Algemeen jaarverslag van de bibliotheek in Zwaagdijk-West
De bibliotheek wordt draaiende gehouden door 14 enthousiaste vrijwilligers. Zij bemensen de
bibliotheek gemiddeld een maal in de drie weken. In de zomervakante is de bibliotheek gesloten, dit
op verzoek van het Wildebrasbestuur. Van de dorpsbewoners krijgt de bibliotheek regelmatg
nieuwe boeken. Zo kunnen we ervoor zorgen dat er een wisselend aanbod is. De overtollige boeken
gaan naar de boekenbeurs in Oosterblokker, de hele oude boeken gaan mee met het oud-papier.
Voorlezen
De bibliotheek heef een sociale functe. Zowel kinderen als volwassenen uit de buurt lenen er
boeken. De volwassenen zijn in de meerderheid. We proberen te stmuleren dat er meer kinderen
boeken gaan lezen, zo wordt er op de dinsdagmiddag wel voorgelezen voor een paar kinderen. Ook
wordt er voor volwassenen voorgelezen op de dinsdagmiddag een keer in de drie weken. Vooral de
West-Friese verhalen worden leuk gevonden , een minder mobiele dorpsbewoner is hier ook bij
aanwezig, hij wordt opgehaald en gebracht. Ook worden er wel spellen zoals keezen gespeeld op de
dinsdagmiddag. Hierbij wordt natuurlijk een kopje kofe of thee aangeboden .
De bibliotheek heef een kern van vaste bezoekers. Ongeveer 70 inwoners bezoeken ons. Sommigen
regelmatg, anderen veel minder.
Gebeurtenissen in 2019
In het voor- en najaar is er een overleg over de gang van zaken. Drie maal per jaar krijgen de
vrijwilligers een rooster opgestuurd, waarbij rekening is gehouden met hun wensen t.a.v. de
vakantes. Vorig jaar is er besloten om de informateavonden samen met de Dorpsraad te
organiseren.
Op 31 augustus heef de bibliotheek meegedaan aan de opening van de speeltuin. We hadden een
stand met boeken en folders. Ook toen werd er voorgelezen.
Financiën
De dorpsraad betaalt 100 euro huur per jaar. Van de dorps veiling hebben we 250 euro ontvangen.
De vrijwilligers krijgen als dank voor hun werk voor de Kerst een klein cadeau. Bij ziekte of lief en leed
worden hier ook kleinigheidjes van gekocht.

Toekomst
In het komende jaar zal er weinig veranderen qua beleid. De aanloop in de winter op de
woensdagavond is gering. We gaan dit punt op de agenda zeten hoe hiermee verder te gaan. Verder
gaan we weer samenwerken met de dorpsraad t.a.v. de thema-avonden.

