
Het aantal keren dat we afgelopen jaar hoorden van mensen hoe blij ze waren dat de  

bibliotheek open bleef tijdens de lockdowns en coronabeperkingen, is niet op twee handen  

te tellen. Onze vestigingen bewezen hun waarde als laagdrempelige en veilige plek om je  

zinnen te verzetten, te ontspannen, hulp en informatie te vragen.

Opgefrist
In verschillende vestigingen hebben we de inrichting en aankleding aangepakt, waardoor er weer  

een frisse uitstraling is. De kers op de taart zijn natuurlijk de Huiskamers in Mariahout en Lieshout,

waarin de bibliotheek één van de partners is. Inmiddels is in Lieshout al volop gestart met de  

programmering van leuke en interessante activiteiten in de nieuwe Huiskamer. We doen dit zoveel 

mogelijk in samenwerking met de andere partners, Stichting Dorpshuizen Laarbeek en de LEV-groep.

Collectie
De totale collectieomvang is in 2021 gegroeid ten opzichte van het jaar ervoor. Door de omvorming  

van enkele vestigingen naar Huiskamer ontstaan er wel accentverschuivingen in de collectie.  

Zo leggen we meer nadruk op collecties voor kwetsbare doelgroepen. Hierbij moet gedacht worden 

aan anderstaligen, laaggeletterden en mensen met (een naaste met) dementie.
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Leden
Het totaal aantal leden daalde iets ten opzichte van 2020. Het aantal  

jeugdleden bleef gelijk, het aantal volwassen leden nam af. Dat heeft te  

maken met een inhaalslag na het eerste coronajaar, waarbij we een opschoning 

hebben gedaan van leden die 18 jaar zijn geworden en moeten gaan betalen  

voor hun abonnement. Vanwege de coronabeperkingen vonden we het passend 

deze leden in 2020 op een jeugdabonnement te laten staan en hen pas in 2021 

aan te schrijven om hun abonnement om te zetten naar betaald. 

De ledenwerfactie in juni leverde 27 nieuwe volwassen leden op in een maand 

tijd, dat is ongeveer vier keer zoveel als we normaal gesproken mogen  

verwelkomen in een maand. Daarnaast heeft een aantal leden hun abonnement 

uitgebreid onder de condities van de actie. Een mooi resultaat en een mooie 

manier om vaker mee te experimenteren.

Vestigingen



Uitleningen en online bibliotheek
Het aantal uitleningen van fysieke materialen steeg, dat is logisch na het  

jaar 2020 waarin we deels gesloten zijn geweest door corona. In 2020 zagen 

we een explosieve stijging van het aantal geleende e-books en het aantal 

leden dat gebruik maakte van de online bibliotheek. Een positief effect van 

corona. De stijging van het aantal leden dat gebruik maakt van de online 

bibliotheek zette in 2021 verder door. Zij leenden in totaal wel iets minder 

e-books dan het jaar daarvoor. Niettemin steeg het aantal gecombineerde 

uitleningen van fysieke en online boeken. We zien dat mensen een nieuwe 

balans vinden tussen het lezen van papieren boeken en online boeken.  

Een mooie ontwikkeling!

Kerstwensen
Aan het einde van het jaar hingen veel bezoekers een wens in de kerstwensen- 

bomen in onze vestigingen. We tekenden mooie wensen op: natuurlijk veel 

gezondheid en een einde aan corona, maar ook de wens voor een nieuwe juf 

en vele wensen dat de bibliotheek nog lang mag blijven bestaan.

Vestigingen
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In de kerstvakantie verhuisde de bibliotheek in 

Lieshout naar een mooie, lichte plek in de nieuwe 

Huiskamer in het Dorpshuis.



E-BOOKS IN 2021
Sinds 2014 kunnen leden van de openbare bibliotheek e-books  lenen. 
Elk jaar komen er steeds meer leden met een e-bookaccount  bij en 
worden er meer e-books uitgeleend. 
In deze infographic staan de belangrijkste cijfers over het gebruik  van 
e-books in 2021 voor de

Meest geleende  
e-books in 2021

Er werden in 2021 gemiddeld
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Bron: de Koninklijke Bibliotheek
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Verlengingen:

59.238
(2020:  51.913)

Ontvangers nieuwsbrief:

3.564 (2020:  3.650) 
Ontvangers 
Jeugdnieuwsbrief:  54* 

Reserveringen:

27.313
 (2020:  21.834)
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CiJfeRs Vestigingen
Leden 0 - 18 jaar:

10.866 (2020:  10.868)

 Boekel:   2.124
 gemert-Bakel: 5.689
 Laarbeek:  3.053

 

Leden 18 +:

2.269 (2020:  2.778)

 Boekel:   508 
 gemert-Bakel: 1.054
 Laarbeek:  707

Aantal boeken en media:

71.248 (2020:  69.207)
 
 0 - 18: 41.731
 18 +: 29.517

geleende materialen:
(incl. verlengingen,  
excl. Bibliotheek op school) 

190.892
(2020:  187.653)

geleende  
e-books:

10.600
(2020:  11.200)

Aantal inloggen in Mijn  
Account op de website:

5.500 (2020:  5.100)

gebruik eBieb app:

inlogs:  19.027
  (2020:  25.000)

921 unieke gebruikers
544 terugkerende gebruikers

Aantal bezoeken 
online catalogus 
op de website:   

194.000
(2020:  81.000)

totaal aantal  
leden:

13.135
(2020:  13.646)

* nieuw in 2021 Jeugdnieuwsbrief voor  
samenwerkingspartners in opvang en  
onderwijs.


