BiblioNu
BiblioNu heeft te kennen gegeven te kampen met oplopende tekorten in haar financiële
administratie.

5 ‘Ik ben bereid meer abonnementsgeld te betalen om de
bibliotheek in stand te houden’
(In hoeverre ben je het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling 5 ‘Ik ben bereid meer abonnementsgeld te betalen om de bibliotheek in stand te houden’
antwoordt 23% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 36% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (31%) is: "Neutraal". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Mee eens









Neutraal



Als het niet al te veel is, ben ik best bereid om wat meer te betalen. Ik zou de Bieb
niet kunnen missen.
Een bibliotheek is onmisbaar!
Een bibliotheek kost altijd geld.( Huisvesting,huur, onderhoud )
Ik heb makkelijk praten, want ik kom er nooit, maar de gebruiker betaalt is het
meest logische
Nu betalen kinderen niets. Dat zou best iets mogen zijn
Voor kinderen is een abonnement gratis. Als alle jeugdleden een klein bedrag
betalen zijn we misschien een heel eind.
Wij maken als gezin al zeer lang intensief gebruik van de bibliotheek. We zeggen
ook al heel lang dat het abonnementsgeld voor ons niet teveel is. Als we al de
boeken moesten kopen die we lenen, waren we veel geld kwijt. Ik kan me wel
voorstellen dat de drempel voor een groep mensen dan te hoog wordt.




Ik ben bang dat dit niet gaat helpen. Mensen hebben een E-reader waardoor er
steeds minder gebruik word gemaakt van de Bibliotheek
Ik ben er niet lid
Ik ben geen lid



Ik ben geen lid maar ben van mening dat leden zelf de kosten moeten dragen. Als
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men dat niet wil/kan heeft de bibliotheek geen bestaansrecht
Ik ga nooit naar de bibliotheek.
Ik kom persoonlijk nooit in de bibliotheek, maar begrijp het standpunt en ben hier
wel voor.
Ik lees bijna niet meer en ben ook al jaren geen lid meer
Ik lees nooit boeken uit de bibliotheek
Ik maak geen gebruibliothhekk van de bi
Ik schrok ervan dat een gedeelte van het financiële probleem is ontstaan doordat er
geen ziektekostenverzekering afgesloten is.
Internet houd je niet tegen.
Je zou meer mensen lid moeten maken. Ben zelf ook geen lid, maar zou wel van wat
diensten gebruik kunnen maken. Percentage leden t.o.v. Inwoners?
Maak er geen gebruik van
Afhankelijk van waar het probleem ligt. Geld bijleggen is gemakkelijk, maar lost dit
de oorzaak van het probleem op? Ik zou er tegen zijn om het abbonementsgeld te
verhogen, omdat dit een voorziening is die voor iedereen toegankelijk zou moeten
zijn.
Als ik lid ben van de bibliotheek, dan zou ik wel meer willen betalen.
Bibliotheek is niet meer van deze tijd
De inrichting en de plaats van de bieb is ook wel erg luxueus, had ook wel minder
gekund.
Een bibliotheek in deze tijd blijft geld kosten. De mensen maken bijna geen gebruik
meer van de bibliotheek, dit door het gebruik van PC en Tabblets
Eerst transparantie en openheid waarom tekorten, dan pas evt abonnementsgeld
verhogen
Iedereen heeft het recht om boeken te lezen. Dan moet er maar geknepen worden
aan de kant van (een te dure) huisvesting, nieuwe boeken, personeel, enz.
Ik ben geen lid meer van de bieb. Eerst was het een rustige plek om wat te lezen. Ik
heb abonnement opgezegd omdat het te lawaaierig werd.
Ik maak geen gebruik van de bibliotheek
Overigens had met voor de bouw beter moeten nadenken, voordat men zulk duur
gebouw zet. Toen is het er met alle geweld doorgedrukt en nu is er het probleem.
Zo gaat dat met meer zaken Denk aan Gasthoes en sportcomplex.
Wat is de oorzaak van de financiële tekorten? Gaan ze wel mee met de tijd?
Als de bibliotheek geen werkend businessmodel heeft, dan is het niet aan de burger
om hiervoor op te draaien.
De bieb voegt niet veelte in deze tijd,men kan alles op internet vinden.
De huisvesting van de Bibliotheek is een politiek spelletje dat stinkt en daarmee
hebben de tekorten te maken.
Heb al 50 jaar geen gebruik gemaakt van deze voorziening, dat mensen graag lezen
snap ik en dat het belangrijk is ook.maar moet ik overal voor betalen?
Het abonnementsgeld zou juist omlaag moeten waardoor de drempel om lid te
worden verlaagd wordt. Dit kan het totaal aan lidmaatschapsgeld doen verhogen.
Een andere optie is kijken of een administratieve fusie met bv Venray en-of Venlo
tot besparing kan leiden.
Is de geplande verhuizing naar het nieuwe Gasthoes financieel wel verstandig of
heeft deze verhuizing tot doel het nieuwe Gasthoes betaalbaar te maken =
Ik heb helemaal niks met de bieb
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Weet niet






















Je kunt tegenwoordig veel met internet.
Mogelijk is de bieb achterhaald, sinds de computer zijn intreden heeft gedaan. Kan
de bieb niet goedkoper, ze zitten mogelijk in een te duur gebouw etc.
Vrijwel alles wat men wil weten of lezen is ook op internet beschikbaar.
Ben geen lid
Ben geen lid dus kan niet oordelen over prijs.
Dan zal de bibliotheek eens in een goedkopere huisvesting moeten. Wat was er mis
aan toen ze nog op de Loevestraat zaten? Nee er moest verhuisd worden naar het
dure Librije. Om boeken uit te lenen was het pand op de Loevestraat helemaal ok.
Dat hoeft allemaal niet zo duur en als ze dadelijk naar het Gasthoes verhuizen zal
het wel idem dito zijn.
De laatste keer dat ik in de bibliotheek was, reden ze nog met paard en wagen door
de straten van Horst ....
Heb geen abo
Heb geen abonnement
Ik ben geen lezer van boeken.
Ik ben geen lid
Ik ben geen lid van de bibliotheek
Ik ben geen lid, dus geen idee of het huidige bedrag hoger mag
Ik heb geen abonnement
Ik kom nooit bij de bieb
Kan ik niet over oordelen ik leen nooit boeken
Maak geen gebruik van de bib. dus ook geen mening.
Maak geen gebruik van de biblotheek
Maak nooit gebruik vd bieb
Nvt
We hebben geen abonnement, kennen de huidige prijs niet
Zijn geen lid van de bibliotheek
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6 ‘De gemeente Horst aan de Maas is moreel verplicht de
bibliotheek financieel bij te springen’
(In hoeverre ben je het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling 6 ‘De gemeente Horst aan de Maas is moreel verplicht de bibliotheek financieel bij te
springen’ antwoordt 54% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 22% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (39%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer mee
eens







Mee eens








Bibliotheek is cultuur, en lezen zeer belangrijk voor jong en oud. Zeker belangrijk
genoeg voor de gemeente om financieel bij te springen.
De bieb is een cultureel goed dat voor iedereen bereikbaar moet zijn.
De Gemeente heeft de laatste jaren de bibliotheken van de ene naar de andere
locatie verhuisd, jammer van al dat geld wat hiermee gemoeid is geweest.
Hadden ze nog jaren op kunnen draaien.
ZEER ZEER ZEER ZEER ZEER ZEER ZEER ZEER ZEER ZEER ZEER ZEER ZEER ZEER mee
eens. Ongeletterden zijn er al voldoende, 1,5 miljoen analfabeten bijvoorbeeld.
Zien lezen doet lezen; dus de bieb moet blijven ook al maakt niet iedereen er
gebruikt van. Ik denk dat een bieb essentieel is voor het gemiddelde
opleidingsniveau in Limburg.
De jeugd is gratis, dit moet toch door een potje gefinancierd worden
De vergoeding zou evenredig moeten zijn als bij een sportclub of een andere
organisatie in Horst.
Het is van belang dat alle bevolkingsgroepen gebruik kunnen maken van de
bibliotheek. Het geld mag geen belemmering zijn. Lezen is een goed tijdverdrijf en
heel goed voor de taalontwikkeling van iedereen.
In Sevenum is de Bieb weg.... Niet ook nog in Horst!!! Ik woon in Sevenum en heb
een e-reader aangeschaft. Hij voldoet prima, maar ik kom toch nog graag in de biep
om een krantje te lezen. Ook roddelbladen lezen vind ik leuk. (te duur om zelf te
abonneren)
Lezen is een belangrijk deel van opvoeden. Dat mag de gemeente zeker
aanmoedigen.
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Neutraal





Men heeft toen niet geluisterd.
Voor kinderen tot 18 jaar (zo stimuleer je lezen).
Wanneer ze zelf goed meewerken en inzien waar de problemen liggen. Gouden
bergen beloven aan een bodemloze put is geen goed idee.



De bibliotheek is belangrijk voor de inwoners van een gemeente. Dus er mag wat
geld bij van de belastingbetaler, maar niet tot elke prijs.
De mensen die gebruik maken van de bieb meer laten betalen
Heel veel mensen die graag lezen kopen een E-reader, dat is lichter dan een boek en
je kunt gemakkelijk boeken downloaden
Hoeveel mensen maken er nog gebruik van de bibliotheek?
Hulp bij planwijziging/mogelijkheden ontwikkelen
Niet zo direct. Verhoog het abonnementsgeld en ga (eventueel) op zoek naar
begunstigers die reclame willen maken!







Mee
oneens








Zeer mee
oneens






Als de bibliotheek geen werkend businessmodel heeft, dan is het niet aan de burger
om hiervoor op te draaien.
Hoezo 'moreel verplicht'? Het budget (door ons allen bijeen gebracht) kan maar een
keer worden uitgegeven dus keuzes maken is noodzakelijk. Deze keuzes worden
gemaakt door de door onszelf gekozen gemeenteraad. Het is belangrijk dat de
gemeenteraad keuzes kan maken over het geheel. Dus niet afzonderlijk naar geld
bestemmingen kijken maar op basis van een visie en in samenhang
Moreel verplicht betekent helemaal niks. Voordat je het weet staan -tigverenigingen of stichtingen op de stoep voor een financiële bijdrage en doen daarbij
een beroep op de morele verplichting.. Zelf je broek ophouden en als dat niet kan,
ben je gewoonweg niet levensvatbaar als stichting of vereniging en houdt het
gewoonweg op.
Voor dingen die niet gebruikt worden,onzin,het is een andere tijd de bieb is passee.
Waarom moet de gemeente overal geld in steken



Zie boven





Weet niet

Kinderen zijn gratis. Dat is belangrijk voldoende. De ouders hebben een taak hierin.
Naar mijn idee maakt er maar een klein deel van de inwoners gebruik hiervan, dus
niet financieren uit de gemeente pot. Kleiners dorpen bieden ook een bieb maar
dan met alleen vrijwilligers
Op
Voor alle stichtingen, verenigingen moet gelden dat ze financieel zoveel mogelijk
onafhankelijk zijn. Dat is tenminste wel het streven.
Als leerkracht vind ik lezen verschrikkelijk belangrijk en zou het verschrikkelijk
jammer vinden als de bibliotheek minder toegankelijkheid wordt.
Waarom zitten ze in een gebouw waar ze veel en veel teveel huur moeten betalen?
Met dit huurbedrag hebben ze toch zelf ingestemd neem ik aan.
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7 Heb jij de gouden tip voor de bibliotheek hoe zij meer
financiële middelen kan genereren?
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Op vraag "7 Heb jij de gouden tip voor de bibliotheek hoe zij meer financiële middelen kan
genereren?" antwoordt 76% van de respondenten: "Weet niet".

Tip:





















Aanbod verruimen. Nu zijn er van bepaalde schrijvers teveel dezelfde boeken.
Abonnementen verhogen.
Abonnementsgeld betalen
Af van de subsidiekraan, meer ondernemerszin
Andere betaalde activiteiten organiseren
Andere dingen verhuren, of winkel beginnen die publiek lokt, mensen aansprek om eens te
komen kijken in de bieb
Baast uitleen van boeken zoveel mogelijk (boekgerelateerde) activiteiten organiseren, soor
culturelee centrum worden rondom boek..
Betaalde lezingen e.d. geven over maatschappelijk relevante onderwerpen
Bezuiniggen is het toverwoord, of te wel de tering na de nering zetten.
Bibliobus(je)
Bibliotheken vestigen in b.v. winkels , denk aan Jansen Nooy etc.
Boeken verkopen met een kraampje op de weekmarkt? Of partijen oudere boeken verkopen aan
handelaren?
Combineer het met ontmoetingsruimte, taallessen, huiswerkbegeleiding, winkel
Combineer huren van boeken met verkoop van boeken. Boekwinkel in de bieb. Mogelijkheid tot
aanschaf als een boek zo goed beviel dat men het wilde bestellen. Kortingsregeling op het kopen
van boeken als je lid bent. Puntensysteem sparen voor extras vooral leuk om kinderen aan het
lezen te krijgen
Combineren met reparatiecafé, inloophuis met horeca; goedkopere locatie
Commercieel te werk gaan, dus relevante reclame aanbrengen. relevant is bv reclame van
boekenwinkel
Computerles geven aan ouderen.
Cross over met andere sectoren
Crowd funding, de tering naar de nering zetten, vrienden van de Bieb
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Crowdfunding?
Culturele bijeenkomsten organiseren
Cursusaanbod
Cursussen geven (maar dan kom je al weer snel in het vaarwater van andere aanbieders...)
De auteurs naar de bieb halen en niet naar de Bruna
De gemeente laten zorgen voor gratis onderdak van de Bibliotheek.
De lokale bieb en niet de gecentraliseerde bieb die het steeds meer wordt. Bieb Grubbenvorst
had nooit financiële problemen.
Denk dat ze al hard op weg zijn om van alles te bedenken. Heeft ook tijd nodig.
Digitalen boeken verhuur,
Documentaires en voorlichtingsfilms draaien
Door sponsoring
Een 3D printer is een goede stap en komt vaker voor in biebs. Daarnaast is de bieb een
uitstekende lokatie en omgeving voor een FabLab.
Een boekenwagen die langs de dorpen gaat op vast dagen.
Er mee stoppen.
Er zijn ook mensen die hun boekenverzameling graag ter beschikking stellen aan de Bibliotheek
Ga in de online business met lezersartikelen: e-books/tijdschriften verhuur a la zo'n map van een
aantal tijdschriften bij elkaar.
Gebouw ook aan andere verhuren. Minder vloeroppervlak,
Geen bieb maar boeken wisselen zoals in meerlo
Gemakkelijker toegankelijk. Sinds mijn dorp geen bibliotheek meer heeft, kan ik de weg naar de
bib niet meer vinden
Gemeente dient voldoende subsidie te geven en vervolgens niet de bieb te dirigeren naar het
Gasthoes.
Gemeente,sponsors,meer vrijwilgers
Goedkoop pand huren
Goedkoper boeken inkopen, locatie in een andere winkel(samen met Toeristinfo?)
Goedkoper gebouw
Goedkopere huisv esting
Goedkopere huisvesting
Goedkopere huisvesting; functionaliteit van de bibliotheekruimte vergroten.
GOUDEN weet ik niet, maar in de praktijk werkt soms wel eens iets, als je de prijs zo laag houdt,
dat er "duizenden" op af komen. Laat mensen tegen een onwaarschijnlijk laag bedrag (dat je nét
uit de kosten bent) via internet - en dan niet met twee-drie computertjes, maar een
godsgruwelijk-grote batterij aan materiaal - eenmalig aan te schaffen door de gemeente - hun
boeken lezen.
Het rijk moet meer subsidie geven
Hogere abonnementsprijzen
Horeca, workshops, seminars, taallessen, voorlichting natuur, milieu, energie.
Houdt lezingen/cursussen/workshops waar mensen voor willen betalen
Iedereen die een boek wil lenen een lidmaatschap laten betalen.
Ik ben een huisbvrouw en geen ambtenaar.
Ik blijf bij de gemeente zij hebben hier de verplichting om te zorgen dat ieder kind en volwassene
de gelegenheid kan hebben om te lezen
Ik denk dat je in de huidige, digitale tijd, een instelling als een bibliotheekniet meer kunt
handhaven.
In alle dorpen van de gemeente een kleine bieb vestigen in bestaande gebouwen, dit lijkt me niet
zo duur als nu.
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Is er op landelijk niveau niet nog ergens een potje voor?
Ja, zie vorige vraag met antwoord!
Kijk even naar Panningen-bieb zit in gemeenschapshuis
Kleinere huisvesting
Kleinere ruimte. Minder tijdschriften .
Koffie / cafeetje erbij...
Kosten verlagen. Als er extra gemeentegeld nodig is, dan ook maar vrijwilligers te werk stellen.
Laagdrempelige evenementen organiseren in Bieb
Lagere drempel maken, ook voor de mensen die het niet kunnen betalen
Leen/ abonnementsgeld verhogen
Leeshoek met goede horecavoorziening
Lenen duurder maken.
Lezingen organiseren over bepaalde thema´s bijv. cultureel erfgoed
Maak er een digitale bieb van met contributie zodat nadat je je hebt aangemeld en ingelogd
gebruik kunt maken van alle boeken etc...
Maak er een inloop/leescafe van
Maak jezelf aantrekkelijker voor (jongere) aanwas.
Maak meer reklamen in de dorpen rond horst
Meer biebboeken naar de schoolbieb en dit rouleren, daar zijn korte openingstijden maar goede
opkomst, meer digitale uitleen
Meer commerciele activiteiten+ lezingen e.d. geven
Meer contributie vragen want die is erg laag
Meer naar buiten treden
Meer uitleen punten
Meer vrijwilligers inzetten
Meerdere functies combineren
Minder duur pand
Misschien boeken inzamelen van mensen die hun boeken niet meer lezen en deze dan te koop
aanbieden in de bieb
Misschien meer online leesmatriaal
Moderniseren en gemakkelijker toegankelijk maken.Gezelliger
Niet meer middelen genereren, maar gewoon minder uitgeven.
Niet zien als prestige project maar als een must voor de inwoners, mag dus best
gemeenschappelijk geld kosten vanuit de gemeente
Nog meer leden werven
Nvt
Ook boeken gaan verkopen ( de wat oudere)
Opheffen
Organiseren boekenbeurs; werken met vrijwilligers i.p.v. betaald personeel; goedkoper pand
huren
Organiseren van cursussen. Geen giga boetes vragen. Ben geen lid meer omdat ik bij het een dag
te laat inleveren al 1 euro betaal per boek
Per boek extra laten betalen.
Prijzen verhogen
Probeer het oubollige karakter van boeken, bibliotheek e.d. aan te pakken
Reclame en sponsoren aantrekke
Ruimte met goedkope huur
Ruimte verhuren
Ruimte verhuren voor vergaderingen, workshops, lezingen etc
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Samenwerken met een stadsbibliotheek, mensen bestellen een boek, reserveren dit, en kunnen
dit boek op een tijdstip afhalen. hoef je alleen een afhaal loket te bemannen
Samenwerking met Bruna en Dendron icm centraal boekenhuis, levering en inzage/gebruik en
samenwerking van medewerkers
Sluiten. Met het gebruik van internet en eraiders is een bibliotheek achterhaald.
Speciale abonnementen, samenwerking met BRUNA zoeken, zichtbaarder zijn.
Sponsoring
Sponsoring door uitgevers
Steeds meer mensen gaan digitaal > het bezoeken van een Bibliotheek zal steeds minder gaan
worden
Stoppen,
Tering naar de nering zetten!!
Themadagen organiseren
Uitgebreider sortiment; niet alleen misdaad.
Verder moderniseren, maar wel het boek in stand houden
Verkoop nieuwe boeken
Verkoop oude boeken die niet of nauwelijks gelezen worden
Verkoop van streekproducten e.d./ functie en producten vvv kantoor integreren
Verspreid je over de grotere kernen; dan krijg je meer lezers. nu te eenzijdig de BIB van Horst
Vragen wat de kosten zijn, moet je bij iedere club
Vrijwilligers in plaats van betaald personeel, ruilboeken in plaats van nieuwe?
Vrijwilliggers in zetten + 1 betaalde kracht tijdens openings tijden
Weer verhuizen naar Voormalig pand in Loevestraat i.p.v. duur nieuw gebouw bij het Gasthoes.
Zet projecten op waarmee je Europese subsidies kan verzilveren.
Zet stichting op VRIENDEN VAN DE BIEB en vraag ieder jaar een bijdrage
Zich beperken tot de formele taak
Zie boven. En als het lukt in het nieuwe Gasthoes . Daar via de ontmoetingsruimte de opening
naar de Bib. Zeer open maken en uitnodigend
Zoals ik al aangaf mag het abbonementsgeld best een beetje omhoog. En de gemeente heeft hier
ook een taak in vind ik. Misschien in een goedkoper pand huisvesten? Verder heb ik helaas ook
geen gouden tip
Zorg dat je up to date bent en zoveel mogelijk digitaal kunt afwerken
Zorg nog meer dat het in de samenleving staat, maak transitie
Zorgen voor horeca hoekje en uitleen op vrijwillige basis

Toelichting
Tip:







Ben er zelf over aan het denken om mijn abonnement op te zeggen. Als full time
werkende is het bijna onmogelijk om een boek te lenen.
De uitleen punten in de dorpen zijn alleen open als ik aan het werk ben. Dus moet ik na
mijn werk naar Horst, als de bibliotheek daar wél open is.
Kan het boek beter kopen...
De gebruiker betaalt. Voor projecten zijn er fondsen
Een bieb zoals die nu wordt gerund is niet maar van deze tijd. Alle informatie is digitaal
te verkrijgen. Daar moet (had) men op moeten inzetten. Zou weleens te laat kunnen
zijn maar dan is dat maar zo.
Is niet meer van deze tijd.
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Weet
niet



Verschilende diciplines combineren in hetzelfde gebouw en met hetzelfde personeel.
Bijvoorbeeld VVV, theaterbureau en ga zo maar door, zodat een aantrekkelijke
organisatie ontstaat die op eigen benen kan staan



Bibliotheek is per definitie niet commercieel te runnen. Is echt een collectief goed
waarvoor altijd een zeer grote overheidsbijdrage voor nodig is.
Weet niet of zo ergens goedkoper kunnen zitten of wat het nu kost
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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