niet mijn keuze zijn 1

geen behoefte aan wat als extra's wordt aangeboden. 1

Ik betaal nu contributie en dat vind ik voldoende 1

Ik betaal nu een bedrag voor lenen van de boeken en dat is voor mij meer dan genoeg. Ik kom niet voor activiteiten e.d. Naar een 

bibliotheek.

1

Ik heb geen behoefte aan andere activiteiten. 1

Ik vind het abonnement al duur genoeg. 1

moet van de overheid komen en niet van de leden 1

svp geen hogere kosten 1

Bibliotheek Valthermond

Spreekt zo’n ‘Vriendenabonnement’ u aan? (Zeker) niet. Zou u uw antwoord kunnen toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Heb weinig tijd voor cursussen en activiteiten. 1

Ik vind het overbodig. Er is al teveel bezuinigd op plaatselijke, kleine bibliotheken. En dat terwijl het lezen juist gestimuleerd moet 

worden. Door de Bos draaien scholen voor die bezuiniging op

1
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Bibliotheek Coevorden

Spreekt zo’n ‘Vriendenabonnement’ u aan? (Zeker) niet. Zou u uw antwoord kunnen toelichten?

Aantal keer 

genoemd

als klant voldoende aan ruime leenmogelijkheid van boeken 1

Beperkte financiële middelen. 1

Bieb moet door gemeente/rijk gesubsidieerd worden. 1

Dan ben ik nog meer geld kwijt voor het abonnement. Ik vind het nu al te duur. Ik heb weinig tot geen interesse in cursussen. Ik moet 

voor mijn werk 40 uur per jaar cursussen volgen, dat vind ik meer dan genoeg.

1

Het normale abonnement zou afdoende moeten zijn. 1

Ik kom alleen naar de bieb voor boeken. Geen interesse in andere dingen 1

ik weet het niet zo goed 1

Mijn gewone abonnement vind ik voldoende 1

Neem geen deel aan cursussen of andere activiteiten 1

omdat ik al te veel vaste lasten heb. en deze belangrijker zijn dan ''vrienden van''.    nog een punt: ik zou van zoveel dingen wel 

''vrienden van'' willen zijn. en kan geen keuze maken, moest ik deze maken

1

Omdat ik het extra voordeel niet zo kan inschatten. Het hangt erg af van wat er geboden wordt. 1

Bibliotheek Dalen

Spreekt zo’n ‘Vriendenabonnement’ u aan? (Zeker) niet. Zou u uw antwoord kunnen toelichten?

Aantal keer 

genoemd

De bieb moet voor iedereen op dezelfde manier toegankelijk zijn. 1

Bibliotheek Oosterhesselen

Spreekt zo’n ‘Vriendenabonnement’ u aan? (Zeker) niet. Zou u uw antwoord kunnen toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Bezoek wel eens lezingen maar niet vaak. Korting heb ik dan dus niet zo veel aan. 1

Ik vind een gewoon abonement voldoende. Mijn grootste bezigheid is lezen, en gezien mijn leeftijd (70) heb ik niet zoveel belang bij 

extra activiteiten.

1

Bibliotheek Schoonoord

Spreekt zo’n ‘Vriendenabonnement’ u aan? (Zeker) niet. Zou u uw antwoord kunnen toelichten?

Aantal keer 

genoemd

ik heb een goed abonnement 1

vind zoals het nu is goed 1

Bibliotheek Sleen

Spreekt zo’n ‘Vriendenabonnement’ u aan? (Zeker) niet. Zou u uw antwoord kunnen toelichten?

Aantal keer 

genoemd

duurder hoeft voor mij niet, en aan activiteiten e.d. doe ik niet mee. 1

Ik ben zeer tevreden met het groot abonnement. Dat mag van mij wel wat duurder zijn. 1

Zie het voordeel er niet van in. Wanneer er iets georganiseerd word krijg je korting. Dan betaal ik liever iets meer voor een activiteit 

wanneer ik hier belangstelling voor heb.

1

Zoals het nu is, bevalt mij prima. 1

Bibliotheek de Wijk

Spreekt zo’n ‘Vriendenabonnement’ u aan? (Zeker) niet. Zou u uw antwoord kunnen toelichten?

Aantal keer 

genoemd

geen behoefte aan een dergelijk abonnement 1
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ik ben vanwege kleine kinderen eigenlijk nooit in staat ergens aan te deel te nemen 1

Ik betaal een abonnementsbijdrage en daarvoor lees ik boeken etc 1

Ik kom in de bibliotheek alleen voor de boeken en films, niet speciaal voor de gezelligheid. 1

Ik voel het als een verplichting. 1

Bibliotheek Ruinen

Spreekt zo’n ‘Vriendenabonnement’ u aan? (Zeker) niet. Zou u uw antwoord kunnen toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Het maakt het alleen maar complex. 1

Ieder moet zelf de keus maken om lid van de bieb te worden. 1

Iedereen kan zelf lid worden. Vrienden abonnement geeft mij geen meerwaarde 1

Ik ben al van diverse organisaties Vriend. 1

Ik betaal gewoon contributie en boetes als ik iets te laat ben met inleveren. Contributie verhoging zou ik niet onredelijk vinden
1

Ik vind een gewoon abonnement al duur genoeg. Zo lang ik me kan herinneren en kan lezen ben ik lid van de bibliotheek en vroeger 

betaalde je per boek een paar centen geloof ik en nu de laatste 10 jaar is het een stuk duurder geworden , tenminste voor 

volwassenen.

1

Ik zie er geen voordelen aan, in vergelijkin pg met ene regulier abonnement eventuele gecombineerd met een donatie
1

Bibliotheek Ruinerwold

Spreekt zo’n ‘Vriendenabonnement’ u aan? (Zeker) niet. Zou u uw antwoord kunnen toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Biblitheek zie ik als iets voor iedereen. Iedereen zou dezelfde voordelen moeten krijgen. 1

Ik leen alleen, heb geen behoefte aan activiteiten voor mezelf (wel voor mijn kinderen). 1

Bibliotheek Zuidwolde

Spreekt zo’n ‘Vriendenabonnement’ u aan? (Zeker) niet. Zou u uw antwoord kunnen toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Geen belangstelling 1

Geen mening 1

Heeft voor mij geen meerwaarde. 1

Ik ga geen activiteiten of bijeenkomsten van de bibliotheek bezoeken dus hoef ik daar ook geen korting voor. 1

ik heb nog nooit iets anders gedaan dan boeken lenen in de bieb. 1

ik kan me niet goed voorstellen wat het voor mij in tegenstelling tot mijn huidige situatie zou verbeteren 1

Ik maak geen gebruik van de activiteiten en cursussen in de bibliotheek, dus dit zou voor mij alleen maar extra betalen betekenen.
1

Ik vind het abonnementsgeld al duur genoeg 1

Kan ik niet betalen. 1

Bibliotheek Smilde

Spreekt zo’n ‘Vriendenabonnement’ u aan? (Zeker) niet. Zou u uw antwoord kunnen toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Lijkt op 'voor wat, hoort wat', terwijl vrijwilligerswerk vrijwillig en gratis moet zijn. 1

Bibliotheek Beilen

Spreekt zo’n ‘Vriendenabonnement’ u aan? (Zeker) niet. Zou u uw antwoord kunnen toelichten?

Aantal keer 

genoemd
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Het lidmaatschap moet voldoende zijn. Het concept "vrienden van" is gewoon een verkapte extra contributie. En er zijn al zoveel 

"vrienden van" concepten (vrienden van de nieuwe kolk, de tamboer etc.) Als de extra's die je ervoor krijgt je niet aanspreken, heb je er 

helemaal niets aan.

1

Het moet niet duurder worden. 1

Ik neem aan dat de bibliotheek nog steeds gesubsidieerd wordt door de gemeente, dus met geld van de belastingbetaler. Er wordt 

door mij dus al 2x betaald: via abonnement en gemeentelijke subsidie. Om meer geld te genereren zou de bibliotheek de  contributie 

iets kunnen verhogen, evt. jongeren vanaf 17 jaar ook kunnen laten betalen, meer geld vragen voor de activiteiten.

1

Bibliotheek Westerbork

Spreekt zo’n ‘Vriendenabonnement’ u aan? (Zeker) niet. Zou u uw antwoord kunnen toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Heb geen interesse in andere diensten dan af en toe een boek lenen en daarvoor heb ik mijn lidmaatschap. 1

Ik ga alleen naar de bibliotheek voor boeken, niet voor andere zaken. 1

Ik heb 16 jaar als vrijwilliger in de bibliotheek gewerkt en wil nu lekker genieten van mijn abonnement. 1

Bibliotheek Norg

Spreekt zo’n ‘Vriendenabonnement’ u aan? (Zeker) niet. Zou u uw antwoord kunnen toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Het abonnementsgeld is nu al veel te hoog voor zo,n beetje ter plekke. Ik moet alles aanvragen, en betaal dus net zoveel als diegenen 

die wel direct over een grotere collectie beschikken.

1

Ik ben een bijstandsgerechtigde en moet ieder dubbeltje omkeren; ik heb al een groot abonnement en wil niet nog meer betalen.
1

Ik ben lid omdat ik boeken wil lezen en verder nergens voor 1

Ik heb  persoonlijk geen behoefte aan cursussen. 1

Ik heb genoeg aan het bestaande aanbod 1

Ik maak geen gebruik van de activiteiten of cursussen. 1

Ik vind het duur genoeg en het gaat mij op de eerste plaats om de boeken. 1

Ik vindt het reguliere abonnement dat ik nu heb voldoende. Zelfs daar maak ik maar weinig gebruik van. 1

IK zie met deze uitleg niet de meerwaarde van dit abonnement 1

mijn abonnement zoals het nu is, is prima. 1

Bibliotheek Peize

Spreekt zo’n ‘Vriendenabonnement’ u aan? (Zeker) niet. Zou u uw antwoord kunnen toelichten?

Aantal keer 

genoemd

ik ben abonnee en dat vind ik voldoende. 1

Ik heb een abonnement, maar lees de meeste boeken digitaal en dan niet van de bieb. Ik ben nog lid uit solidariteit, maar maak er 

weinig gebruik van.

1

Ik vind de bibliotheek duur genoeg. Zie mijn eerdere antwoord! 1

tweedeling in welke vorm dan ook is nergens goed voor 1

Bibliotheek Roden

Spreekt zo’n ‘Vriendenabonnement’ u aan? (Zeker) niet. Zou u uw antwoord kunnen toelichten?

Aantal keer 

genoemd

als je niet meedoet aan activiteiten van de bieb dan heeft dit geen zin 1

Dergelijke extra financiele ondersteuning moet door alle leden worden ingebracht en dus in de prijs van het abonnement worden 

verwerkt. Een vriendenabonnement suggereert dat je geen vriend bent met een gewoon abonnement, dat is geen goed signaal.

1

Eigenlijk wil ik niet meer uitgeven aan mijn abonnement 1

heb genoeg andere dingen 1
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Ik betaal gewoon een abonnement bedrag per jaar en dat zou voldoende moeten zijn. Als dat niet voldoende is moet dit verhoogd 

worden. Verder zou extra steun van de overheid een goed idee zijn. Van uit de overheid zou meer ondersteuning moeten komen voor 

de bibliotheek.

1

Ik betaal voor een abonnement en dat vind ik genoeg. 1

Ik heb een groot abonnement. Nu wel tevreden zo. 1

Ik heb niet zo veel behoefte aan activiteiten en cursussen. De bibliotheek is er voor mij in hoofdzaak om boeken te lenen.
1

Ik kom voornamelijk voor het lenen van boeken en af en toe iemand ontmoeten. Op cursussen zit ik niet zo te wachten maar als er iets 

heel interessants wordt geboden zal ik er misschien gebruik van maken.

1

ik maak geen gebruik van de bibliotheek, behalve om boeken te lenen. 1

Ik vind dat een bibliotheekabonnement juist goedkoper moet ipv duurder. 1

Bibliotheek Eelde

Spreekt zo’n ‘Vriendenabonnement’ u aan? (Zeker) niet. Zou u uw antwoord kunnen toelichten?

Aantal keer 

genoemd

heb genoeg aan mijn huidige activiteiten 1

ik denk dat ik er dan aan vast zit. een eenmalige gift (evt meerdere keren) zou ik prettiger vinden 1

Ik heb aangegeven dat ik een extra donatie niet juist vind. Een bibliotheek is een algemene instelling. Een abonnement moet voor 

iedereen toegankelijk zijn en de kwaliteit ervan mag niet afhankelijk zijn van een extra bijdrage. Zo schep je ongelijkheid.

1

Ik lees tegenwoordig veel via verrader en denk er aan om kleiner/ goedkoper abonnement te nemen 1

Ik vibd de openbare bibliotheek een voor ziening die door de overheid moet worden gewaarborgd. 1

Ik vind het prima zoals het nu is 1

misschien als het een grotere bieb was wel 1

Verkapte donatie 1

Zulke constructies vind ik vermoeiend. 1

Bibliotheek Vries

Spreekt zo’n ‘Vriendenabonnement’ u aan? (Zeker) niet. Zou u uw antwoord kunnen toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Gewoon lidmaatschap voldoet 1

Gezinsleven is duur genoeg 1

Ik heb geen behoefte aan cursussen en andere activiteiten dus spreekt de korting me niet aan. 1

Ik vind een 'gewoon' abonnement prima zo. 1

Student zijnde voel ik me niet geroepen om meer te betalen. Ik doe niet mee aan activiteiten/cursussen van de bibliotheek, dus met 

korting op dat soort dingen schiet ik niet veel op.

1

Bibliotheek Zuidlaren

Spreekt zo’n ‘Vriendenabonnement’ u aan? (Zeker) niet. Zou u uw antwoord kunnen toelichten?

Aantal keer 

genoemd

geen vrienden 1

het spreekt me aan, maar geld heb ik er niet voor 1

ik ga nooit naar de extra activiteiten/ avonden, geen tijd voor. Voor mij is de bieb een manier om veel boeken te kunnen lezen zonder 

ze te hoeven kopen.

1

Ik heb liever een "normaal leen abonnement". Dat is voor mij ook de reguliere functie van een bibliotheek. 1

Ik vind een bibliotheek een basisvoorziening waarvoor je als lid een bepaalde bijdrage betaalt. Zonodig moet de gemeente financieel 

bijspringen  Ik zie ook dat voorzieningen als de bieb slachtoffer worden van het rendementsdenken , maar het voortbestaan ervan 

afhankelijk maken van vrijwillige extra bijdragen vind ik een slechte ontwikkeling.

1

Ik wil in alle vrijheid een activiteit bijwonen Er zijn altijd erg veel leuke dingen te doen. Als lid van een leesclub krijg ik al genoeg aanbod
1
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Ik zou er geen gebruik van maken. Wel wanneer het bijv. In combinatie is met andee culturele of natuur instellingen, bijv. Museum de 

buitenplaats, de hortus in haren of ivn of drents landschap

1

Omdat dit alleen mogelijk is voor de betergesitueerden. 1

Spreekt mij niet aan 1

wil zelf kunnen bepalen voor wat voor een bedrag ik de bieb zou willen/kunnen steunen en hoe vaak. 1

Bibliotheek Havelte

Spreekt zo’n ‘Vriendenabonnement’ u aan? (Zeker) niet. Zou u uw antwoord kunnen toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Geen behoefte aan 1

Hulp of donatie graag flexibel houden en los koppelen van abonnement 1

Ik kom voor mezelf en het is zo eenvoudig om voor een lidmaatschap van de bibliotheek te kiezen voor eenieder. 1

Ik vind de naam misplaatst. 1

Met een zogenaamd klein abonnement vind ik dat ik al te weinig krijg voor mijn geld. Om het feit dat er zo veel vrijwilligers de 

bibliotheek draaiende houden vind ik het niet netjes om geld te vragen dat niet bij de vrijwilligers terecht komt. Zoals bijvoorbeeld 

scholing.

1

yeveel adminstratie 1

Bibliotheek Vledder

Spreekt zo’n ‘Vriendenabonnement’ u aan? (Zeker) niet. Zou u uw antwoord kunnen toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Door mijn abonnement op de bibliotheek lever ik al een financiële bijdrage en ondersteuning. Mijn financieel middelen zijn beperkt, 

vandaar dat ik geen extra donatie wil/kan doen.

1

heb niet zoveel behoefte aan dit soort dingen 1

Bibliotheek Diever

Spreekt zo’n ‘Vriendenabonnement’ u aan? (Zeker) niet. Zou u uw antwoord kunnen toelichten?

Aantal keer 

genoemd

hed geen behoefte aan cursussen of activiteiten via bibliotheek 1

Ik doe nooit aan activiteiten mee, komalleen voor boeken 1

ik hoef geen korting op activiteiten en wil geen geld doneren. Ik betaal mijn abonnement, klaar. 1

Ik maak enkel gebruik van de boeken lenen functie vd bieb 1

Ik vind het abonnement al duur genoeg 1

Ik vind mijn abonnement zo prima 1

Mijn leeftijd en het feit, dat de bibliotheek 10 km van mijn huis verwijderd is. 1

Bibliotheek Dwingeloo

Spreekt zo’n ‘Vriendenabonnement’ u aan? (Zeker) niet. Zou u uw antwoord kunnen toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Als de bibliotheek meer geld nodig heeft dan kan ze beter aan de gemeente Westerveld om een bijdrage vragen. Deze heeft geld over 

op de balans en dat wordt alleen maar gestopt in projecten die het toerisme ten goede komen. Voor de gewone bevolking is er de 

afgelopen jaren alleen maar bezuinigd op de sociale voorzieningen, en er wordt verwacht dat we steeds meer zelf gaan doen. Maar er 

is een grens.

1

Als ik iets wil volgen, kies ik dat zelf uit 1

Heb echt al kosten genoeg en kan niet meer missen en wil niet ook nog bijdragen aan kosten die de gemeente niet wil opbrengen 

omdat ze alleen maar willen bezuinigen op de bibliotheek en daar het liefst helemaal niets aan willen uitgeven terwijl ze wel overschot 

hebben op hun budget. Een bibliotheek in het dorp is hard nodig en moet niet open worden gehouden door kosten op de lezers te 

verhalen

1
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Ik vind dat de organisatie alleen gaat voor de jeugd en daar al het geld insteekt. De betalende leden laat ze barsten. Deze moeten het 

maar doen met een bezemkast in een of ander zorgcentrum. Dus een vriendenabonnement echt niet. Eerder kijk ik uit naar een 

betalend abonnement bij Bol.com

1

ik vind het abonnement al duur genoeg. 1

Ik vind het niet helder. Vraag gewoon een donatie en niet dit soort constructies 1

Omdat ik nooit cursussen en activiteiten aan mee doe. 1

Onbekend

Spreekt zo’n ‘Vriendenabonnement’ u aan? (Zeker) niet. Zou u uw antwoord kunnen toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Ik hoef geen extra's, wel een bieb in Aalden 1

Bibliotheek Rolde

U ziet de Bibliotheek (zeker) wel als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Het hoort bij de samenleving. 1

Bibliotheek Gieten

U ziet de Bibliotheek (zeker) wel als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Biedt mensen met laag inkomen toch lees ogelijkheden 1

Het kunnen lezen is belangrijk voor de ontwikkeling van iedereen. Ook het aanvragen van boeken waar je belangstelling voor hebt is 

zeer goed. Het is fijn en belangrijk voor de jeugd dat ze veel keus hebben uit boeken die hun aanspreken

1

Is een maatschappelijke organisatie die voor eenieder beschikbaar en betaalbaar moet zijn. 1

Je kunt er contacten leggen. Sociale omgeving is zeker voor ouderen aan te bevelen. 1

Lezen is zeer belangrijk! Ook In deze digitale wereld. Kinderen moeten meer lezen! 1

Ontwikkeling 1

Vind het goed dat mensen lezen 1

Bibliotheek Annen

U ziet de Bibliotheek (zeker) wel als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Beschikbaar stellen van boeken voor de gehele bevolking. Dat vind ik een doel om te steunen. 1

De bibliotheek heeft zeker een belangrijke rol binnen een stad of dorp. Vooral voor mensen met wat minder inkomen. Daarom moet de 

bibliotheek ook meer activiteiten gaan aanbieden : laagdrempelig en niet duur.

1

Doel om voor kinderen gratis boeken te hapen en voor volwassenen voor relatief weinig geld. Minder afval op deze wereld.
1

een bibliotheek is in mijn ogen een nutsvoorziening. Helaas al te zeer slachtoffer bij bezuinigingen 1

Bibliotheek Borger

U ziet de Bibliotheek (zeker) wel als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Ik beschouw de bieb zeker als een liefdadigheidsinstelling zonder winstoogmerk; dus een goed doel. 1

Verheft het volk 1

Bibliotheek Odoorn

U ziet de Bibliotheek (zeker) wel als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd
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Belangrijke voorziening voor een dorp/ levendigheid dorp (ontmoetingscentrum) bevorderen kinderen leren lezen/plezier laten ervaren 

met lezen.

1

de vele mogelijkheden om op de hoogte te blijven en het vrij in lopen om iets op te zoeken 1

Goede bereikbaar en betaalbare manier van kennisoverdracht 1

Het is een goede zaak dat er biblitoheken zijn. Met name voor de ontwikkelingen van kinderen. Hierin speelt naar mijn mening de 

overheid een grote rol.

1

Lezen stimuleren belangrijke functie 1

Bibliotheek Valthermond

U ziet de Bibliotheek (zeker) wel als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Om mensen aan te sporen te gaan lezen. 1

Bibliotheek Coevorden

U ziet de Bibliotheek (zeker) wel als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

De bibliotheekis een bindende factor binnen De gemeente 1

Draagt bij aan kennisvermeerdering. 1

Kennis is/moet voor iedereen beschikbaar zijn 1

Lezen is belangrijk voor jong wn oud! 1

omdat kinderen gratis boeken kunnen lenen vind ik heel belangrijk 1

ontwikkeling, vaardigheden, bijblijven van nieuwste boeken en dvd's 1

zou fijn zijn als er meer actie van activiteiten en gebeurtenissen kan plaats vinden 1

Bibliotheek Dalen

U ziet de Bibliotheek (zeker) wel als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Lezen, schrijven en kennis van het nederlands is heel belangrijk voor de ontwikkeling. 1

Bibliotheek Oosterhesselen

U ziet de Bibliotheek (zeker) wel als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

algemene ontwikkeling bevorderen 1

Bibliotheek Schoonoord

U ziet de Bibliotheek (zeker) wel als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

bediend veel mensen. vooral voor kinderen vind ik het heel beangrijk dat er een bieb in de buurt is. 1

nee 1

Bibliotheek Sleen

U ziet de Bibliotheek (zeker) wel als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

De uitvinding van de boekdrukkunst heeft de mogelijkheid aan ieder mens gegeven het economisch leven, het rechtsleven en het 

wetenschappelijk leven te begrijpen en daar deel van uit te maken. Dat de bibliotheek dat doet is meer dan alleen 'een goed doel'  zijn. 

Het is, ik zei het al eerder, samenlevingsvoorwaarde.

1

Bibliotheek de Wijk

U ziet de Bibliotheek (zeker) wel als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd
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cultureel aspect 1

de bibliotheek vervult een belangrijke rol in de ontwikkeling van kennis van kinderen en volwassenen 1

de biblotheek is nuttig mbt informatie en contacten 1

Een bibliotheek behoort tot een onderdeel van de samenleving. 1

Goed doel is iets betekenen voor de gemeenschap en dat doe je hiermee 1

Ik vind het belangrijk dat je uit een groot assortiment kunt kiezen en voor mensen uit alle lagen van de bevolking. 1

Zeker goed voor kinderen dat er een bieb bestaat. Ben tevreden dat er in ons kleine dorp nog een bieb bestaat Had graag mee willen 

werken als vrijwilliger, enkele jaren geleden, maar voor mij was er geen interesse. Geen orthotone wijker. Geldt hier in het dorp nog 

sterk al mag je dat niet zeggen.

1

Zonder openbare bibliotheek zullen minder volwassenen en kinderen boeken lezen. Niet iedereen kan zich permitteren veel boeken te 

kopen.

1

Bibliotheek Ruinen

U ziet de Bibliotheek (zeker) wel als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Er heeft altijd een ideële kant aan het bibliotheekwerk gezeten en daar heb ik vroeger zelf ook van geprofiteerd. 1

Goed bereikbaar met breed aanbod voor vrij lage contributie. Ik koop ook regelmatig boeken maar met bieb in de buurt hoeft dat niet 

en niet iedereen kan regelmatig boeken kopen maar wel naar de bieb gaan. Vervult als zodanig sociale en educatieve functie

1

Goede boeken voor iedereen te leen. 1

ik zie de bibliotheek als instrument om het lezen te bevorderen en vind dit een taak van de rijksoverheid. 1

Bibliotheek Ruinerwold

U ziet de Bibliotheek (zeker) wel als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Eigenlijk zie ik het als maatschappelijk doel, bedoeld voor het gehele dorp. Ontmoeten, verrijken, leren... 1

Het doel ondersteun ik van harte, zeker in deze tijd waarin geconcentreerd lezen van boeken steeds minder vanzelfsprekend is voor de 

jeugd. Mijn reserve ligt nog bij het gevoel dat de overheid daar eigenlijk garant voor zou moeten staan. Ik vind het lastig dat op allerlei 

gebied steeds meer eigen bijdragen en verantwoordelijkheid bij de burger wordt gelegd.

1

Bibliotheek Zuidwolde

U ziet de Bibliotheek (zeker) wel als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

De bibliotheek draait op vrijwilligers en gemeentegeld, zolang dat er nog is/komt is er nog een bieb 1

Omdat het belangrijk is dat een ieder toegang heeft tot boeken. 1

Zo kunnen alle inwoners  boeken lezen ed. 1

Bibliotheek Smilde

U ziet de Bibliotheek (zeker) wel als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

contacten leggen; algemene ontwikkeling 1

Een bibliotheek is m.i. een noodzakelijke voorziening!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1

Er zijn goede doelen die geen of nauwelijks overheidssteun krijgen. Bibliotheken zijn openbare voorzieningen die deels door overheid 

bekostigd dienen te worden.

1

Taal is belangrijk en lezen hoort daarbij 1

Bibliotheek Beilen

U ziet de Bibliotheek (zeker) wel als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?
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Aantal keer 

genoemd

de bieb brengt boeken bij kinderen, dat is heel erg belangrijk 1

De bieb is voor iedereen en zeker voor kinderen. Ook voor ouderen. 1

Goedkoop zeer veel informatie toegankelijk maken voor de een grote doelgroep 1

lastig, het is een stimulans om te lezen, en lezen is kennis enzovoort.  dat maakt het een goed doel want het vergroot je 

zelfredzaamheid

1

Bibliotheek Westerbork

U ziet de Bibliotheek (zeker) wel als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

De biliotheek is voor mij ook een ontmoetingsplaats, ik lees er kranten en tijdschriften en voer soms een gesprek met andere mensen.
1

Ik hoop ,dat onze bibliotheek nog heel lang blijft bestaan. Het geeft mij enorm veel plezier Ik ga naar bed en lees ,ik word wakker en ik 

bereken hoe lang ik nog kan lezen, voordat ik me naar de volgende activiteit begeef!

1

Bibliotheek Norg

U ziet de Bibliotheek (zeker) wel als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Een bibliotheek is geen goed doel maar een noodzakelijke voorziening. 1

Bibliotheek Peize

U ziet de Bibliotheek (zeker) wel als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

belangrijk dat er boeken blijven uitgeleend. 1

In tijden van nood wordt er bezuinigd op juist voorzieningen als bib, sport, kunst, vervoer. 1

liedereen moet de mogelijkheid hebben om boeken te lezen 1

Nuttig voor veel mensen 1

Voor mensen met een kleine beurs of mensen die eenzaam zijn is de bieb waarschijnlijk van belang. 1

Bibliotheek Roden

U ziet de Bibliotheek (zeker) wel als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Belangrijk dat mensen blijven lezen! 1

dat meerdere mensen die geen geld hebben daarvoor wel daar terecht kunnen 1

De bibliotheek hoort bij de samenleving, je kunt niet alles via internet binnen halen. 1

Geletterdheid is essentieel om deel te kunnen nemen aan onze maatschappij en lezen moet voor iedereen toegankelijk zijn. In die zin 

vind ik de bieb een goed doel.

1

iemand die weinig geld heeft kan toch voor niet al teveel geld boeken lezen. 1

Lezen is goed. 1

Mogelijkheid om goedkoop te kunnen lezen Mogelijkheid om boeken te proberen die je niet zou kopen 1

Tja, Het is waardevol dat er een plek is waar je tegen geringe vergoeding toegang hebt tot literatuur, cultuur, nieuws, een plek om te 

studeren en anderen te ontmoeten.

1

Vanwege de sociale functie 1

Bibliotheek Eelde

U ziet de Bibliotheek (zeker) wel als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd
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de overheid doet niets anders dan bezuinigen op de bibliotheken, dus zal de financiering van elders (ons) moeten komen. de taken van 

de bibliotheek zijn in mijn ogen vooral het bevorderen van leesplezier en tegengaan van laaggeletterdheid = liefdadigheid

1

het is belangrijk dat de bibliotheek er is, juist voor diegene die anders niet de kans hebben te lezen het is een plek voor kinderen om te 

ontdekken dat lezen leuk is  dat moet behouden blijven

1

mensen aktiveren  te lezen 1

Zie toelichting vorige vraag. 1

Bibliotheek Vries

U ziet de Bibliotheek (zeker) wel als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Als we als maatschappij geen geld meer over hebben voor een goede bibliotheek, zal dit de mensen niet in hun taalontwikkeling niet 

verbeteren.

1

Bevorderen informatie overdracht. Ook voor de jeugd. Eventueel samenwerken met basisscholen 1

Voor niet al teveel geld kan oud en jong terecht in de bibliotheek. 1

Zeer belangrijk doel. Lezen en gelezen worden.  Ontspanning, rust en reizen maken in je hoofd. 1

Bibliotheek Zuidlaren

U ziet de Bibliotheek (zeker) wel als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

de bibliotheek is maatschappelijk heel belangrijk 1

een beetje vergelijkbaar met het zwembad, daar kun je ook donateur van worden. de bieb is afhankelijk van subsidies, draagt bij aan 

de ontwikkeling van mensen. Een goed doel, waar je in het dagelijks leven iets aan hebt.

1

heeft een belangrijke functie in maatschappij 1

Het heeft een belangrijke toegevoegde waarde en is afhankelijk van subsidies en giften 1

Omdat er steeds minder subsidie naartoe gaat is er veel geld nodig en wordt er veel meer met vrijwilligers gewerkt, het heeft minder 

een bedrijfsmatig karakter en meer een van een organisatie met een ideeele doelstelling

1

Zie toelichting hiervoor. Goed voorbeeld is dat de bibliotheek onderdak biedt aan het Taalhuis 1

Bibliotheek Havelte

U ziet de Bibliotheek (zeker) wel als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Als de bibliotheek het lezen onder jong en oud bevordert, helpt dit volgens mij gedeeltelijk om laaggeletterdheid tegen te gaan.
1

bibliotheken zijn belangrijk en moeten in stand gehouden worden 1

De bibliotheek is zeer waardevol voor volwassenen en kinderen, mede door de laagdrempeligheid, zullen veel mensen gebruik maken 

voor de mogelijkheden.

1

de leesvaardigheid voor jong en oud 1

Educatie en verstrooiing. 1

Het is even wennen, maar lijkt me wel een goed en sociaal doel 1

Ik vind het fantastisch dat boeken en muziek toegankelijk zijn voor iedereen. 1

nuttig voor leesvaardigheid kinderen 1

Op,de,hoogte blijven van veranderingen, uitgave van nieuwe boeken, etc. 1

Stel als de bibliotheek een Anbi wordt, is het voor de belastingbetaler aantrekkelijker om de biep geldelijk te ondersteunen.
1

Tegenwoordig is de bibliotheek niet meer vanzelfsprekend. 1

Bibliotheek Vledder

U ziet de Bibliotheek (zeker) wel als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd
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Al duidelijk gezien mijn eerdere antwoorden denk ik. Omdat ik het een geweldig instituut vind dat gesteund moet worden. Het haalt 

mensen uit een isolement, vergroot mogelijkheden voor mensen, ook uit zwakkere groepen, tot ontplooiing en ontwikkeling. Ouderwets 

misschien, maar naar mijn idee tijdloze waarden.

1

een bibliotheek is de bron van leesplezier en dus ontwikkeling, net als muziek 1

Ik vind het wel belangrijk dat bibliotheken blijven bestaan. Omdat lezen en leesvaardigheid zeer belangrijk is. 1

Bibliotheek Diever

U ziet de Bibliotheek (zeker) wel als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

de bibliotheek is een instelling die nuttige dingen doet voor de mensen, niet alleen maar voor het plezier van de leden.
1

Zo is het makkelijker/ goedkoper veel te lezen. 1

Bibliotheek Dwingeloo

U ziet de Bibliotheek (zeker) wel als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Het is een plek ommensen te interesseren voor het lezen van boeken, maar in het dorp is het ook een ontmoetings plek.
1

Bibliotheek Rolde

U ziet de Bibliotheek enigszins als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

het is een dienst van de overheid, geen goed doel 1

Bibliotheek Gieten

U ziet de Bibliotheek enigszins als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Door allerlei acties begint het (bijna) op het ondersteunen van goede doelen te lijken. 1

Het is belangrijk dat ieder die dat graag wil kan blijven lezen 1

Het is wel iets anders dan een goed doel zoals WNF, KWF etc. In zekere zin kan de bieb een goed doel zijn. 1

Hoort een basisvoorziening te zijn! 1

Ik vind het belangrijk dat de bibliotheek in zijn huidige vorm blijft bestaan 1

Ik vind het vooral een nuttig en plezierige instelling waar ik in de gelegenheid wordt gesteld om mijn hobby "lezen"uit te oefenen
1

Bibliotheek Annen

U ziet de Bibliotheek enigszins als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Ik sou er geen geld aan geven als ik er niks voor terug krijg zoals nu boeken lenen. Echter is het wel een goede factor binnen het 

dorpssamenleven , wat wel een goed doel is

1

Ik vind de bibliotheek een instelling die voor iedereen beschikbaar zou moeten zijn, ondersteund door middel van subsidie van 

overheidswege. Dus niet direct een goed doel.

1

Bibliotheek Borger

U ziet de Bibliotheek enigszins als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Bij sommige projecten zoals ondersteuning bij digitale vaardigheden, taalachterstand ed. 1

Onder goede doelen versta ik iets anders dan een bieb 1

Bibliotheek Nieuw-Buinen
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U ziet de Bibliotheek enigszins als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

mensen kunnen er informatie verkrijgen over diverse zaken. 1

Bibliotheek Odoorn

U ziet de Bibliotheek enigszins als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Het heeft meerwaarde voor de samenleving met name om het lezen voor alle kinderen te stimuleren 1

Bibliotheek Coevorden

U ziet de Bibliotheek enigszins als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

De bibliotheek is geen goed doel te noemen, maar een noodzaak ivm de educatie / ontwikkeling van de mens. 1

Ik betaal abonnementskosten dus om nu ook een andere man van financiële steun te geven vind ik erg dubbel. 1

Ik vind dat de bibliotheek moet blijven wat het is, plezier, ontspanning, leerzaam dus zeker ruimte voor educatie e.d. maar ik vind dat 

overheid, gemeente meer geld zou moeten vrijmaken voor de bibliotheek. Het moet niet zo zijn dat het duurder en duurder wordt. En 

dat de leden dat zelf moeten betalen, voor heel veel mensen is het al moeilijk om lid te blijven omdat ze niet veel te besteden hebben.

1

Meer een openbare voorziening. 1

Moet er nig even aan wennen aan dat idee. 1

Voor mij is de bibliotheek echt voor de boeken en niet voor allerlei andere dingen 1

Bibliotheek Dalen

U ziet de Bibliotheek enigszins als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Ik vind het belangrijk dat mensen (blijven) lezen. Dit kan bij de bibliotheek op laagdrempelige wijze, dus in dat opzicht is het een goed 

doel

1

Bibliotheek Oosterhesselen

U ziet de Bibliotheek enigszins als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Ik zie het als een goed doel, omdat het lezen kan bevorderen. Aan de andere kant zie ik het als een 'normale' faciliteit.
1

Bibliotheek Sleen

U ziet de Bibliotheek enigszins als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

De bibliotheek 'een goed doel' noemen klinkt mij als een belediging in de oren. 1

Ik vind het (voor mijzelf) een belangrijke maatschappelijke voorziening. Ik vind het een vorm van onderwijs. Daarvoor is via de belasting 

al betaald, zeker als je ziet hoeveel belastinggeld er naar sport gaat.

1

Bibliotheek de Wijk

U ziet de Bibliotheek enigszins als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

de bieb staat open voor iedereen 1

Ik zie de bibliotheek niet als goed doel maar als een voorziening 1

Bibliotheek Ruinen

U ziet de Bibliotheek enigszins als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd
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Ik vind de bibliotheek een nutsvoorziening, zoals waterbedrijf, energievoorziening, banken enz. 1

Ik vind het een twijfel geval. Een bieb is een mooi iets om iedereen in de gelegenheid te stellen om boeken te lezen.
1

Ik vind het geen echt goed doel, omdat de bieb niet primair is gericht op het verbeteren van een bepaalde 'slechte' toestand van iets of 

iemand. Maar ik bind de bieb wel belangrijk, omdat de bieb kan bijdragen aan lezen, leesplezier, verminderen van laaggeletterdheid 

met alle positieve voordelen daarvan vandien.

1

Bibliotheek Ruinerwold

U ziet de Bibliotheek enigszins als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Ik vind dat de bieb een basisvoorziening is welke een verantwoording is van de overheid. 1

Bibliotheek Zuidwolde

U ziet de Bibliotheek enigszins als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

de bibliotheek zie ik als een faciliteit van de overheid voor haar bewoners, met een reeks aan taken 1

Het is goed dat elk kind boeken kan lenen omdat abonnementen voor kinderen gratis zijn, maar aangezien de bibliotheek ook gewoon 

door de overheid gesubsidieerd wordt (toch?) zie ik de bibliotheek niet als een goed doel, netzomin als dat ik een school als een goed 

doel zie.

1

Bibliotheek Smilde

U ziet de Bibliotheek enigszins als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Ik zie de bieb als professionele instelling van de gemeenschap voor de gemeenschap, non-profit. Tegelijkertijd betaal je voor de 

diensten. Je geeft iets en krijgt daar wat voor terug. De bieb draait niet uitsluitend op giften. Om deze redenen staat mijn stip in het 

midden.

1

Bibliotheek Beilen

U ziet de Bibliotheek enigszins als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Eigenlijk zie ik de bibliotheek niet als deelnemen aan een goed doel 1

veel boeken kunnen lezen, zonder dat je veel hoeft uit te geven 1

Bibliotheek Westerbork

U ziet de Bibliotheek enigszins als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Ik zie het niet als goed doel, ik ben gewoon betalend lid ! 1

Bibliotheek Norg

U ziet de Bibliotheek enigszins als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

De bieb hoort er gewoon bij, hoort normaal te zijn, is openbare voorziening. 1

De organisatie is nu al niet optimaal, beetje klungelig allemaal. Ze doen hun best, de vrijwilligers, maar verder - het kan en moet veel 

professioneler!

1

Ik zie de bibliotheek niet zozeer als een goed doel! De overheid zou hier veel meer geld aan moeten besteden in plaats van miljarden 

over de balk te smijten, dan hoeven er ook geen donaties gedaan te worden!

1

Vind het meer een openbare voorziening. 1

Bibliotheek Roden

U ziet de Bibliotheek enigszins als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?
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Aantal keer 

genoemd

Ik weet het eigenlijk niet, ik heb er nooit zo over nagedacht. 1

Ondersteuning / educatie van volwassenen, jeugd, kinderen 1

Voorziening moet onafhankelijk zijn van donaties, etc. 1

Bibliotheek Eelde

U ziet de Bibliotheek enigszins als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

 Bij goede doelen heb ik iets anders in gedachten 1

Ik zie de Bibliotheek als een instantie die door de overheid gefinancierd zou moeten worden om mensen (en schoolleerlingen!) de kans 

te geven boeken te lezen en informatie te winnen en als een cultuurgoed dat in stand moet blijven.

1

onder anderen het bevorderen van het lezen door jongeren en ouderen 1

Zie het toch meer als een culturele verworvenheid 1

Bibliotheek Vries

U ziet de Bibliotheek enigszins als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Heeft zijn functie voor kennis opdoen en verbeteren van leesvaardigheden 1

Het blijft om geld gaan..  De bibliotheek moet niet afhankelijk worden van vrienden van de bibliotheek. 1

Ik vind de bieb een basisvoorziening;niet direct een goed doel. 1

Ik vind het bestaan van de bibliotheek een zeer goede zaak, maar eigenlijk een basisvoorziening en dus niet iets 'extra's' en dus vind ik 

het dat het bestaan van de bieb vanzelfsprekender is/zou moeten zijn dan dat van een 'goed doel' .

1

Bibliotheek Zuidlaren

U ziet de Bibliotheek enigszins als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

het zou goed zijn als de bieb open blijft, dus als het daarom een goed doel moet worden, dan is dat zo. maar eigenlijk vind ik een bieb 

een noodzakelijk onderdeel van de samenleving, dus niet direct een goed doel.

1

In principe vind ik de bieb geen goed doel, maar een maatschappelijke basisvoorziening. Door de bezuinigingen en privatisering wordt 

de gedachte van het goede doel ongewild aan mij opgedrongen. het betreft hier een maatschappelijke en politieke opvatting, 

vergelijkbaar met de gezondheidszorg. Dat is ook niet te bestempelen als een goed doel, maar een maatschappelijke voorziening. Wat 

mij betreft is het bestempelen van de bieb als een goed doel een hellend vlak. Want wat is dan het bestaansrecht van de bieb?

1

Lezen is belangrijk, dat kun je dan ondersteunen. 1

op zich zou de bibliotheek door de overheid in stand moeten worden gehouden. Helaas is dat niet zo.  Dus dan wordt het een instelling 

die we met elkaar willen, en moeten bekostigen.

1

Bibliotheek Havelte

U ziet de Bibliotheek enigszins als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Gaat ook om de service en niet als goed doel. Dat is mooie bijkomstigheid maar niet de kern 1

Ik zie de bieb als een culturelebasisvoorziening. 1

Vind het belangrijk dat de bibliotheek blijft in alle dorpen maar denk dat dit ook een taak van de overheid is (leefbaarheid op het  

platteland )

1

Bibliotheek Diever

U ziet de Bibliotheek enigszins als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?
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Aantal keer 

genoemd

Het goede doel zou dan in mijn optiek zijn:het bevorderen van het lezen van  literatuur door jongeren. 1

is altijd gemeentelijke taak geweest, hoort voor mij bij basis oorzieningen in dit rijke land 1

Bibliotheek Dwingeloo

U ziet de Bibliotheek enigszins als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Ik sta hier wel achter de bibliotheken moeten zeker blijven voor nu en in de toekomst 1

Ik vind dat het hoort bij de primaire taken van een gemeenschap 1

Bibliotheek Gieten

U ziet de Bibliotheek (zeker) niet als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

belangrijk als onderdeel van gelijkwaardige samenleving en belangrijke toegang tot informatie 1

De bibliotheek is een middel om mensen plezier aan lezen te laten beleven. 1

een bibliotheek hoort een basisvoorziening te zijn. 1

Een bibliotheek hoort er te zijn. Dan eventueel maar een iets hogere prijs voor een abonnement 1

Een deel van de taken van de bibliotheek wordt vanuit de overheid gefinancierd, een deel door de gebruikers. Ik zie geen link met 

goede doelen.

1

een goed doel is een organisatie die behulpzaam is bij rampen, onderzoek ziektes e.d. 1

Het is een gemeenschapsvoorzieningen,die erg nodig is 1

Ik vind dat de bibliotheek een basisvoorziening moet zijn, betaald door de overheid 1

Ik zie de bibliotheek zeker niet als een goed doel, omdat een goed doel in mijn ogen een (tijdelijk) middel is die voor aandacht en 

gelden moet zorgen voor een specifiek onderwerp. De bibliotheek staat echter aan de basis van de leesbevordering van mensen en 

moet door de overheid gefinancierd en georganiseerd worden.

1

onderdeel van de samenleving waarvoor de overheden verantwoordelijk zijn. 1

Bibliotheek Annen

U ziet de Bibliotheek (zeker) niet als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Daar versta ik iets anders onder. 1

Het is een bedrijf en je betaalt voor de diensten. 1

Ik beschouw het als een nutsvoorziening. 1

Bibliotheek Borger

U ziet de Bibliotheek (zeker) niet als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Algemeen belang, lezen belangrijk voor iedereen. 1

Bibliotheken is een must.....boeken zijn best duur...ik leen ze...en soms koop ik ze...vind het zeker geen goed doel
1

De bibliotheek is gewoon een nuttige openbare dienst 1

Ik betaal contributie en zoals het er in borger uitziet is het zeker geen armlastig gebeuren 1

Ik denk bij een goed doel aan organisaties die zich inzetten voor anderen (vaak mensen met een beperking of chronisch ziekte). 

Bibliotheek vind ik een soort basisding. Net als een supermarkt.

1

Ik vind de bibliotheek een vereiste in de samenleving en deze moet kunnen bestaan met behulp van subsidies en abonnementsgelden
1

Bibliotheek Odoorn
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U ziet de Bibliotheek (zeker) niet als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Bibliotheek is geen goed doel. Leuk om boeken te lenen. Nuttig voor kinderen om kilometers te maken qua leren lezen.
1

Bibliotheken horen in de samenleving. Boeken voor iedereen beschikbaar. Zeker niet in de vorm van goed doel. 1

Er zijn al zoveel goede doelen. De bibliotheek zie ik niet als zodanig. 1

Geen goed doel in de zin als rode kruis, wel noodzakelijk voor ontwikkeling, nieuws . 1

Het is  voor mij educatieve manier om boeken te lenen en  een hobby omdat ik graag te lees. 1

zie vorige antwoord 1

Bibliotheek Valthermond

U ziet de Bibliotheek (zeker) niet als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Het is en basisvoorwaarde  in onze maatschappij 1

nooit aan gedacht om de bieb als goed doel te zien 1

Bibliotheek Coevorden

U ziet de Bibliotheek (zeker) niet als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Het is een bedrijf 1

Het is voor ons allemaal. 1

Ik krijg een dienst voor mijn abonnement. Een goed doel geef je geld zonder iets terug te verwachten. Wel vind ik het prettig dat de 

bieb er is, het is een vorm van dienstverlening

1

Ik zie de Bibliotheek als een dienstverlener. 1

Ik zie de bibliotheek helemaal niet als een goed doel. 1

is geen doel, is een faciliteit 1

Omdat je voor de Bieb een bedrag betaalt en daarvoor een aantal boeken kunt lenen per jaar. 1

Bibliotheek Oosterhesselen

U ziet de Bibliotheek (zeker) niet als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

bieb is om boeken te lezen ev. iets op zoeken maar geen goed doel 1

Ik vind dat de gemeente (meer) moet bijdragen om de bibliotheken in stand te houden. In onze regio worden teveel gebouwen 

gesloten. Er gaat wel veel geld naar sport, en in verhouding weinig naar cultuur, waar de bibliotheken onder vallen.

1

Bibliotheek Sleen

U ziet de Bibliotheek (zeker) niet als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Bibliotheek is een noodzaak in de samenleving, iedereen is niet in staat om boeken te kopen. 1

De bibliotheek zou een gratis voorziening voor iedereen moeten zijn,gefinancierd uit overheidsmiddelen. 1

Ik beschouw een goed doel als iets heel anders. 1

Ik vind het meer een bedrijf 1

Bibliotheek de Wijk

U ziet de Bibliotheek (zeker) niet als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd
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de bieb heeft een maatschappelijke functie. 1

Voor mij is de bibliotheek een middel om veel te lezen. Ik zie geen maatschappelijk doel voor mij. 1

Bibliotheek Ruinen

U ziet de Bibliotheek (zeker) niet als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Een bibliotheek hoort bij een bruisende leefomgeving, zoals ook scholen, culturele instellingen etc. daarbij horen. Ik vind dat geen 

goede doelen, maar een basisvoorziening.

1

Bibliotheek Ruinerwold

U ziet de Bibliotheek (zeker) niet als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

het goede doel ben ik zelf 1

Voor mij is bibliotheek een sociale voorziening. 1

Bibliotheek Zuidwolde

U ziet de Bibliotheek (zeker) niet als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Een bibliotheek is een belangrijke maatschappelijke organisatie die niet afhankelijk MAG zijn van liefdadigheid. 1

ik vind dat dit tot de zorg van de gemeente zou moeten behoren. 1

Bibliotheek Smilde

U ziet de Bibliotheek (zeker) niet als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Is voornamelijk omdat ik lezen leuk vind. 1

Bibliotheek Beilen

U ziet de Bibliotheek (zeker) niet als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

De bibliotheek is een bedrijf met betaald personeel en een aantal vrijwilligers. De benodigde gelden dienen te komen uit de 

abonnementen en de bijdrage van de overheid. Extra activiteiten voor laaggeletterden etc. kunnen ook betaald worden uit vooraf 

geplande overheidsgelden. Daar hoeven geen collectes en dergelijke voor ingezet te gaan worden.

1

Ik vind de bibliotheek zeker geen goed doel. Volgens mij worden er diensten verleend en betaal ik hier ook voor. 1

Je zou de bibliotheek ook kunnen beschouwen als een winkel: je haalt/ huurt er materialen tegen een vergoeding, de bibliotheek biedt 

diensten aan tegen een vergoeding.

1

Zie de bibliotheek als een instelling wat er is, net zo als bijv. een winkel. Niet als een goed doel. 1

Bibliotheek Westerbork

U ziet de Bibliotheek (zeker) niet als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

ik zie de bibliotheek meer als een nutsvoorziening en zekere voor mensen die minder eenvoudig met computer om kunnen gaan en 

moelijker buiten het dorp kunnen komen

1

Ik zie een bibliotheek als een zakelijke dienstverlening. Ik ben jaren vrijwilliger geweest in de bibliotheek en heb daar met veel plezier 

gewerkt, maar nu met de computer en zelfwerkzaamheid van de leden, is het contact helemaal weg. Ik heb me opgegeven om mee te 

werken aan twee projecten. Nooit meer wat iets op gehoord.... Het is dat ik graag leed en gelukkig in dit geval, reserveer via internet. 

Voor mij is het inleveren, ophalen en wegwezen

1

Ik zie het niet als een goed doel, meer als een belangrijke dienst die geleverd wordt door lidmaatschap en subsidie 1
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Onder een goed doel versta ik heel iets anders dan de bieb. het lijkt me dat de overheid hier een financiele rol in speelt / moet spelen.
1

Bibliotheek Norg

U ziet de Bibliotheek (zeker) niet als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Een bibliotheek is noodzakelijk. Ik vind boeken inspirerend. En ik vind het heel belangrijk dat kinderen met boeken opgroeien. Goed 

voor de taalontwikkeling, inlevingsvermogen enz. Het hoort er dus gewoon bij.

1

In wezen dient een bibliotheek  gefinancierd te worden door  de overheid maar in deze  tijd wordt dat steeds beperkter.  \waarschijnlijk 

xal  in de toekomst om bibliotheken te behouden ook naar andere financieringsmogelijkheden gekeken moeten worden

1

Onder een goed doel versta ik wat anders. 1

Bibliotheek Peize

U ziet de Bibliotheek (zeker) niet als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Ik vind dat de bibliotheek een basisvoorziening moet zijn in onze maatschappij. Net zoals een school, waar iedereen gebruik van moet 

kunnen maken

1

Bibliotheek Roden

U ziet de Bibliotheek (zeker) niet als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Bij 'goed doel' heb ik toch iets anders voor ogen. Mensen in nood, bedreiging van natuurgebieden , wetenschappelijk onderzoek e.d.
1

De bibliotheek is een overheidsinstelling die door bezuinigingen zo uitgekleed is dat er geld aan gebruikers moet worden gevraagd.  

Hier kan ik nog niet aan wennen. Misschien later

1

de bieb is niet voor goede doelen 1

Een bibliotheek heeft een zeer nuttige nutsfunctie in de samenleving en zou van uit de overheid voldoende ondersteuning moeten 

krijgen, met daarnaast een redelijk bedrag aan eigen bijdrage.

1

Een goed doel is een afgang voor zoiets essentieels als een bibliotheek. 1

Het gaat mij alleen om het lenen/lezen van boeken. 1

Ik heb er nog nooit zo over nagedacht. De bibliotheek vind ik meer een basisvoorziening, geen goed doel. 1

Ik vind een bibliotheek een noodzalelijk iets in een dorp of stad en zie het niet als een goed doel. 1

ik vind het een onderdeel van de samenleving 1

Ik vind het voral iets praktisch. Je leent er boeken 1

Bibliotheek Eelde

U ziet de Bibliotheek (zeker) niet als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Een bibliotheek is geen goed doel. Een bibliotheek moet open staan voor iedereen. Laagdrempelig. Vanuit het Rijk/ gemeente zal er 

voldoende geld  moeten komen om de gehele bevolking de kans te geven zich verder te ontwikkelen.

1

Het is geen goed doel maar een service gericht bedrijf 1

Ik ben van mening dat een bibliotheek BEHOORT tot de sociale voorzieningen in een gemeente! 1

ik vind de Bieb een sociale noodzaak 1

Ik vind een bibliotheek een voorziening, geen doel. 1

nee 1

Zie antwoord eerder, de overheid hoort te zorgen voor toegang, van al haar burgers, tot informatie, cultuur, literatuur enzovoorts.
1

Bibliotheek Vries
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U ziet de Bibliotheek (zeker) niet als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

"goed doel"? ik vind het een noodzaak. Zeker voor schoolgaande kinderen vind ik het zeer belangrijk. 1

Ik ga niet naar de bibliotheek om doelen te onder steunen wil graag boeken lezen voor goede doelen zijn er andere organisaties
1

Ik heb een ander beeld bij goede doelen. de bibliotheek is gewoon iets wat hoort in een dorp of stad. Ik ben mijn hele leven al lid van 

een bibliotheek. Het hoeft ook niet gratis te zijn. Laat iedereen maar betalen voor een abonnement.

1

Bibliotheek Zuidlaren

U ziet de Bibliotheek (zeker) niet als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Bij een goed doel denk ik toch aan andere instellingen. De hoofdfunctie van een bibliotheek is voor mij nog altijd het tegen betaling 

uitlenen van boeken en tijdschriften. En voor minder draagkrachtigen moet de (lokale) overheid bijspringen.

1

Een bibliotheek is onderdeel van het Nederlandse culturele erfgoed en moet ook als zodanig gefinancierd worden 1

Een goed doel is mijn ogen iets heel anders.  Het is volgens mij een voorziening. 1

Volgens mij is de bibliotheek een basisbehoefte. 1

Bibliotheek Havelte

U ziet de Bibliotheek (zeker) niet als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Bibliotheek is m.i. een maatschappelijk betrokken partij die mbv subsidie en een goed business model "haar eigen broek" moet 

ophouden. Dat ze meer is dan alleen een "boekenuitleen" is de afgelopen jaren wel gebleken. Over de inkomsten die deze extra 

activiteiten die de bibliotheek doet tbv haar maatschappelijke rol, kan m.i. nog beter nagedacht worden.

1

Eerst zal de service omhoog moeten. Zoals eerder...de sfeer, meer boeken en dan een extraatje voor al die vrijwilligers.
1

Ik vind het belangrijk dat het in het dorp een bieb is 1

voor boeken lezen 1

Bibliotheek Vledder

U ziet de Bibliotheek (zeker) niet als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Een goed doel is voor mij de kankerbestrijding, kika, andere ziektes, de arme landen. Zeer zeker de bieb niet. 1

Bibliotheek Diever

U ziet de Bibliotheek (zeker) niet als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

bibliotheek zie ik als een sociale/educatieve/recreatieve enz  basisvoorziening. 1

een bibliotheek is er voor de gemeenschap, het zou gefinancierd moeten worden uit de belastingopbrengst. 1

Het is in mijn opzocht geen goed doel, maar een dienstverlenende instantie 1

Ik vind de bieb wel iets goeds, fijn dat het er is. Maar verder niet als goed doel. 1

Bibliotheek Dwingeloo

U ziet de Bibliotheek (zeker) niet als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

De bibliotheek zie ik als een sociale voorziening , voor iedereen dus , gefinancierd door de overheid, gesteund door vrijwilligers.
1
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Het is een dienstverlenend instituut. 1

Het is geen goed doel maar een noodzaak voor de gemeenschap, voor mensen van oud tot heel jong 1

Ik betaal contributie, en de bieb stelt mij in staat om daarvoor boeken etc. te lenen. Het lijkt me toch meer een zakelijke overeenkomst.
1

Ik zou niet weten wat het goede doel van een bibliotheek is. 1

Waarom zou de bibliotheek een goed doel zijn? 1

Bibliotheek Rolde

Sponsering door commerciële bedrijven past (helemaal) wel bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

ik heb daar geen bezwaar tegen 1

Bibliotheek Gieten

Sponsering door commerciële bedrijven past (helemaal) wel bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Alle geld ter investering van de bieb is meegenomen. Wel is het belangrijk dat de sponsors zich niet bemoeien met het boekenaanbod.
1

Als dat zorgt voor andere activiteiten en behoud bieb 1

Bedrijven willen investeren in een bepaalde doelgroep die past bij het bedrijf. Dit kan een win, win situatie opleveren.
1

vind het prima om dit te doen, dan kunnen anderen een wat goedkoper abonnement krijgen die dat nodig hebben 1

Bibliotheek Annen

Sponsering door commerciële bedrijven past (helemaal) wel bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

iedereen heeft baat bij ontwikkeling van mensen 1

Mits de bibliotheken objectief blijven in hun keuzen voor elk wat wils. Niet naar de pijpen moeten dansen van de sponsor.
1

Bibliotheek Gasselternijveen

Sponsering door commerciële bedrijven past (helemaal) wel bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

als er een mooie collectie boeken blijft prima 1

Bibliotheek Borger

Sponsering door commerciële bedrijven past (helemaal) wel bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Als bedrijven de bibliotheek willen steunen vind ik dat prima, als zij daar een commercieel voordeel in zien is daar niks mis mee
1

Niet alles hoeft altijd alleen maar van de overheid (=belastingbetaler) te komen 1

Waarom niet?? 1

Waarom niet.....dat is aantrekkelijk ..er kunnen meer boeken aangeschaft worden....werkt 2 kanten op.....en met een sponsor kunnen 

de abonnementen betaalbaar blijven

1

Bibliotheek Nieuw-Buinen

Sponsering door commerciële bedrijven past (helemaal) wel bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

als er bedrijven zijn die belangeloos willen sponseren zou dat mooi zijn maar een sponsor mag geen invloed hebben in het beleid van 

de bibliotheek

1

Bibliotheek Odoorn
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Sponsering door commerciële bedrijven past (helemaal) wel bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Als bedrijven daar de meerwaarde van inzien vind ik dat prima 1

Als daardoor de bibliotheken kunnen blijven bestaan moet dat zeker toegestaan worden. Vindt het wel gek dat dit nodig is. De overheid 

moet de bieb blij en ondersteunen.

1

De biblotheken krijgen dan meer armslag maar mag niet zo zijn dat er een subsidie korting op volgd 1

Extra bron middelen 1

met sponsering kunnen de voorzieningen op peil blijven dan wel uitgebreid worden. 1

Niets tegen sponsoring en wat reclame 1

Waarom niet! Tijdschriften zijn commercieel. Als het ertoe leidt dat deze vorm van sociale contacten en kennisoverdracht blijft bestaan 

met hulp van sponsoren dan zou ik dat prima vinden.

1

Bibliotheek Coevorden

Sponsering door commerciële bedrijven past (helemaal) wel bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Alle hulp is welkom. 1

Als de subsidies verdwijnen moet er iets anders bedacht worden voor het instanthouden van Kunst en Kultuur (concerten, exposities) 

en ook misschien de Bibliotheek,

1

Een goede manier  om geld binnen te halen 1

geld, dan kan er meer geld komen voor bibliotheken 1

Mits het geen gevolgen heeft voor het beleid en aanschaf/collectie. Waarom niet? 1

Via sponsoring blijft de bieb betaalbaar voor iedereen. En dat vind ik erg belangrijk. 1

Bibliotheek Dalen

Sponsering door commerciële bedrijven past (helemaal) wel bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Daar de overheid bezuinigd zal het geld elders vandaan moeten komen 1

Bibliotheek Oosterhesselen

Sponsering door commerciële bedrijven past (helemaal) wel bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Als dat de Bibliotheek op een of andere manier kan helpen, lijkt me dat prima. 1

kan geen kwaad 1

Bibliotheek Schoonoord

Sponsering door commerciële bedrijven past (helemaal) wel bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

alle beetjes helpen er word nu te veel gesnoeid 1

Brengt geld in het laatje. 1

brengt geld op 1

Bibliotheek Sleen

Sponsering door commerciële bedrijven past (helemaal) wel bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Commerciële bedrijven hebben ook een sociale verplichting ten opzichte van de bevolking. 1

Bibliotheek de Wijk

Sponsering door commerciële bedrijven past (helemaal) wel bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?
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Aantal keer 

genoemd

als er geen belangenverstrengeling optreedt. 1

Bibliotheek Ruinen

Sponsering door commerciële bedrijven past (helemaal) wel bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Als die commerciele bedrijven ervan overtuigd kunnen worden dat lezen goed is voor de ontwikkeling van kinderen, maar het is wel ver 

gezocht.

1

doordat de bijdrage vanuit de overheid sterk verminderd/weggevallen is, zal dit noodzakelijk zijn. 1

Prima, als bedrijven geen zeggenschap over collectie krijgen. Sponsoring levert gewoon geld op 1

Bibliotheek Ruinerwold

Sponsering door commerciële bedrijven past (helemaal) wel bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

economisch gezien 1

Eigenlijk idem; ik zou er geen problemen mee hebben, maar vind het wel een probleem dat de overheid zich terugtrekt.
1

In deze tijden vind ik dat normaal, clubs en verenigingen zijn ook genoodzaakt om de hulp van bedrijven in te schakelen. Dus wanneer 

een bibliotheek dat zou duren, vind ik dat niet raar. Zeker als het toekomstbeeld van de bieb daarmee zekerder wordt.

1

Waar de overheid te kort schiet kan een bedrijf hulp bieden. 1

Bibliotheek Zuidwolde

Sponsering door commerciële bedrijven past (helemaal) wel bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Ik heb daar nog nooit zo over nagedacht, maar het lijkt me niet verkeerd. 1

Private financiering lijkt mij een goede oplossing, zolang bedrijven geen invloed hebben op welke boeken in de bieb aanwezig zijn.
1

Bibliotheek Smilde

Sponsering door commerciële bedrijven past (helemaal) wel bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

donaties kunnen het abonnement verlagen, zodat meer mensen gebruik kunnen maken van de bieb. 1

Zou m.i. niet nodig moeten zijn. Hier ligt op de eerste plaats een taak voor de overheid. 1

Bibliotheek Beilen

Sponsering door commerciële bedrijven past (helemaal) wel bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Dit zou goed kunnen, mits er geen belangenverstrengeling ontstaat 1

ook zij hebben belang bij zelfredzaamheid en dat mensen in staat zijn om te lezen en of zich te redden in alle documenten ed
1

Waarom niet ? er is vaak al een tekort. 1

Bibliotheek Westerbork

Sponsering door commerciële bedrijven past (helemaal) wel bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Gesponsord door uitgeverijen ? 1

Ik weet zelf wel in hoeverre me dit zou beinvloeden dus prima. 1
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U stelt uw vragen niet voor niets! Wat geeft het als bibliotheken gesponsord worden. Er gaan bibliotheken weg door bezuinigingen vaak 

op het platteland ,terwijl het openbaar vervoer niet veel voorstelt, omdat  dat helemaal niet rendabel is.

1

waarom in deze tijd van sponsoring ook een bibliotheek niet. Maar uiteraard geen invloed sponsor op beleid. 1

Bibliotheek Norg

Sponsering door commerciële bedrijven past (helemaal) wel bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Alle inkomsten zijn meegenomen. 1

Betere financiële situatie 1

Er moet toch ergens geld vandaan komen? De gemeente trekt zich steeds meer terug, en die heeft er ook niet bijster veel verstand van 

wat er allemaal moet. De bieb krijgt steeds meer taken op allerlei gebieden, maar of ze het kunnen en of ze het kunnen behappen - dat 

vraagt de gemeente zich niet af. Die juicht over het aantal toegenomen leden - haha, als je alle schoolkinderen domweg lid maakt - 

maar de uitleencijfers zijn er niet naar. Dus wie is nou gek? Inzetten op ebooks, klinkt leuk, maar is ook niet ideaal. Ik maak mij ernstig 

zorgen.

1

Bibliotheek Peize

Sponsering door commerciële bedrijven past (helemaal) wel bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Als dat het bestaan van de bieb garandeerd, lijkt me dat prima 1

bedrijfsleven en educatie en/of vrijtijdsbesteding gaan heel goed samen 1

Het hangt wel af van het soort bedrijf! Sponsoring door de tabaksindustrie, biermerken, autofabrikanten e.d. vind ik absoluut niet 

kunnen kunnen. Uitgeverijen zou kunnen, mits er geen voorwaarden aan verbonden zijn. Ook lokale ondernemers en bedrijven kan 

wat mij betreft, steeds zonder voorwaarden!

1

Bibliotheek Roden

Sponsering door commerciële bedrijven past (helemaal) wel bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Als bedrijven hier naam aan willen verbinden en bijdrage leveren is prima. 1

Andere verenigingen worden ook gesponserd 1

Ik ben dan bang dat commerciële bedrijven invloedkunnen krijgen op de collectie van de bibliotheek 1

Ik zie er weinig bezwaar tegen. 1

Kan positie van bieb verstevigen, niet erg wenselijk. Continuïteit niet gewaarborgd 1

Vind het wel goed dat bedrijven sponseren zodat er voor de bieb meer mogelijkheden zijn 1

Waarom niet? Ik zie het probleem niet zo, ook de bieb moet met z'n tijd mee en een beetje commercie is niet zo eng als het lijkt.
1

Waarom niet?? Het zijn extra inkomsten voor een bibliotheek, waarmee zij meer bestaansrecht kunnen hebbe of meer onafhankelijk 

kunnen zijn/blijven.

1

Bibliotheek Eelde

Sponsering door commerciële bedrijven past (helemaal) wel bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Als het doel van de sponsering is  in het algemeen belang van de bibliotheek en niet alleen in het belang van de sponsor zelf dan kan 

ik dit toejuichen

1

het geld moet ergens vandaan komen. zolang sponsoring door bijv de telegraaf niet inhoudt dat er alleen maar kranten en boeken van 

de telegraaf in de bibliotheek liggen, heb ik er geen problemen mee. alles om te voorkomen dat bibliotheken nog meer uitgekleed 

worden

1

Bibliotheek Vries

Sponsering door commerciële bedrijven past (helemaal) wel bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?
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Aantal keer 

genoemd

Als dit de Bibliotheek help te blijven en verbeteren is dit prima. 1

De bibliotheken hebben het toch moeilijk? Dan kan een sponsor mooi een steentje bijdragen. Bijna alles wordt tegenwoordig 

gesponsord.

1

Goede kans om meer geld voor de bieb binnen te halen waardoor voor meer mensen bereikbaar 1

Interessant idee maar voor welke tegemoetkoming? Beetje reclame in de bieb is niet erg maar het moet niet te gek worden
1

wanneer bedrijven willen sponoren, denk ik dat de bieb een grotere overlevingskans heeft. 1

Bibliotheek Zuidlaren

Sponsering door commerciële bedrijven past (helemaal) wel bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Als je door sponsoring meer mogelijkheden krijgt lijkt dit mij geen slechte zaak. 1

Als we daardoor een mooie collectie kunnen behouden is er toch niets mis mee? 1

Bibliotheek moet blijven dus geld is welkom 1

Dat levert geld op en de afstand tussen bibliotheek en bedrijven wordt kleiner. 1

Geen probleem als bedrijven reclame kunnen maken in de bieb als dank voor een donatie. Verder moet een bedrijf geen enkel 

zeggenschap hebben in de bieb

1

ik zou niet weten waarom dat niet kan. 1

Bibliotheek Havelte

Sponsering door commerciële bedrijven past (helemaal) wel bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Als sponsoren meer mogelijk maken: prima 1

Bedrijven zetten zich in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen meer in voor de maatschappij. Bedrijven vinden het 

vaak lastig om daar "handen en voeten" aan te geven. Daar zou de bibliotheek goed kunnen ondersteunen door haar netwerk in te 

zetten waarbij de bedrijven zorgen voor de (geldelijke) ondersteuning.

1

ook bedrijven hebben er belang bij dat iedereen kan lezen en schrijven 1

Bibliotheek Vledder

Sponsering door commerciële bedrijven past (helemaal) wel bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

geld binnen krijgen is belangrijk 1

iedereen laat zich sponseren, waarom niet 1

Overal wordt reclame gemaakt, dus dat zou in de bibliotheek ook kunnen. Zolang het maar geen invloed heeft op de vrije 

boekenkeuze.

1

Bibliotheek Diever

Sponsering door commerciële bedrijven past (helemaal) wel bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

alle sponsoring is goed, zolang de bibliotheek in zijn (of is het haar?) beleid op alle gebieden onafhankelijk blijft 1

bij terugtrekkende overheid goed idee 1

Iemand moet het betalen, en als de gemeente niet genoeg bijdraagt is sponsoring wel een goed idee 1

Bibliotheek Gieten

Sponsering door commerciële bedrijven past enigszins bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd
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Belangrijk dat de bibliotheek open kan blijven in Gieten 1

Commerciële bedrijven sponsoren sport,culturele evenementen enz. waarom dan geen bibliotheek? 1

een maatschappelijke organisatie zou geen commercieele afhankelijkheid mogen hebben. 1

Heb ik geen moeite mee, als het maar niet de basistaken vertroebeld. 1

Ik vind het wel een goed idee, als de commercie niet gaat bepalen wat er in de bieb gebeurt. Er moet wel 'bewaking' worden 

ingebouwd. De commercie mag het niet voor het zeggen krijgen.

1

in bepaalde gevallen kan er gesponsord worden door b.v een bank . Bij een aktiviteit kan er gesponsord worden naar aanleiding van 

het thema. Niet zomaar door een schildersbedrijf of zo.

1

Mits het in de lijn van de bibliotheek ligt. Bijvoorbeeld een boekwinkel 1

sponseren prima maar de bibliotheek moet wel onafhankelijk blijven. Geen tegenprestatie die de bibliotheek teveel beïnvloed.
1

Voor bepaalde activiteiten zou het kunnen. Maar niet voor alles. Je wordt dan te veel afhankelijk van de sponsoren.
1

Bibliotheek Annen

Sponsering door commerciële bedrijven past enigszins bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Het ontneemt wellicht vrijheid om te doen wat binnen het dorp past, aan de andere kant kan het misschien verrassende ontwikkelingen 

geven

1

Ondersteunen prima, maar het mag geen verkapte reclamestunt voor een bedrijf zijn, waarbij de bibliotheek verplichtingen krijgt of juist 

beperkingen worden opgelegd.

1

Zolang deze bedrijven niets over het beleid te zeggen krijgen, lijkt het mij geen probleem 1

Bibliotheek Odoorn

Sponsering door commerciële bedrijven past enigszins bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Om kosten te dekken zal dit fijn zijn. 1

Bibliotheek Coevorden

Sponsering door commerciële bedrijven past enigszins bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Door extra financiering zouden de diensten (bijv. omvang catalogus) verruimd kunnen worden. 1

Geen probleem. 1

het is goed dat mensen boeken blijven lezen 1

Iedere organisatie moet zelf weten of zij zich wil laten sponseren. 1

Kan me voorstellen dat je voor een specifiek projekt ook de daarbij betrokken sponsoren zoekt. Bv. Je wil Max Verstappen een lezing 

laten geven, dan ga je geen fietsersbond als sponsor aanschrijven ?

1

Super als bedrijven hun geld hiervoor willen geven, maar men kan ze niet hiertoe verplichten. 1

Bibliotheek Dalen

Sponsering door commerciële bedrijven past enigszins bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Er zit een groot gevaar in sponsoring door commerciële bedrijven. Als de medezeggenschap van hen goed is afgeblokt [dus dat ze 

geen zeggenschap hebben] is er geen probleem.

1

Het is iets publiekelijks, maar een steuntje kan mooi zijn. Maar moet niet een bepaalde richting op gestuurd worden door geld van 

commerciele bedrijven.

1

Ik zou de sponsoring beperkt zichtbaar laten zijn 1

Bibliotheek Oosterhesselen

Sponsering door commerciële bedrijven past enigszins bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?
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Aantal keer 

genoemd

De uitgevers zouden eventueel kunnen sponseren 1

Bibliotheek Sleen

Sponsering door commerciële bedrijven past enigszins bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

afhankelijk wat er tegen over moet staan 1

Ik vind het niet verkeerd als de bibliotheek zich leent om informatie te geven over commerciële bedrijven. Een plaatselijk bouwbedrijf 

(als voorbeeld) dat de bezoekers van  de bibliotheek wil laten zien wat ze voor de inwoners kan realiseren, zoals de keuken verbouwen 

of een dakkapel plaatsen, dan vind ik dat prima.

1

Moet wel neutraal blijven. Bij sponsoring is er een mogelijkheid dat dit vervalt 1

Bibliotheek de Wijk

Sponsering door commerciële bedrijven past enigszins bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Als, zonder beïnvloeding door bedrijven, het abonnementsgeld omlaag kan geen probleem. 1

bepaalde bedrijven die een link hebben met de biebactiviteiten zouden misschien kunnen sponsoren,maar de bieb moet wel door de 

gemeente/overheid gesteund worden  omdat het een belangrijke instantie blijft voor de ontwikkeling van personen.

1

een sponsor  kan als het maar neutraal is 1

geen mening 1

Ik ben bang dat als commersieel bedrijf als sponsor optreed dat deze te veel invloed krijgt. Als ze toch iets willen doen laat ze dan maar 

een geldbedrag schenken.

1

Bibliotheek Ruinen

Sponsering door commerciële bedrijven past enigszins bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Een zekere huiver van invloed op het beleid, in welke vorm dan ook. 1

Het kan een mogelijkheid zijn, maar commerciële bedrijven zullen zichzelf dan wel willen profileren. 1

Het ligt er erg aan door welk bedrijf en op welke manier. 1

Tja er moet geld komen. Misschien is dit te proberen. 1

Bibliotheek Zuidwolde

Sponsering door commerciële bedrijven past enigszins bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

als de onafhankelijkheid niet in gevaar komt heb ik er geen probleem mee 1

Het is niet zozeer dat ik het wel of niet bij de bibliotheek vindt passen, daar zie ik niet echt redenen toe. ik zou het eigenlijk wel een 

goede zaak vinden als bedrijven de bibliotheek zouden sponsoren

1

Bibliotheek Smilde

Sponsering door commerciële bedrijven past enigszins bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Sponsoring mag wel, maar wel met voorwaarden. Sponsors mogen geen inspraak/invloed op het beleid/uitvoering van de bieb krijgen. 

De bieb mag niet afhankelijk worden van sponsors. Ook moet de sponsor passen bij de bieb.

1

Bibliotheek Beilen

Sponsering door commerciële bedrijven past enigszins bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

als het uitgeversbedrijven, of ander aan gerelateerde bedrijven vind ik goed 1
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dit is afhankelijk van wat voor bedrijven de sponsoring afkomstig is. Er moet gekeken worden of de 'neutraliteit'van de bibliotheek niet in 

het geding is.

1

zolang de belangen van de bieb en leden van de bieb niet geschad worden. Zolang de bieb niet beperkt wordt in haar doen door 

belangen van sponsoren.

1

Bibliotheek Westerbork

Sponsering door commerciële bedrijven past enigszins bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Lijkt me een redelijk goed plan 1

Bibliotheek Norg

Sponsering door commerciële bedrijven past enigszins bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Als de overheidsbijdragen teruglopen zult  je waarschijnlijk wel naar sponsering door bedrijven moeten gaan  om bibliotheken te 

behouden

1

Als dit het voortbestaan van de bibliotheken verzekerd vindt ik dat prima. 1

Bibliotheek Peize

Sponsering door commerciële bedrijven past enigszins bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

De bibliotheek moet wel onafhankelijk blijven. Als commerciële belangen daarin meespelen wordt dat lastig(er). 1

Het is net als met scholen. Er moet geen sprake zijn van indoctrinatie of pure belangenbehartiging. 1

Bibliotheek Roden

Sponsering door commerciële bedrijven past enigszins bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Als de bibliotheek op die manier extra inkomsten zou krijgen, waarom niet... 1

Als er bedrijven zijn die willen sponsoren en verder geen eisen stellen aan de organisatie ( alleen genoemd worden) lijkt me dat geen 

slecht idee.

1

Ik denk dat het wel passend is als uitgevers van boeken en de ict-branche de openbare bibliotheken zouden sponseren.
1

Misschien is een bedrijf eerder in staat financieel te ondersteunen....het moet alleen niet zo zijn dat de bieb daardoor verplicht is andere 

keuzes te maken dan haar voor ogen staat.

1

moet zelfstandig blijven 1

Bibliotheek Eelde

Sponsering door commerciële bedrijven past enigszins bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Het is mogelijk een manier om geld te krijgen om open te kunnen blijven, maar ik vind de bibliotheek een verantwoordelijkheid van de 

gemeente.

1

Kan nuttig zijn , maar ook riskant. Wie bepaalt wat, waar blijft de onafhankelijkheid ? 1

nee 1

sponseren geeft toch een zekere gebondenheid - het is een publieke functie en daarom heeft een financiering uit de overheidskas de 

voorkeud - indien onder voorwaarden ook een commerciele partij deelneemt is dat niet verkeerd.

1

Sponsoring is goed als er maar geen beinvloeding komt op type boeken 1

Bibliotheek Vries

Sponsering door commerciële bedrijven past enigszins bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd
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De bieb zou zeker geld kunnen gebruiken, maar het aanbod van boeken (en activiteiten) moet onafhankelijk blijven. Ook is reclame 

onwenselijk. Misschien zijn donaties van (schatrijke) privépersonen passender.

1

Hangt af van aard steun. Voorwaarde is dat bieb eigen beleid kan (blijven) voeren. 1

Bibliotheek Zuidlaren

Sponsering door commerciële bedrijven past enigszins bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Dit zou best kunnen, ligt eraan wel bedrijf maar ik denk dat het prima is 1

Hangt er van af. Commerciele bedrijven moeten Geen invloed hebben op de samenstelling van de collectie en de dienstverlening.
1

mooi als het niet nodig is, maar als 't financieel nodig is, is er misschien een goed modus te vinden om toch te doen.
1

Onafhankelijk blijven in voorlichting en aanschaf zijn essentieel 1

Bibliotheek Havelte

Sponsering door commerciële bedrijven past enigszins bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Dat ligt aan het soort bedrijf dat sponsort. 1

hangt van de bedrijven af 1

Het hangt af van de mate van afhankelijkheid die zou kunnen ontstaan. 1

Het komt niet commercieel over maar om bibliotheek financieel gezond te krijgen of jouden misschien wel nodig 1

Vind eigenlijk dat het niet moet maar als dat voorkomt dat het moet sluiten mag het wat mij betreft 1

Wat brengt dat teweeg, wat zijn de voorwaarden, kortom wat verandert hierdoor 1

Zelfde als eerdere antwoord taak van de overheid 1

Zolang de vrijheid van 'meningsuiting' niet beinvloedt wordt is het begrijpelijk in deze tijden. 1

Bibliotheek Vledder

Sponsering door commerciële bedrijven past enigszins bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Bedrijven kunnen de doelstelling an de bibliotheek ondersteueb, maar ook overnemen voor eigen gewin 1

geen commercie in debieb 1

zal wel nodig zijn om te overleven als het rijk steeds minder bijdraagd 1

Bibliotheek Diever

Sponsering door commerciële bedrijven past enigszins bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Ik vind het niet heel erg passend, maar ik heb er geen problemen mee als het gebeurt 1

neutraal 1

Bibliotheek Dwingeloo

Sponsering door commerciële bedrijven past enigszins bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Commercieel laten steunen bijvoorbeeld door aan boeken gerelateerde bedrijven 1

Dat moeten ze zelf weten, een ieder ander bedrijf moet ook commercieel denken. Dus waarom de bibliotheek niet? 1

Kan ik niet overzien. Hangt er vanaf wat voor soort organisaties 1

Nee, daar weet ik te weinig over hoe dat gaat werken en wat de voor en nadelen dan zijn. 1
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Bibliotheek Rolde

Sponsering door commerciële bedrijven past (helemaal) niet bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Als bibliotheek kun je het beste onafhankelijk zijn zonder financiële participatie van derden buiten het lidmaatschap 1

zelfstandig blijven. Straks moet je lezen wat de commervcie voorschrijft. Consumindren in plaats van consumeren.
1

Bibliotheek Gieten

Sponsering door commerciële bedrijven past (helemaal) niet bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Een bibliotheek moet onafhankelijk zijn 1

Ik vind het niet passend (zie mijn vorige toelichtingen), maar ik zie wel de voordelen als daardoor meer geld en aandacht voor boeken 

en lezen ontstaat.

1

Overheidstaak 1

waarschijnlijk wordt de invloed van dit soort bedrijven dan te groot en wordt je een richting op gedwongen die niemand wil.
1

Bibliotheek Annen

Sponsering door commerciële bedrijven past (helemaal) niet bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Commerciële bedrijven willen vaak ook invloed. Bijvoorbeeld een uitgever van flutboekjes die de boeken van de concurrentie niet in de 

bieb wil. Ik noem maar een extreem voorbeeld.

1

Het goede eraan is dat op die manier de bieb als een aantrekkelijk iets wordt voorgesteld - positieve beeldvorming. Ertegen:  bieb als 

nutsvoorziening staat hier haaks op.

1

Het is een openbare instelling, daar moet geen stempel op. 1

Bibliotheek Gasselternijveen

Sponsering door commerciële bedrijven past (helemaal) niet bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Er zijn al zoveel sectoren waar commercie de richting bepalen mag op indirecte wijze, maar waar resultaat iig altijd in straatje van het 

bedrijf past. Liever niet.

1

taak van gemeente en overheid de gelegenheid te bieden dat iedereen kan lezen 1

Bibliotheek Borger

Sponsering door commerciële bedrijven past (helemaal) niet bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Belangenverstrengeling. De kans is groot dat comm. bedrijven een vinger in de pap willen hebben of wanneer een bedrijf niet goed uit 

de verf komt, de bieb willen beinvloeden.

1

Er is al commercie genoeg in de wereld 1

Ik denk dat er dan veel met reclame gewerkt wordt 1

Mogelijke beïnvloeding op keuze selectie boeken 1

Taak van de overheid, geen reclame in de Bieb. 1

Zie vorig antwoord 1

Bibliotheek Odoorn

Sponsering door commerciële bedrijven past (helemaal) niet bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Bieb is voorziening die door de overheid gesubsidieerd moet zijn. 1
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is een taak van de overheid 1

Te veel commerciele invloed bij het assortiment boeken misschien? 1

Bibliotheek Valthermond

Sponsering door commerciële bedrijven past (helemaal) niet bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

geen zin in grote reclame toestanden 1

Bibliotheek Coevorden

Sponsering door commerciële bedrijven past (helemaal) niet bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

beinvloedbaar bij sponsoring. ongewenste reclame 1

De bibliotheek moet onafhankelijk blijven en zou door de gemeente moeten worden ondersteund 1

Discutabel ( verborgen reclame) 1

het is begrijpelijk dat dit gaat gebeuren vanwege het geld, want helaas draait het daar tegenwoordig om maar ik vind het absoluut niet 

passen.

1

Het is een openbaar gebouw en de gemeente hoort dat te ondersteunen 1

Bibliotheek Oosterhesselen

Sponsering door commerciële bedrijven past (helemaal) niet bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Niet laten leiden door commercie 1

Bibliotheek Schoonoord

Sponsering door commerciële bedrijven past (helemaal) niet bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

een bieb moet een openbare plek blijven en niet afhankelijk worden van de commercie. vaak gebeurt het als de commercie inspraak 

krijgt er dingen niet ten gunste van de bevolking plaats vinden.

1

Bibliotheek Sleen

Sponsering door commerciële bedrijven past (helemaal) niet bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Een ondernemer zal het niet prettig vinden in de door gesponsorde bieb een aantal boeken aan te treffen die aantonen dat de 

betreffende onderneming een mijeukiller is van de eerste orde. Die boeken gaan er dus uit. En zo verdwijnt de vrijheid geruisloos. Ida 

Gerhardt, J.C.Bloem, W.Ellschot, G.Achterberg, W.Wilmink hebben ons daar voor gewaarschuwd.

1

Je moet daar niet afhankelijk van willen zijn, zodat zij invloed op het beleid kunnen krijgen. 1

Bibliotheek de Wijk

Sponsering door commerciële bedrijven past (helemaal) niet bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Alleen sponsoring op voorwaarde dat een bedrijf geen vinger in de pap mag hebben bij het bepalen van het beleid van openbare 

bibliotheken

1

De bibliotheek moet niet afhankelijk worden van commerciële bedrijven 1

Ik vind dat de overheid hier in een grote rol moet spelen, zoals voorheen. Net als onderwijs zijn bibliotheken voor ontwikkeling van 

mensen belangrijk.

1

Bibliotheek Ruinen

Sponsering door commerciële bedrijven past (helemaal) niet bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd
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Een commercieel bedrijf wil er voordeel van hebben, dus deze gaan uit van hun eigen belang en dan is de informatie in de bibliotheek 

niet meer objectief. De sponsor bedrijven krijgen meer aandacht dan de concurrenten.

1

Bibliotheek Ruinerwold

Sponsering door commerciële bedrijven past (helemaal) niet bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Zie voorgaande: heb er geen problemen mee als de bibliotheek gesteund wordt financieel door bedrijven. 1

Bibliotheek Zuidwolde

Sponsering door commerciële bedrijven past (helemaal) niet bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Dan wordt het waarschijnlijk een bedrijf en weet niet of dat ten goede komt van de bieb 1

Danwordt de bieb afhankelijk van de sponsoren 1

Een bibliotheek moet helemaal onafhankelijk informatie kunnen verstrekken "zonder last of ruggespraak". 1

een bibliotheek moet onafhankelijk blijven 1

Bibliotheek Smilde

Sponsering door commerciële bedrijven past (helemaal) niet bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

de bibliotheek moet onafhankelijk blijven 1

Reclame ligt op de loer 1

Sponsoren.....belangenvertrengeling.  Schenkingen van commerciële instanties accepteren is wat anders, vb Rabo bank, 

Postcodeloterij etc

1

Bibliotheek Beilen

Sponsering door commerciële bedrijven past (helemaal) niet bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

De bibliotheek is een neutrale instelling, laten we dat maar zo houden 1

Waarschijnlijk zal het misschien niet anders kunnen, maar een neutrale bieb is altijd meer waard dan een gesponsorde.
1

Bibliotheek Westerbork

Sponsering door commerciële bedrijven past (helemaal) niet bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

dan wordt een commercieel bedrijf die mogelijk met andere bedoelingen gaat handelen (meer naar het bedrijfsleven toe)
1

ik ben van mening dat een bibliotheek neutraal moet zijn, en door sponsering wordt dat moelijker. 1

Bibliotheek Norg

Sponsering door commerciële bedrijven past (helemaal) niet bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Bij commerciele bedrijven draait alles (maar dan ook letterlijk ALLES!) om de centen en dat druist lijnrecht in tegen waar een 

bibliotheek voor staat!

1

dan krijg je belangenverstrengeling,zoiets als lobby 1

Hangt van de sponsor af 1

Is dan niet meer onafhankelijk 1

meer een openbare instelling, moet zo blijven onafhankelijk 1

Wat een afschuwelijk idee. Het hoort bij de basis vind ik en de gemeente (en landelijke politiek) moet het veel aandacht geven. 

Inhoudelijk en financieel!

1
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Bibliotheek Peize

Sponsering door commerciële bedrijven past (helemaal) niet bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

heb daar wat moeite mee........ ben bang dat dit toch negatief het bibliotheekwezen beinvloedt 1

Bibliotheek Roden

Sponsering door commerciële bedrijven past (helemaal) niet bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Belangenverstrengeling niet gijn 1

Bibliotheken hebben niets met commercie te maken. 1

Bibliotheken zijn nuttig. Ze kosten geld. Dat moet ergens vandaan komen. Zeker om t mogelijk te maken dat mensen met weinig 

inkomen, toch kunnen lezen

1

bieb moet onafhankelijk zijn 1

Commerciële belang gaat vaak voorop staan. 1

de bieb moet een gewone voorziening blijven. aub geen sponsoring. 1

Niet passend maar wel handig als het lukt. Ergens moet het geld vandaan komen. De overheid haakt af. Zij kan de de jongeren niet 

meer aan het lezen krijgen. Dan de commercie maar.

1

Vind ik niet echt bij de bibliotheek passen, het is prettig dat ze neutraal zijn. 1

Zoals gezegd is een bibliotheek een nutvoorziening in onze samenleving en is een overheidstaak en met commerciële belangen van 

het bedrijfsleven zou dit in het gedrang komen.

1

Bibliotheek Eelde

Sponsering door commerciële bedrijven past (helemaal) niet bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Dan wordt het zo erg commercieel, gevolg is dat bedrijven zich met de bieb kunnen gaan bemoeien. 1

Financiering van de openbare bibliotheek is een taak van de overheid. 1

Ik ben van mening dat de commercie geen invloed moet hebben/ krijgen opde onafhankelijkheid van de bibliotheek.
1

moet onafhankelijk zijn 1

Onafhankelijkheid moet gewaarborgd blijven. 1

sociaal voor iedereen 1

Teveel invloed door commercie lijkt me niet goed. 1

Wie bepaald dan het beleid bij sponsenring? 1

Bibliotheek Vries

Sponsering door commerciële bedrijven past (helemaal) niet bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Als daar door de bibliotheek kan blijven bestaan oké maar andersniet 1

Bieb is voor iedereen geen inmenging van commercie 1

Ik vind dat de bieb openbaar moet zijn, niet commerciaal afhankelijk. 1

Moet niet aan de orde zijn.  Levensbehoefte. 1

Bibliotheek Zuidlaren

Sponsering door commerciële bedrijven past (helemaal) niet bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Als een bedrijff geen invloed op de colletie zou hebben, dan kan dit een mogelijkheid zijn. Anders niet. 1

Dat kan verkapte reclame meebrengen. 1
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er staat altijd een tegenprestatie tegenover, de vraag is in hoeverre die tegenprestatie de centrale rol van de bieb aantast. ik zou het 

bijvoorbeeld erg storend vinden als ik eerst door allerlei advertenties heen moet om mijn boeken te kunnen lenen (om maar iets te 

noemen)

1

Het laten voortbestaan van een bibliotheek valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. 1

Ik zou dan eerst willen weten wat er voor die bedrijven tegenover staat. Het mag in geen geval ten koste gaan van de privacy van de 

abonnementhouders!!

1

Marktwerking voor een voorziening als de bibliotheek is mij een gruwel 1

Neutraliteit! De overheid zou hier voor moeten zorgen. 1

vaak vindt er daarna belangen verstrengeling plaats=niet juist 1

Bibliotheek Havelte

Sponsering door commerciële bedrijven past (helemaal) niet bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Commerciële belangen passen mijns inziens niet bij de bibliotheek. 1

Ik betaal graag belasting voor voorzieningen zoals bibliotheek en theater, sport en spel, dus ik vind dat er overheidsgeld beschikbaar 

moet worden gesteld.

1

Zou het aanbod in de biep kunnen beïnvloeden door reklame e.d. als tegenprestatie voor het bedrijf 1

Bibliotheek Vledder

Sponsering door commerciële bedrijven past (helemaal) niet bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Het lijkt me beter om de bibliotheek uit de sfeer van de commercie te houden. Als er overal in de bibliotheek logo's van bedrijven 

opduiken, lijkt me dat bijzonder irritant. Die sponsors willen er natuurlijk wel iets voor terughebben - zichtbaarheid.

1

Bibliotheek Diever

Sponsering door commerciële bedrijven past (helemaal) niet bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Dat gaat waarschijnlijk tenslotte van de neutraliteit 1

nee,gevoelsmatig, zeg ik nee.Moeten we dansen naar de pijpen van de commercie 1

Zo verliest de bibliotheek haar neutrale status 1

Bibliotheek Dwingeloo

Sponsering door commerciële bedrijven past (helemaal) niet bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer 

genoemd

Bedrijven die sponseren gaan zich ook bemoeien met de gang van zaken. 1

Bedrijven willen graag wat terug zien voor sponsoring. En wat komt daar dan tegenover te staan? 1

De bibliotheek moet zich verre houden van sponsoring, je bent er voor de burger 1

Moet worden bekostigd door de gemeente en niet afhankelijk zijn van goedwillende bedrijven die kunnen afhaken als het niet meer 

uitkomt

1

Bibliotheek Gieten

Vindt u dat bedrijven die de Bibliotheek willen sponseren aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen? Ja, namelijk…

Aantal keer 

genoemd

Bedrijven moeten een ondersteunende rol spelen. Het is niet in twee woorden te zeggen. 1

De visie en doelstelling van het bedrijf moet altijd beoordeeld worden door de directie van de bibliotheek  ik vertrouw op hun 

beoordelingsvermogen

1

iets te maken hebben met educatie, 1

In hun visie en doelstelling moet maatschappelijk belang gedefinieerd zijn. 1

Ja, geen criminelen of corrupte bedrijven 1
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Milieubewust, gezond 1

Passend bij doelstellingen bibliotheek 1

raak en draagvlak 1

zij moeten achter de doelstellingen van de bibliotheek staan. 1

Bibliotheek Annen

Vindt u dat bedrijven die de Bibliotheek willen sponseren aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen? Ja, namelijk…

Aantal keer 

genoemd

de bibliotheek objectief laten blijven 1

enigszins gerelateerd aan de doelstelling van een bibliotheek. Algemeen beschikbaar. Sociaal betrokken. 1

het moet wel passen. 1

het moeten 'nette' partijen zijn. geen verborgen agenda's van beinvloeding van mensen. 1

Passend bij het dorp 1

Bibliotheek Borger

Vindt u dat bedrijven die de Bibliotheek willen sponseren aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen? Ja, namelijk…

Aantal keer 

genoemd

de bedrijven moeetn neutraal zijn 1

Bibliotheek Nieuw-Buinen

Vindt u dat bedrijven die de Bibliotheek willen sponseren aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen? Ja, namelijk…

Aantal keer 

genoemd

ze moeten een eerlijk en duurzaam bedrijf zijn die ook door de gemeente geaccepteerd worden 1

Bibliotheek Odoorn

Vindt u dat bedrijven die de Bibliotheek willen sponseren aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen? Ja, namelijk…

Aantal keer 

genoemd

B.v. uitgevers zouden kunnen sponseren 1

Betere samenleving, aanbieden van kennis in de vorm van boek of tijdschrift 1

er moet een direct verband met het bibliotheekgebeuren zijn. 1

moet passen binnen doelstelling bib 1

Bibliotheek Valthermond

Vindt u dat bedrijven die de Bibliotheek willen sponseren aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen? Ja, namelijk…

Aantal keer 

genoemd

Het moeten maatschappelijk algemeen gewaardeerde bedrijven zijn 1

Bibliotheek Coevorden

Vindt u dat bedrijven die de Bibliotheek willen sponseren aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen? Ja, namelijk…

Aantal keer 

genoemd

Beslist geen invloed op beleid mogen hebben. 1

Integer en passend bij de bibliotheek 1

niet uit zijn op winstbejag. 1

Bibliotheek Dalen

Vindt u dat bedrijven die de Bibliotheek willen sponseren aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen? Ja, namelijk…

Aantal keer 

genoemd

dezelfde voorwaarden welke ik stel over de kennis. 1
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maatschappelijk verantwoord 1

Bibliotheek Schoonoord

Vindt u dat bedrijven die de Bibliotheek willen sponseren aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen? Ja, namelijk…

Aantal keer 

genoemd

Doelstelling 1

Bibliotheek Sleen

Vindt u dat bedrijven die de Bibliotheek willen sponseren aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen? Ja, namelijk…

Aantal keer 

genoemd

het moeten wel fatsoenlijke bedrijven zijn, geen oplichters. 1

maatschappelijk betrokken 1

moet passen bij de visie, missie bibliotheek 1

Bibliotheek de Wijk

Vindt u dat bedrijven die de Bibliotheek willen sponseren aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen? Ja, namelijk…

Aantal keer 

genoemd

de bibliotheek kan daarmee uitdragen wat ze belangrijk vindt (milieu, zorgen voor omgeving etc) 1

Sponsoren moeten passen in de visie van de bibliotheek 1

Bibliotheek Ruinen

Vindt u dat bedrijven die de Bibliotheek willen sponseren aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen? Ja, namelijk…

Aantal keer 

genoemd

Doelstelling en visie moet bij een bieb passen. 1

een behoorlijke mate aan belangeloosheid 1

Het moeten bedrijven zijn met een "schoon" geweten. 1

Bibliotheek Ruinerwold

Vindt u dat bedrijven die de Bibliotheek willen sponseren aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen? Ja, namelijk…

Aantal keer 

genoemd

Lijkt me logisch dat ze de waarde van een bieb voor  een gemeenschap onderstrepen 1

maatschappelijk verantwoord ondernemen. liefste lokaal / regionaal / nationaal. geen branche die schade berokkent als sigaretten, 

alcohol, etc.

1

Moet wel in het plaatje passen, zo kan er samengewerkt worden en een breder publiek aangetrokken worden misschien.
1

Bibliotheek Zuidwolde

Vindt u dat bedrijven die de Bibliotheek willen sponseren aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen? Ja, namelijk…

Aantal keer 

genoemd

bedrijven moeten wel goed bezig zijn wat betreft milieu en dergelijke 1

klant-milieu vriendelijk 1

Bibliotheek Smilde

Vindt u dat bedrijven die de Bibliotheek willen sponseren aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen? Ja, namelijk…

Aantal keer 

genoemd

visie 1

Bibliotheek Beilen
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Vindt u dat bedrijven die de Bibliotheek willen sponseren aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen? Ja, namelijk…

Aantal keer 

genoemd

de bieb niet beperken in haar doen en laten 1

Duurzaam en mensvriendelijk 1

Geen belangenverstrengeling of invloed op het beleid van de bibliotheek 1

niet dat de bieb vol gehangen wordt met reclame borden, een sticker in de boeken vind ik niet verkeerd 1

zie toelichting op de vorige vraag 1

Bibliotheek Westerbork

Vindt u dat bedrijven die de Bibliotheek willen sponseren aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen? Ja, namelijk…

Aantal keer 

genoemd

Moet passen binnen het kader van de bieb. Dus geen Jumbo sponsoring alsjeblieft 1

niet te veel vingers in de pap willen hebben. 1

passend bij doelstelling bibliotheek (b.v. geen bierfabricant of gokpaleis) 1

Zij moeten erzelf geen voordeel van hebben. 1

Bibliotheek Norg

Vindt u dat bedrijven die de Bibliotheek willen sponseren aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen? Ja, namelijk…

Aantal keer 

genoemd

belangstelling hebben voor de functies die een bibliootheek  heeft 1

Het moet niet haaks staan op het gedachtegoed van de bibliotheek 1

Bibliotheek Peize

Vindt u dat bedrijven die de Bibliotheek willen sponseren aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen? Ja, namelijk…

Aantal keer 

genoemd

hun visie moet in lijn zijn met de visie van de bieb 1

Moeten geen ideologische achtergrond hebben 1

zie vorige antwoord 1

Bibliotheek Roden

Vindt u dat bedrijven die de Bibliotheek willen sponseren aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen? Ja, namelijk…

Aantal keer 

genoemd

betrokkenheid bij de doellgroepen van de bibliotheek 1

geletterdheid en stimulatie daarvan hoog in het vaandel! 1

goed voor milieu, geen wapen- of kinderhandel 1

Heb ik in de vorige vraag al gezegd: branche en doelstelling 1

Onafhankelijkheid bieb moet gegarandeerd 1

Ze moeten wel een link met bibliotheek en boeken hebben en geen negatieve maatschappelijke uitstraling hebben. 1

Zou mooi zijn als er 'bruggetjes' zijn. 1

Bibliotheek Eelde

Vindt u dat bedrijven die de Bibliotheek willen sponseren aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen? Ja, namelijk…

Aantal keer 

genoemd

bedrijven met extreme ideeën of dubieuze doelen zijn m.i. niet geschikt 1

Geen of zeer weinig bemoeienis met boekenaanschaf 1

Geen oorlogstuig oid 1
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kan visie ,doelstelling zijn 1

maar onder strikte voorwaarden 1

Bibliotheek Vries

Vindt u dat bedrijven die de Bibliotheek willen sponseren aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen? Ja, namelijk…

Aantal keer 

genoemd

aansluiten bij het bibliotheek programma. 1

Dat het bij de bieb of een bepaald onderdeel past. 1

Ik denk aan betrokkenheid aanschaf boeken etc. Branch bedrijf is op zich van geen belang; wel moet duidelijk zijn wie welke steun 

geeft.

1

Moet wel een beetje bij de bibliotheek passen denk  ik. 1

Bibliotheek Zuidlaren

Vindt u dat bedrijven die de Bibliotheek willen sponseren aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen? Ja, namelijk…

Aantal keer 

genoemd

Culturele doelstelling hebben 1

de bibliotheek is een 'sterk merk', die moet niet onderuit gehaald worden door hun sponsors. 1

het mogen geen bedrijven zijn die discussies doen ontstaan 1

Lijkt mij dat het  bij voorkeurom bedrijven zou moeten gaan die een connectie hebben met de boeken wereld, in de ruimste betekenis 

van het woord.

1

Maatschappelijk verantwoord en duurzaam 1

Moet wel een aanvulling zijn voor de bieb. Dus aanbod van diensten. 1

Niet iets dat erg tegenstrijdig is met lezen,  jeugd enzovoort 1

Bibliotheek Havelte

Vindt u dat bedrijven die de Bibliotheek willen sponseren aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen? Ja, namelijk…

Aantal keer 

genoemd

achter de doelstellingen van de bibliotheek staan zonder iets van censuur. 1

Als de bibliotheel gesponsord gaat worden door Holland Signaal (o.a. nachtkijkers voor oorlogssituaties) zet ik daar vraagtekens bij
1

Bibliotheek eigen regie en keuzes laten houden. 1

Doelstelling en visie  en zeker ook de branche zijn belangrijk om te beseffen of het klopt. 1

Lijkt mij logisch dat er geen reclame voor drank etc gemaakt wordt gelet ook de kinderen die komen.verder heb ik er nog niet zo bij 

nagedacht

1

Moet wel kloppen met visie van bibliothee 1

o.a. geen tebaksbedrijven 1

Vrij van enige politieke of religieuze voorkeur. 1

Bibliotheek Vledder

Vindt u dat bedrijven die de Bibliotheek willen sponseren aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen? Ja, namelijk…

Aantal keer 

genoemd

culturele belangstelling 1

een bepaalde visie lijkt mij wel nodig 1

geen winst eruit willen halen, een visie hebben op ontwikkeling, delen van kennis, zonder er zelf direct beter van te willen worden. 

Willen delen, niet meer willen binnenhalen/

1

Bibliotheek Diever

Vindt u dat bedrijven die de Bibliotheek willen sponseren aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen? Ja, namelijk…
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Aantal keer 

genoemd

sociaal verantwoord ondernemen 1

Bibliotheek Dwingeloo

Vindt u dat bedrijven die de Bibliotheek willen sponseren aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen? Ja, namelijk…

Aantal keer 

genoemd

De bibliotheken moeten hierbij wel voorop staan 1

passende visie, geen winstoogmerk 1

Bibliotheek Rolde

Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?

Aantal keer 

genoemd

Het is altijd het zelfde gezeur. Altijd weer enquetes. Wordt weer een bureau voor ingeschakeld. Ik heb mijn lidmaatschap opgezegd. 

Wat ik wil lezen bepaal ik zelf en laat mij niet inpakken door de commmercie.

1

Ik ben 80 jaar en heb niet zoveel meer te wensen. 1

Neen 1

Bibliotheek Gieten

Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?

Aantal keer 

genoemd

Als er hulp nodig is in de bieb, mag dit wel beter kenbaar gemaakt worden. 1

geen 1

Geen 3

Interessante onderwerpen 1

Je zou van de bibliotheek ook een multifunctionele huis kunnen maken (ontmoetingscentrum voor jong en oud). 1

nee 1

Nee 3

neen 2

Vreemde vragen, overheid zou biebs moeten blijven steunen! 1

wil over de voorwaarden tot sponsoring nog wel meer zeggen dan ik hier kwijt kan. 1

Bibliotheek Annen

Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?

Aantal keer 

genoemd

Ik vind de vragen aan het eind over lengte en over 'leuk' erg vervelend. 1

Nee 1

nee hoor 1

Wel vind ik het belangrijk dat de bibliotheken meer gaan samenwerken, bv bij de organisatie van activiteiten en cursussen.
1

Bibliotheek Gasselternijveen

Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?

Aantal keer 

genoemd

nee 1

Bibliotheek Borger

Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?

Aantal keer 

genoemd
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Alle plannen, de toekomst van de Bieb, valt en staat met de inzet van de vrijwilligers. Je kunt nog zoveel beleidsplannen ontwikkelen, 

maar als de betaalde, geschoolde krachten verdwijnen kan je niet eenvoudigweg de taken op de vrijwilligers overdragen. Meer scholing 

of andere ontmoetingsdagen veranderen hier niets aan, het gros is 65/70+, heeft moeite met alle kennis die aangedragen en 

onthouden moet worden, zéker als er maar 1x per week een dagdeel gewerkt wordt. Hier is écht te weinig aandacht voor, de positieve 

inzet is aanwezig, maar 'overvragen' zal afhakers opleveren. Ook komt de service naar de abonnee in verdrukking als er door de 

vrijwilliger onvoldoende of onjuiste informatie gegeven wordt. Misschien moet de Bieb maar financieel ondersteund worden door een 

bank (?), kunnen de banen behouden blijven en kan de vrijwilliger weer uitsluitend ondersteunen zonder eindverantwoordelijkheid.

1

Heb me ooit als vrijwilliger aangeboden, maar was (65) te oud, hoewel door werkervaring zeker geschikt 1

Ik heb een beetje moeite met de tijd die het kost om een boek vanuit een andere vestiging te reserveren 1

nee 4

Nee 1

Nee voorlopig niet? 1

Bibliotheek Nieuw-Buinen

Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?

Aantal keer 

genoemd

nee 1

Bibliotheek Odoorn

Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?

Aantal keer 

genoemd

Geen opmerking. 1

geen. 1

Geen. 1

Graag zou ik zien dat de bibliotheken, met name in de wat kleinere dorpen blijven bestaan. 1

Lijkt me goed om naar manieren te zoeken dat de bieb voor iedereen toegankelijk blijft ook voor mensen die geen budget hebben.
1

nee 1

Nee 1

Nee. 1

neen 1

onnodige vragenlijst 1

Te sturend vanuit een perspectief! 1

Bibliotheek Valthermond

Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?

Aantal keer 

genoemd

Neen 1

Bibliotheek Coevorden

Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?

Aantal keer 

genoemd

De laatste vraag had ook een "waarom" vraag morten hebben. 1

Ik snap dat de Bibliotheek het financieel zwaarder krijgt door het verminderen van subsidies. Ik maak weinig gebruik van de bibliotheek 

omdat ik weinig tijd heb om te lezen. Maar ook, doordat ik niet gemotiveerd raak als ik in de bibliotheek kom. In Coevorden liggen de 

boeken ongeorganiseerd op een tafel. Lastig zoeken. Het aanbod wordt minder, ik ging daarom wel eens naar een andere vestiging. 

Maar ja, daar zijn ook al meerdere van gesloten. De meeste boeken die ik leen, betreft vakantiegidsen en een stapel boeken voor als ik 

op vakantie ga. Met die max 20 boeken per jaar, is voor mij de bibliotheek eigenlijk te duur. Toch blijf ik lid, dat ben ik al sinds ik kan 

lezen.

1
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meer boeken. aanbod is klein 1

nee 1

Nee 5

nee geen opmerkingen 1

Prettige vakantie voor alle bieb-medewerkers/sters! 1

Bibliotheek Dalen

Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?

Aantal keer 

genoemd

geen op dit moment. 1

Nee 1

Vrijwilligers zijn goed om te behouden, wees er zuinig op. 1

Bibliotheek Oosterhesselen

Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?

Aantal keer 

genoemd

nee 1

Nee 1

zo hoef ik geen enquête wer 1

Bibliotheek Schoonoord

Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?

Aantal keer 

genoemd

laat de commercie niet toe in de bieb 1

nee 2

Bibliotheek Sleen

Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?

Aantal keer 

genoemd

nee 2

Nee ik hebt geen opmerkingen. 1

Neen 1

Wat willen jullie toch ie herhaaldelijk vragen om lijsten in te vullen? 1

Bibliotheek de Wijk

Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?

Aantal keer 

genoemd

geen 1

Ik vind de vraagstelling soms suggestief en je kunt niet altijd dat invullen wat je graag zou willen. 1

Is het zinvol? 1

lastig onderwerp. nooit over nagedacht, nooit in me opgekomen 1

nee 2

Nee 1

neen 1

nvt 1

Op dit moment niet. 1
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Bibliotheek Ruinen

Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?

Aantal keer 

genoemd

Is dit een landelijke enquête of regionaal? 1

Neen 1

nrr 1

Waarom deze vragenlijst? Wat is de doelstelling? 1

Bibliotheek Ruinerwold

Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?

Aantal keer 

genoemd

Nee 1

Bibliotheek Zuidwolde

Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?

Aantal keer 

genoemd

ik moet wennen aan het idee dat de bibliotheek een goed doel is waar donaties nodig zijn. Voor mi hoort dit tot een basisvoorziening 

van de gemeente

1

nee 1

Neen 1

Neen. 1

Bibliotheek Smilde

Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?

Aantal keer 

genoemd

geen 1

Nee 1

Neen 1

Succes! 1

Bibliotheek Beilen

Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?

Aantal keer 

genoemd

nee 1

zoal eerder gezegd, ik wil dat steeds opschrijven maar vergeet het steeds pas nadat ik de enquete verzonden heb. het zou kunnen dat 

het daardoor nu op de verkeerde plek staat maar het is wel een service die nodig is.   - signaal dat een boek gelezen is, en als je hem 

dan toch niet wil gewoon kan annuleren zonder kosten - brievenbus waarbij je een boek kan inleveren als de bieb dicht is

1

Bibliotheek Westerbork

Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?

Aantal keer 

genoemd

Het zou goed zijn de openingstijden van de bieb ruimer te maken en niet beperkter zoals onlangs is gebeurd. Er is nu 1 dag met 

opening tot na 5 uur, 1 dag helemaal dicht en de rest van de week alleen de middagen (vanaf half 2). Ondanks dat ik er vlak bij woon 

(zelfde straat) ervaar ik dit toch als veel te weinig. Een ochtend in de week en weer terugnaar de maandag en vrijdag langer open zou 

aan te bevelen zijn.

1

nee 2

Nee Ik hoop van ganser harte, dat de bieb in Westerbork blijft bestaan! 1
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Neen 1

Bibliotheek Norg

Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?

Aantal keer 

genoemd

Fijn dat er meer ruimte was voor het weergeven van mijn mening! Ik was misschien wat kritisch, maar het zou echt zonde zijn als de 

bieb zou verdwijnen door de huidige wijze van financieren en managen. Veel mooie woorden maar ik zie niet veel gebeuren. Succes!!

1

Geen. 1

Lang leve het boek! 1

nee 2

Neen 1

Vond dit onderzoek niet echt nodig. 1

Wat minder vragenlijsten in een jaar zou ik wel fijn vinden. 1

Bibliotheek Peize

Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?

Aantal keer 

genoemd

geen opmerkingen. 1

nee 2

Nee 1

Bibliotheek Roden

Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?

Aantal keer 

genoemd

Bezuinigen in de bibliotheek kan door de collectie te verkleinen en dus ook de ruimte. Ik moet nu toch ook al alles reserveren.
1

Geen 1

Geen opmerkingen verder. 1

Jammer om negatief antwoord te moeten geven. Maar zo is het. 1

nee 4

Nee 3

Prima dat er gevraagd wordt naar vrijwilligers, zowel soort werk als wensen in waardering 1

Bibliotheek Eelde

Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?

Aantal keer 

genoemd

Bieb blijf Bieb. 1

Bij de vraag over vriendenabonnement mis ik een prijsindicatie. Ik zou het wel willen aanschaffen, ik vind de bieb belangrijk in de 

gemeente. Maar het ligt wel een beetje aan de prijs.

1

ik ben benieuwd naar het resultaat van de enquete 1

Ik wil graag op de hoogte worden gesteld welke conclusie op basis van deze enquete wordt getrokken, en welk advies jullie formuleren 

op basis van deze enquete.

1

In een dorp/stad zal een ieder moeten kunnen genieten van een openbare leeszaal.  In iedere stad waar ik geweest ben oa In 

Frankrijk, Zweden, Londen, maakte de bibliotheek onderdeel uit van de bezoekjes van kinderen en kleinkinderen.

1

nee 1

Nee 1
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Personeel? Graag discussie over vaste gezichten in de bieb. Ook gemotiveerde vrijwilligers. Maar zeker geschoold personeel ! Andacht 

voor contacten omdat bij het zelf registreren via de computer de informele contacten verminderen,hoe prettig het ook is zelf je boeken 

"af te stempelen". Ook aandacht voor de buitenlandse kinderen zou niet verkeerd zijn,dat heeft best een specifieke aandacht nodig en 

is zo'n belangrijke taak voor de bieb naar mijn idee.

1

wat gebeurt hier verder mee? 1

Bibliotheek Vries

Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?

Aantal keer 

genoemd

De bieb in Vries is onlangs verbouwd maar het kan nog mooier (nu beetje rommelig) 1

Financieen zouden niet aan de orde moeten zijn. 1

geen 1

Ik ben blij dat de bieb er nog is. 1

nee 1

Nee 2

Bibliotheek Zuidlaren

Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?

Aantal keer 

genoemd

n.v.t 1

nee 2

Nee 2

Bibliotheek Havelte

Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?

Aantal keer 

genoemd

Geen opmerkingen 2

Geen. 1

Ik begrijp dat er een groot verschil is tussen de grotere en de kleine bibliotheken in de plattelandsdorpen, toch vind ik het zeer 

belangrijk als sociaal ontmoetingspunt. Bieb moet blijven!

1

Momenteel niet,net terug van vakantie 1

nee 2

Nee 2

Nee, geen 1

Op dit moment niet. 1

Bibliotheek Vledder

Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?

Aantal keer 

genoemd

In het verleden heb ik mijn diensten al eens aangeboden als vrijwilligster in de bibliotheek van Vledder. Toen bleek dat ik verplichte 

vaste dagen aanwezig moest zijn. Daar ben ik toen niet op ingegaan, gezien het feit dat mijn man net gepensioneerd was. De vrijheid 

was mij te lief. Daarna heb ik meer dan 10 jaar als vrijwilligster in het museum voor Valse Kunst geholpen waar een zeer grote groep 

vrijwilligers was en er altijd iets te regelen was mocht ik verhinderd zijn. In de winter zou ik echter wel wat hand- en spandiensten voor 

de bibliotheek willen verrichten in overleg met de bibliothecaresse.

1

nee 1

Bibliotheek Diever
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Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?

Aantal keer 

genoemd

ik ben er niet gerust op;de commercie wil op allerlei gebied een vinger in de pap krijgen. 1

Niet echt maar wel een opmerking over het nieuws van de afgelopen week: over het al dan niet afschaffen van de boete. Er zijn 

mensen die denken dat boeken niet op tijd teruggebracht worden als er geen sanctie/boete tegenover staat. Daarom is mijn idee om er 

met een beloningssysteem te werken als de boeken wel op tijd teruggebracht worden

1

nvt 1

Bibliotheek Dwingeloo

Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?

Aantal keer 

genoemd

De vragen over 'vriendenabonnement" en sponsoring van bedrijven vond ik toch wel wat merkwaardig. Wat is hier eigenlijk de 

bedoeling van?

1

Een bibliotheek is een noodzaak 1

Ik hoop, dat de bibliotheek kan blijven bestaan, ook in de kleine dorpen 1

Ja. 1

nee 1

Nee 1

Nee. 1

Onbekend

Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?

Aantal keer 

genoemd

Voor de kinderen en ouderen  in Aalden is het nog steeds ontbreken van een bieb XS een groot gemis 1
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