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Voorwoord 

De Bedrijfskundewinkel is een organisatieadviesbureau, wat gerund wordt door studenten. 
Kleinschalige bedrijven, startende ondernemers en non-profit instellingen die niet de financi
ele middelen hebben om een commercieel adviesbureau in te schakelen, kunnen bij de Be
drijfskundewinkel terecht als ze een probleem hebben. 

Zo ook de open bare bibliotheek in Weert. De bibliotheek wi! haar tariefstelsel aanpassen en 
wil weten wat de verschillende mogelijkheden en de wensen van de leden zijn. Daarom heb 
ik, vierdejaars student Technische Bedrijfskunde en oud-bestuurslid van de Bedrijfskunde
winkel, hier een onderzoek naar gedaan. Het onderzoek is zonder problemen verlopen en ik 
hoop dat de vragen van de bibliotheek voldoende beantwoord zijn. 

Verder ben ik veel dank verschuldigd aan aile leden van de bibliotheek die zo vriende!ijk wa
ren om mijn enquete in te vullen en terug te sturen. Mijn dank voor de he Ie hoge respons. 
Ook de open bare bibliotheken waar ik een vragenlijst naar toe heb gestuurd, hebben deze 
bijna allemaal teruggestuurd. Daarnaast wi! ik de opdrachtgeefster, mevrouw Slenders en de 
bibliotheek in Weert bedanken voor de hulp tijdens het onderzoek. Dit heeft mij toch wei eni
ge tijd gespaard. Tenslotte wil ik mijn begeleiders van de Bedrijfskundewinkel, Steven Boog
aard, Vera Heijckers en Stef de Wild, bedanken voor hun goede begeleiding. 

Noortje Braat 
Januari 1999 

Voorwool'd 
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Samenvatting 

Dit verslag is het eindresultaat van een onderzoek naar de verschillende mogelijkheden van 
tarifering voor de open bare bibliotheek in Weert. Aan het begin van het onderzoek werd de 
volgende onderzoeksvraag geformuleerd: 

Op welke manier kan de openbare bibliotheek in Weert haar tarievenbeleid aanpassen, zo
danig dat er extra inkomsten worden gegenereerd zonder dat dit ten koste gaat van het /e
denaantal. 

Om deze vraag te beantwoorden is het onderzoek opgesplitst in drie delen. 
1. Literatuuronderzoek 
2. Vergelijking met andere bibliotheken 
3. Lezersonderzoek 

De vergelijking met andere bibliotheken is gedaan door naar 25 bibliotheken een vragenlijst 
op te sturen. V~~r het lezersonderzoek is er een enquete gestuurd naar de leden van de 
bibliotheek in Weert. Zowel naar betalende leden als naar niet-betalende leden. 

De volgende conclusies kunnen uit het onderzoek worden getrokken: 
De mogelijkheden van tarifering zijn zeer gevarieerd, evenals de meningen van de leden 
over de tarifering. 
Het verhogen van de contributie kan leiden tot een daling van het aantalleden. Over het 
algemeen vallen de leden die weinig gebruik maken van de bibliotheek eerder af. 
Het invoeren van het laten beta len van leengeld per boek zorgt voor een daling van het 
aantal uitleningen met 10 tot 25%. 
Het invoeren van het laten beta len van leengeld per boek kan leiden tot een daling van 
het aantal leden. Deze daling wordt groter als niet de mogelijkheid tot afkopen van het 
leengeld wordt geboden. 
Het invoeren van contributie voor de jeugd leidt tot een daling van het aantal jeugdleden. 
Dit kan oplopen tot 20%. 
Redelijk wat mensen (17%) zijn bereid om een donatie aan de bibliotheek te doen. Het 
gaat echter wei om lage bedragen. 
De bibliotheek in Weert wordt over het algemeen goed beoordeeld. Het gemiddelde cijfer 
is een 7.6. Heel tevreden is men over de vriendelijkheid van het personee!. Minder tevre
den is men met de beperkte collectie en de beperkte openingstijden. 

Naar aanleiding van deze conclusies zijn de volgende aanbevelingen gedaan: 

Aanbeveling l' het differentieren van het tariefstelsel 
Abonnement 'klein': een lage contributie en een hoog bedrag aan leengeld per boek. 
Abonnement 'midde/': een 'normale' contributie (op dit moment dus rond de /37,50) 
en een laag bed rag aan leengeld per boek. 
Abonnement 'groot': een hoge contributie en geen leengeld per boek 

Aanbeveling 2a: geleidelijke invoering verhoging tarieven. 
Aanbeveling 2b: zorg voor een goede voorlichting 
Aanbeveling 2c: pasje gekoppeld aan persoon 
Aanbeveling 3: houdt rekening met een daling in het aantal uitleningen. 
Aanbeveling 4: het hand haven van de contributievrijdom voor de jeugd 
Aanbeveling 5: het vragen van donaties en het zoeken van sponsoren 
Aanbeveling 6: het uitbreiden van de openingstijden 

iii 
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Hoofdstuk 1: Inleiding 

In dit verslag is het onderzoek naar de mogelijkheden van tarifering voor de openba
re bibliotheek in Weert beschreven. In hoofdstuk 2 wordt de onderzoeksopzet be
sproken. Hierin wordt de aanpak voor de rest van het onderzoek gegeven. In hoofd
stuk 3 wordt vervolgens het eerste deel van het onderzoek, nameljjk het literatuur
onderzoek, besproken. Hierna voigt in hoofdstuk 4 het tweede deel van het onder
zoek, de vergelijking met andere bibliotheken. In hoofdstuk 5, 6 en 7 wordt het derde 
deel van het onderzoek, het lezersonderzoek, besproken. Hoofdstuk 5 gaat over het 
opstellen van de enquetes die nodig zijn voor het lezersonderzoek. Er wordt een 
enquete voor de betalende leden en een enquete voor de jeugd opgesteld. In hoofd
stuk 6 worden de resultaten van deze enquetes besproken en in hoofdstuk 7 worden 
uit deze resultaten conclusies getrokken. In hoofdstuk 8 tenslotte worden de conclu
sies van het hele onderzoek nog eens samengevat en worden de aanbevelingen 
gedaan. 

1 
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Hoofdstuk 2: De Onderzoeksopzet 

In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksopzet besproken. Dit is het plan van aanpak 
voor het onderzoek. Allereerst zal er in paragraaf 2.1 een korte beschrijving van de 
openbare bibliotheek Weert worden gegeven. In paragraaf 2.2 zal de situatie
omschrijving die relevant is voor het onderzoek worden gegeven. In paragraaf 2.3 
wordt vervolgens het probleem omschreven. Deze probleemomschrjjving wordt in 
paragraaf 2.4 verder uitgewerkt tot een opdrachtomschrijving. In paragraaf 2.5 wordt 
de afbakening van het onderzoek gegeven en in paragraaf 2.6 zal de uiteindelijke 
onderzoeksvraag gegeven worden. Deze onderzoeksvraag wordt in paragraaf 2.7 
opgesplitst in onderzoeksdeelvragen. Ais laatste wordt in paragraaf 2.8 aangegeven 
welke methoden er bij het onderzoek worden gebruikt. 

Paragraaf 2.1: Openbare Bibliotheek Weert 

In deze paragraaf wordt een kort overzicht gegeven van de openbare bibliotheek 
Weert, haar faciliteiten en haar tarieven. 

De gemeente Weert (zonder Stramproy) heeft bijna 43.000 inwoners. Ruim 25% 
hiervan is lid van de openbare bibliotheek Weert. De bibliotheek heeft dus ruim 
10.000 leden, waarvan zo'n 6.400 betalende leden. Naast boeken en andere ge
schriften kunnen er ook taalcursussen, CD's, video's en CD-ROMs worden geleend. 
Ook bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van Internet. Verder wordt er na
drukkelijk aandacht geschonken aan cultuur en media-educatie, wat zich onder an
dere uit in tentoonstellingen, boekenweek en voorleesuurtjes. Tot haar speciale 
doelgroepen rekent de bibliotheek het onderwijs en instellingen en verenigingen en 
hier worden allerhande activiteiten voor georganiseerd. 

De bibliotheek hanteert een jaarlijks contributiebedrag per volwassen lid. Dit contri
butiebedrag verschilt per leeftijdsgroep. Het huidige contributiebedrag (1998) voor 
leden tussen 18 en 21 jaar is f27,50. Voor leden in de leeftijd van 21 tot 65 jaar 
bedraagt de contributie f37,50 en 65-plussers betalen f22,50. Kinderen tot 18 jaar 
betalen geen contributie. Voor het lenen van CD's, Cd-rom's en video's moet door 
zowel volwassenen als kinderen een vergoeding worden betaald. 

Paragraaf 2.2: Situatie-omschrjjving 

Sinds 1987 vallen openbare bibliotheken niet meer onder de Bibliotheekwet, maar 
onder de Welzijnswet. Dit houdt in dat de wetgeving met betrekking tot bibliotheken 
decentraal is geregeld. Gemeenten mogen zelf bepalen hoeveel subsidie ze aan een 
bibliotheek toekennen en bibliotheken mogen zelf hun tarieven vaststellen. Het ge
volg is dan ook dat de tarieven per bibliotheek verschillen. 

De laatste jaren zijn de uitgaven van de bibliotheken toegenomen. Dit wordt voor een 
groot deel veroorzaakt door de toegenomen leenrechtvergoeding. De leen
rechtvergoeding houdt in dat de bibliotheek verplicht is voor iedere uitlening een be
drag af te dragen aan de Stichting Leenrecht. Deze stichting is door de overheid 
aangewezen om het geld te verdelen onder bijvoorbeeld schrijvers, uitgevers, verta
lers en muzikanten en op deze manier hun 'geestelijk eigendom' te beschermen. 
Werd er in 1996 nog maar /22.917,::: aan leenrechtvergoeding voor geschriften be
taald door de bibliotheek Weert, in 1997 liep dit al op tot /52.993,=. Dit is meer dan 
een verdubbeling van de leenrechtvergoeding voor geschriften. De totale leenrecht 

3 
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vergoeding, dus ook v~~r andere vormen van media, bedroeg 156.087,=. De ver
wachting is dat dit bedrag de komende jaren nog verder zal stijgen. 

Om de stijging in de uitgaven en een eventuele verlaging van de subsidie op te van
gen, hebben veel bibliotheken in de laatste jaren hun tarievenbeleid aangepast. Door 
de vrijheid die de bibliotheken hierin hebben is dit op zeer veel verschillende man ie
ren gebeurd. 

Paragraaf 2.3: Probleemomschrijving 

De openbare bibliotheek Weert heeft een stijging van de uitgaven altijd op kunnen 
vangen door een verhoging van de subsidie door de gemeente of een (lichte) verho
ging van de contributie. De leenrechtvergoeding is nu echter dermate verhoogd dat 
de contributie (volgens de gemeente) te veel zal toenemen. Ook zal de stjjging in de 
uitgaven niet geheel kunnen worden opgevangen door subsidie. De bibliotheek zal 
dus een manier moeten vinden om extra geld binnen te halen. 

Paragraaf 2.4: Opdrachtomschrijving 

Uit de probleemomschrijving voigt de volgende opdrachtomschrijving: 

Onderzoek wat voor de openbare bibliotheek in Weert de beste manier is om extra 
geld binnen te halen. 

Paragraaf 2.5: Afbakening 

In deze paragraaf zal de opdracht zoals die in de vorige paragraaf is omschreven 
afgebakend worden, zodat tot de uiteindelijke onderzoeksvraag kan worden geko
men. 

Het onderzoek zal zich beperken tot het tarievenbeleid van de bibliotheek. Er zijn 
natuurlijk ook nog andere manieren om meer geld binnen te halen, maar het aan
passen van de tarieven is het meest gangbare. Verder zal voornamelijk gekeken 
worden naar de contributiegelden en de leengelden van boeken. V~~r media zoals 
CD's, CD-ROMs en video's wordt al leengeld betaald en deze tarieven liggen tame
lijk vast. Verder doet het probleem van de leenrechtvergoeding zich voornamelijk 
voor bij de boeken, omdat deze gratis worden uitgeleend. 

Verder is het behoud van het ledenaantal is een belangrijke voorwaarde. Er moet 
dus rekening gehouden worden met de wensen van de leden. 

Paragraaf 2.6: Onderzoeksvraag 

Rekening houdend met de afbakening van het onderzoek kan nu de volgende on
derzoeksvraag geformuleerd worden: 

Op welke manier kan de open bare bibliotheek Weert haar tarievenbeleid aanpassen, 
zodanig dat er extra inkomsten worden gegenereerd zonder dat dit ten koste gaat 
van het ledenaantal? 

4 
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Paragraaf 2.7: Onderzoeksdeelvragen 

De onderzoeksvraag kan worden opgesplitst worden in onderzoeksdeelvragen. On
derzoeksdeelvragen zijn de vragen die tijdens het onderzoek beantwoord dienen te 
worden. Om de onderzoeksdeelvragen te verkrijgen zullen de belangrijkste termen 
uit de onderzoeksvraag worden gelicht. 

Tarievenbeleid 
• Wat zijn de verschillende mogelijkheden voor tarifering? 
• Wat zijn de gevolgen van het invoeren van een bepaald tariefsysteem? 

Inkomsten 
• Wordt door invoering van een nieuw tariefsysteem voldoende extra inkomsten 

verkregen? 

Leden 
• Wat vinden de leden van de huidige tarifering? 
• Hoe staan de leden tegenover een andere manier van tarifering? 

Paragraaf 2.8: Methoden van onderzoek 

Het onderzoek zal opgesplitst worden in drie delen. 

1) Literatuuronderzoek 
Andere openbare bibliotheken en het Nederlands Bibliotheek en Lectuur Centrum 
(NBLC) hebben al eerder onderzoek gedaan naar tarieven binnen bibliotheken. In dit 
onderzoek zal hiervan gebruik gemaakt worden. Informatie zal verkregen worden 
van de bibliotheek Weert zelf, van andere bibliotheken, van het NBLC en van bron
nen zoals bijvoorbeeld het Internet. 

2) Vergelijking met andere bibliotheken 
Veel andere bibliotheken hebben in de laatste jaren hun tarieven aangepast. Zoals 
eerder vermeld is dit op heel verschillende manieren gebeurd. Bij verschillende bibli
otheken zal hierover informatie worden opgevraagd en er zal naar hun ervaringen 
met de betreffende tariefsystemen worden gevraagd. 

3) Lezersonderzoek 
Met dit deel van het onderzoek wordt onderzocht wat de leden van de bibliotheek 
Weert van de tarieven vinden en op welke manieren zij de tarieven het liefst aange
past zouden zien. Dit zal onderzocht worden door middel van een schriftelijke en
quete, omdat hiermee een grote doelgroep kan worden bereikt. De enquetes zullen 
a-select worden afgenomen en er zal gebruik gemaakt worden van een adressenbe
stand van de bibliotheek. Er is bewust voor gekozen om de enquetes niet in de bibli
otheek zelf af te nemen. Door middel van afname in de bibliotheek zelf kan een ho
gere respons behaald worden, maar het gaat ten koste van de betrouwbaarheid van 
het onderzoek. In de bibliotheek zal namelijk een relatief hoger percentage veel
lezers aanwezig zijn en zo is er geen sprake van een a-selecte steekproef. 

Met behulp van het literatuuronderzoek en de vergelijking met andere bibliotheken 
zullen verschillende scenario's voor tarifering met hun voor- en nadelen opgesteld 
kunnen worden. Aan de hand van het lezersonderzoek kan gekeken worden in hoe
verre deze scenario's van toepassing zijn op de bibliotheek Weert. 

5 
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Hoofdstuk 3: Het literatuuronderzoek 

Het eerste deel van het onderzoek bestaat uit een literatuuronderzoek. Dit om een 
duidelijk beeld te krijgen van wat de mogelijkheden van tarifering zijn. De tarifering 
binnen bibliotheken is al een aantal jaren een actueel onderwerp. Vandaar dat er al 
heel wat onderzoeken naar gedaan zijn. In dit hoofdstuk zal op een rijtje worden ge
zet welke manieren van tarifering te onderscheiden zijn. Tevens worden de voor- en 
nadelen van deze manieren besproken. In paragraaf 3.1. wordt het beta len van een 
vaste contributie besproken. In paragraaf 3.2. wordt het betalen van leengeld per 
boek besproken. Vervolgens wordt in paragraaf 3.3. het zogenoemde communitaire 
scenario toegelicht en in paragraaf 3.4. wordt gekeken wat de mogelijkheden van 
een gedifferentieerd tariefstelsel zijn. In paragraaf 3.5. wordt tenslotte het heffen van 
contributie voor de jeugd besproken. De literatuur waarvan gebruik is gemaakt wordt 
vermeld in de literatuurlijst. 

Paragraaf 3.1: Vaste contributie 

In elke openbare bibliotheek moet een vast contributiebedrag worden betaald. Dit 
bedrag varieert per bibliotheek en per leeftijdsgroep. Jeugdleden zijn vaak gratis en 
ook voor 18 tot 20-jarigen en 65-plussers geldt een goedkoper tariet. Om een idee te 
krijgen van de hoogte van de bedragen zal gekeken worden naar de tarievenlijst van 
openbare bibliotheken in Noord-Brabant in 1997. Hierin varieren de contributies als 
voigt (De contributies zullen hoogstwaarschijnlijk in 1998 wat hoger zijn geworden): 

De groep van 0 Urn 13 jaar hoeft in bijna geen enkele bibliotheek contributie te be
talen. Slechts een bibliotheek heft een contributie van /10,= en een andere biblio
theek brengt /1,50 in rekening. 

Voor de jeugd van 14 tIm 17 jaar wordt in meerdere bibliotheken contributie gehe
ven. Deze bedragen liggen tussen de /10,= en /25,=. In sommige bibliotheken wordt 
aileen voor 16- en 17 jarigen contributie geheven. 

V~~r de groep 18 Urn 20-jarigen liggen de bedragen over het algemeen tussen de 
/20,= en /35,=, met enkele uitschieters naar boven en beneden. De 65-plussers 
beta len vaak hetzelfde bed rag als de 18 Um 20-jarigen of net iets minder. 

De mensen tussen de 21 en 64 betalen weer wat meer. Deze bedragen liggen over 
het algemeen tussen de /30,= en /40,=, 

Verder bieden bijna aile bibliotheken korting als je een CJP-pas hebt. Ook een twee
de abonnement is vaak goedkoper. Enkele bibliotheken bieden een gezinsabonne
ment aan. 

Voordelen 
Het heffen van een vast contributiebedrag heeft de volgende voordelen: 

De mensen zijn er aan gewend om contributie te beta len voor het lidmaatschap 
van een bibliotheek. 
Administratief gezien is het een vrij eenvoudige manier van tarifering. 
Ook voor de leden van de bibliotheek is het een makkelijke manier van tarifering. 
Ze betalen een keer per jaar een bed rag en hoeven verder, in ieder geval voor 
het lenen van boeken, niks meer te betalen. 

7 
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Het is voor de bibliotheek ook makkelijk te berekenen hoeveel geld ze binnen
krijgen 

Nadelen 
Het heffen van een vast contributiebedrag heeft de volgende nadelen: 

De hoogte van de contributie kan mensen ervan weerhouden om lid te worden 
van een bibliotheek, simpelweg omdat ze het geld er niet voor over hebben. Het 
lijkt logisch te veronderstellen dat de lagere inkomensklassen het eerst afhaken. 
Onderzoek heeft echter aangetoond dat bij contributieverhoging de samenstel
ling van het publiek min of meer gelijk blijft. 
Het heffen van een vaste contributie benadeelt de weinig-Iezers, de mensen die 
niet zoveel boeken per jaarlezen. Per uitlening beta len zij meer dan iemand die 
veer boeken per jaar leest. Als de contributie elk jaar maar weer verhoogd wordt, 
zal deze groep waarschijnlijk het eerst afvallen. 

Paragraaf 3.2. Het betalen van leengeld 

Naast het betalen van een vast contributiebedrag hebben veel bibliotheken de laat
ste jaren ook het beta len van leengeld per boek ingevoerd. Gekeken naar de tarie
venlijst van 1997 van de open bare bibliotheken in Noord-Brabant, heeft zeker 1/3 
deel van de bibliotheken het betalen van leengeld al ingevoerd. In 1998 hebben nog 
meer bibliotheken dit ingevoerd. Over het algemeen bedraagt het leengeld per boek 
25 cent. Een enkele keer is dit 10, 30 of 35 cent. 

Voordelen 
Het invoeren van het betalen van leengeld per boek heeft de volgende voordelen: 

De gebruiker betaalt. Wie veel boeken leent zal ook meer leengeld moeten be
talen. 
Inkomsten en uitgaven zijn beter aan elkaar gekoppeld. Meer uitleningen zorgen 
voor meer kosten, maar ook voor meer opbrengsten. 
Mensen gaan selectiever lezen, dus blijven er meer boeken op de planken staan, 
waardoor andere leden weer meer keus hebben. Dit gevolg heeft echter ook eni
ge nadelen die hierna genoemd worden. 

nadelen 
Het invoeren van het betalen van leengeld per boek heeft de volgende nadelen: 

Voor zowel de leden als de bibliotheek kan het beta len van leengeld administra
tief verschrikkelijk onhandig en tijdvergend zijn. Aan de balie moet nu geld be
taald worden en meestal zijn dit geen handige bedragen. Leden moeten klein
geld zoeken en er moet geld gewisseld worden. AI met al kost dit wei enige tijd. 
Zoals al bij de voordelen genoemd, gaan leden selectiever lezen. Dit betekent 
dat er meer boeken op de planken staan, waarvoor ook allemaal weer ruimte no
dig is. Verder zorgen minder uitleningen voor minder boetegelden. 
De kans is aanwezig dat mensen hun lidmaatschap opzeggen als leengeld per 
boek wordt ingevoerd. 
Het is voor de bibliotheek moeilijk te voorspellen hoeveel geld ze binnenkrijgen. 

Hoe groot is nu eigenlijk de terugloop in het ledenaantal en in het aantal uitleningen 
als leengeld wordt ingevoerd? 

In verschillende artikelen wordt hier vrjj dramatisch over gedaan. Grote terugloop 
van het aantal leden, 30% minder uitleningen enz. Een onderzoek [literatuurlijst nr. 
6] gaat er echter wat dieper op in. In dit onderzoek is bij verschillende bibliotheken 
gekeken welke maatregelen zijn ingevoerd en wat de invloed op langere termijn op 
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het aantal leden en het aantal uitleningen was. De effecten op de inkomsten waren 
bijna bij aile onderzocht bibliotheken positief. Hier moet bij gezegd worden dat som
mige bibliotheken naast de invoering van leengeld ook de contributie hadden ver
hoogd of jeugdcontributie hadden ingevoerd. De invoering van leengeld had zoals 
verwacht een negatieve invloed op zowel het aantal uitleningen als het aantalleden. 
Het aantal uitleningen daalde. Dit wisselde per bibliotheek, maar kon inderdaad op
lopen tot meer dan 25%. Op langere termijn echter herstelde het aantal uitleningen 
zich behoorlijk, weliswaar niet helemaal tot het oude niveau. Het aantal leden daalde 
ook, maar veel minder dan het aantal uitleningen en op langere termijn liep het aan
talleden op tot voorbij het niveau van voor de invoering. 

Paragraaf 3.3. Het communitaire scenario 

Een typisch voorbeeld van een communitaire instelling is de kerl<. De toegang is 
gratis, de overheid bemoeit zich er niet mee en de leden financieren de kosten door 
middel van vrijwillige bijdragen volgens draagkracht. De belangrijkste bron van in
komsten voor de bibliotheken is in dit scenario de donatie of gift. Hoogstwaarschijn
lijk is iets dergelijks niet haalbaar voor de bibliotheek, toch is het goed ook aan deze 
mogelijkheid aandacht te besteden. 

Voordelen 
Het communitaire scenario kent de volgende voordelen: 

Betrokkenheid. Bezoekers van de bibliotheek worden leden, deelnemers, bond
genoten en voelen zich verantwoordelijk voor het bestaan van de bibliotheek. 
Het sluit aan bij het idee dat de bibliotheek voor iedereen toegankelijk moet zijn. 
Donaties kunnen immers naar draagkracht worden gedaan. 

Nadeel 
loals eerder gezegd is dit concept vrij moeilijk te realiseren. De mensen zijn niet 
gewend om op deze manier over een bibliotheek te denken. Men is gewend dat de 
bibliotheek voor een groot deel door de overheid gesubsidieerd wordt. 

Een totaal communitair scenario is misschien niet te realiseren, maar wei kan gepro
beerd worden om naast het krijgen van subsidies en het heffen van contributie de 
leden ook om donaties te vragen. 

Paragraaf 3.4. Een gedifferentieerd tariefstelsel 

loals in paragraaf 3.1 al gezegd is, rekenen de bibliotheken verschillende contributie 
voor verschillende leeftijdscategorieen. Er zijn echter nog meer mogelijkheden om in 
de tarifering te differentieren en op die manier in te spelen op de verschillende be
hoeftes van de leden. Er kan een ster- of plusabonnement ingevoerd worden, wat 
duurder is dan een normaal abonnement, maar waaraan voordelen zitten zoals het 
lenen van meer boeken tegen een langere uitleentermijn. lo kan er ook een abon
nement ingevoerd worden wat goedkoper is en waarbij per uitlening bijvoorbeeld een 
gulden moet worden betaald of een abonnement waarbij voor de eerste 40 boeken 
geen leengeld betaald moet worden en daarna moet per boek wei leengeld betaald 
worden. Er zijn vele variaties mogelijk. 

Een voordeel is dat een gedifferentieerd tariefstelsel beter inspeelt op de wensen 
van de klant en de klant zal tenslotte steeds meer moeten gaan betalen. Een nadeel 
is dat het er met al die abonnementen niet eenvoudiger op wordt en dat het zorgt 
voor meer administratie. 
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Paragraaf 3.5. Jeugdcontributie 

Boeken zijn bij uitstek effectief voor het overdragen van kennis en het uitdragen van 
ideeen. Lezen zet aan tot de optimale ontplooiing van het menselijk den ken en tot 
deelname van de burger aan de maatschappij. De vroegste ervaringen die een mens 
met boeken heeft, bepalen in hoge mate het welslagen of mislukken van het leren 
lezen en de aard van levenslange leesgewoonten. Hiervan uitgaand is het dus nood
zakelijk dat de jeugd leest en de beste manier waarop dit bereikt kan worden, is de 
vrije toegang tot boeken voor de jeugd. Het heffen van jeugdcontributie is hiermee in 
strijd. Veel bibliotheken zien echter geen andere mogelijkheid meer en heffen toch 
contributie voor de jeugd, omdat ze nou eenmaal genoeg geld moeten binnenkrij
gen. Uitleningen aan de jeugd kosten immers ook geld .. 

Een jeugdcontributie van slechts een paar gulden kan er al voor zorgen dat een 
groot dee I van de jeugdleden zijn lidmaatschap opzegt. Toen in 1975 de kontributie
vrijdom voor de jeugd werd ingevoerd, werden er binnen een jaar in Nederland 
700.000 jeugdigen lid van de openbare bibliotheek. In Maassluis voerde de biblio
theek onder de vlag van administratiekosten een verkapte jeugdcontributie in van 
/2,50. Daarop liet 40% van de jeugd het afweten. Deze contributie werd daarom na 
een tijd weer afgeschaft. Voor de bibliotheek in Kerkrade gold hetzelfde verhaal. 
19% van de jongeren in de leeftijd van 14 tim 17 verdween toen ze /5,= moesten 
betalen. De jeugd tim 13 jaar moest slecht een gulden betalen, maar ook hiervan 
kwam 11 % niet terug. 

Deze getallen zijn niet meer zo recent en waarschijnlijk liggen de percentages te
genwoordig lager. Het is immers niet meer heel vreemd als een bibliotheek jeugd
contributie invoert. Gekeken naar de tarievenlijst van de openbare bibliotheken in 
Noord-Brabant in 1997 heeft ongeveer 1/5 deel al jeugdcontributie ingevoerd. Soms 
voor aile jeugd, meestal pas v~~r de jeugd vanaf 13 of 14 jaar. De contributje ligt 
over het algemeen tussen de /10,= en /15,=. 

Voordelen 
Het levert extra geld op. 
De jeugd kost de bibliotheek ook geld. Op deze manier zorgt de jeugd zelf ook 
voor inkomsten. 

Nadelen 
Blijkbaar vormt een paar gulden al een enorme drempel voor de jeugd om lid te 
worden/blijven van de bibliotheek. Het aantal jeugdleden daalt daarom fors. Hier 
moet bij gezegd worden dat de dating van het aantal jeugdleden voor een deel 
verklaard kan worden doordat gezinnen met meerdere kinderen een pasje ne
men en hier lenen dan al de kinderen boeken op. 
Het komt njet ten goede aan leesbevorderjng. 
Minder jeugdleden zorgen voor minder boetegelden. 

Paragraaf 3.6. Conclusies uit het literatuuronderzoek 

Wat in jeder geval uit dit literatuuronderzoek blijkt is dat er tal van mogelijkheden zijn 
voor een tariefstelsel.' Er kan niet gezegd worden wat nu de optima Ie manier is. Uit 
onderzoeken en enquetes is gebleken dat ledenuitval als gevolg van contributiever
hoging beperkt is en zich snel herstelt, terwijl bij het invoeren van leengeld meer 
leden afhaken (dit herstelt zich echter op termijn) en er worden minder uitleningen 
gedaan (dit herstelt zich niet helemaal). Voorwaarde bij de contributieverhoging is 
dat deze geleidelijk wordt ingevoerd en dat gebruikers in staat worden gesteld om 
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periodiek te betalen. Nadeel van contributieverhoging is weer dat de weinig-Iezers 
worden benadeeld. 

Een gedifferentieerd tariefstelsel is daarom een goed idee. Op deze manier kan be
ter ingespeeld worden op wat de klant precies wil en dat sluit weer goed aan bij de 
huidige tendens. 

Jeugdcontributie blijft een heikel punt. Jeugdleden kosten ook geld en dat tientje kan 
de jeugd de kop ook niet kosten. Helaas blijkt dat dat tientje toch voor een grote 
drempel zorgt. Bjj invoering van jeugdcontributie moet daarom rekening gehouden 
worden met een terugloop van het aantal leden (en het dubbellezen op een pasje) 
en er zullen maatregelen genomen moeten worden om de jeugd toch over die drem
pel heen te krijgen. 
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Hoofdstuk 4: De vergelijking met andere bibliotheken 

In dit hoofdstuk wordt het tweede deel van het onderzoek besproken, namelijk de 
vergelijking met andere bibliotheken. De bibliotheek in Weert is namelijk niet de eni
ge bibliotheek die zich gedwongen ziet haar tarifering aan te passen. Ook andere 
bibliotheken hebben de laatste jaren hun tarifering aangepast. Van hun ervaringen 
kan gebruik gemaakt worden. Daarom wordt naar 25 bibliotheken een vragenlijst 
gestuurd met vragen over verschillende manieren van tarifering en de gevolgen hier
van. In paragraaf 4.1 wordt het opstellen van de vragenlijst besproken. In paragraaf 
4.2 wordt besproken naar welke bibliotheken de vragenlijsten worden gestuurd. In 
paragraaf 4.3 worden de resultaten van het onderzoek bij andere bibliotheken be
sproken en in paragraaf 4.4 worden aan de hand van deze resultaten conclusies 
getrokken. 

Paragraaf 4.1: de vragenlijst 

Met het onderzoek bij andere bibliotheken moeten drie vragen beantwoord worden: 

• Hoe is de tarifering bij andere bibliotheken geregeld? 
• Wat zijn de door de bibliotheken ondervonden gevolgen van een bepaald tarief

stelsel? 
• Wat hebben deze bibliotheken gedaan om eventuele negatieve gevolgen op te 

vangen? 

Aan de hand van deze vragen is een vragenlijst opgesteld die te vinden is in bijlage 
1. 

Paragraaf 4.2: de doelgroep 

De vragenlijst zal naar 25 min of meer willekeurig gekozen bibliotheken worden ge
stuurd. De bibliotheken zijn niet helemaal willekeurig gekozen, omdat gekeken is 
naar bibliotheken met verschillende manieren van tarifering. Met verschillende ma
nieren van tarifering wordt bedoeld het al dan niet heften van jeugdcontributie en het 
al dan niet laten betalen van leengeld per boek. Ook is gekeken naar de hoogte van 
het vaste contributiebedrag. Er is gebruik gemaakt van een lijst van contributies van 
Noord-Brabantse bibliotheken uit 1997. Verder zijn er ook een aantal Limburgse bi
bliotheken aangeschreven omdat deze in de buurt van Weert liggen. In de literatuur 
werden ook een paar bibliotheken genoemd, bijvoorbeeld omdat deze experimen
teerden met een bepaald soort abonnement. Een aantal van deze bibliotheken is 
ook aangeschreven. 

Paragraaf 4.3. De resultaten 

Van de 25 verstuurde vragenlijsten zijn er 17 teruggekomen. In deze paragraaf wor
den de antwoorden op de vragen van de vragenlijst besproken. De volgorde van de 
vragen is hetzelfde als in de vragenlijst. Bij sommige vragen worden aile antwoorden 
vermeld, bij andere vragen aileen een samenvatting. 
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1. Hoeveel leden heeft uw bibliotheek? 

Op deze vraag zijn de volgende aantallen gegeven (de getallen zijn de aantallen 
leden): 

22106, 53650, 32000, 39000, 76000, 137000, 15456, 9000, 19000, 41000, 42000, 
20000, 10300,2950 (inc!. 2 filialen), 850, 1700, 1690 

2. Hoe hoog is het contributiebedrag dat de leden van uw bibliotheek op dit 
moment moeten betalen? 

Jeugd tlm-12 jaar: gratis . 
Jel1gd 13 tim 15 jaar: varierend van gratis tot /15,= 
Jel1gd 16 en 17 jaar: varierend van gratis tot /27,50 
18 tim 22 jaar: varierend van /17,50 tot /44,50 
23 tim 64 jaar: varierend van /30,= tot /60,= 
65 plussers: varierend van / 17,50 tot /48,50 

Het is moeilijk om de contributiebedragen onderling te vergelijken. Er wordt gebruik 
gemaakt van verschillende leeftijdscategorieen, verschillende soorten abonnemen
ten, en het al dan niet laten beta len van leengeld. Wei kan geconcludeerd worden 
dat de hoogte van de bedragen nogal uiteenloopt bij de verschillende bibliotheken. 

3. Kunt u aangeven met welk bedrag (bij benadering) de contributie jaarlijks 
wordt verhoogd? 

De volgende antwoorden zijn gegeven: 

/ 7 =. , , 
/1,= tot /2,50; 
/2,50; 
bij contributie inflatiecorrectie en de leengelden zullen stap voor stap in enkele 
jaren worden verhoogd van /0,30 naar /0,50 per boek; 
sinds 1994 met /2,50 per jaar en in 1999 met /3,50; 
prijsindex (ca. 2%); 
per 2 jaar voor 13 tim 17 jaar + /2,50 en voor 18 jaar en ouder per 2 jaar + /5,=; 
/2,50 en contributie voor 14 tim 17-jarigen blijft gelijk; 
verschillend; 
ca. /5,=; 
/ 2 =. , , 
tussen /2,50 en /7,50; 
ca. /1,50; 
/2,50 om de 2 a 3 jaar; 
/2,50 (Iaatste jaar niet verhoogd); 
/2,50; geen jaarlijkse verhoging. 

4. Moeten de leden van uw bibliotheek leengeld per boek betalen? 
Zo ja, hoeveel? 
Zo nee, is dit een bewuste keuze? 

Negen bibliotheken laten leengeld per boek betalen. Bij drie bibliotheken bedraagt 
het leengeld 25 cent, bij een bibliotheek is het 30 cent en drie bibliotheken laten 35 
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cent betalen. Twee bibliotheken vermeldden geen bedrag. Twee bibliotheken ver
meldden er expliciet bij dal het leengeld betalen aileen voor volwassenen geldt. 

Acht bibliotheken hebben het betalen van leengeld nog niet ingevoerd. Voor elke 
bibliotheek is dit een bewuste keuze. Er wordt nog onderzoek naar gedaan of er is al 
onderzoek naar gedaan, waaruit bleek dat de klanten de voorkeur geven aan contri
butieverhoging. Bij een bibliotheek zijn de eerste zes boeken gratis en daarna moet 
50 cent per boek betaald worden. Redenen die genoemd worden voor het niet invoe
ren van leengeld zijn: veel administratieve rompslomp, levert niet veel meer op dan 
kleine verhoging abonnementsgeld, lezers haken af, lezers lenen minder, noodzaak 
nog niet aanwezig, gemeente wenst nog te subsidieren. 

Sa. Kunt u aangeven wat de gevolgen waren van het invoeren van leengeld? 

Aileen de negen bibliotheken die op vraag 4 ja hadden geantwoord, hoefden deze 
vraag te beantwoorden. Zes bibliotheken beantwoordden deze vraag. 
De volgende gevolgen van het invoeren van leengeld werden genoemd: 

Daling aantal uitleningen met ca. 25%. 
Terugloop aantal uitleningen met ca. 10 tot 25% (uiteenlopend per vestiging o.a. 
afhankelijk van het aantal jeugdleden. 
Uitleningen: stabiel in filialen, wat terugloop in centrale bibliotheek. 
Minder uitleen van media voor volwassenen. 
Terugloop led en met gemiddeld ca. 2 tot 3%. 
Terugloop ledenaantal. 
Meer boeken op de plank voor volgende lezers. 
Minder werkdruk. 
Meer administratie (2 keer). 
Meer kasbeweging (in geld). 
Wat oponthoud bij afstempelen. 
Nauwelijks merkbare gevolgen. 

5b. Kunt u aangeven welke maatregelen de bibliotheek hier tegen genomen 
heeft? 

Slechts drie van de negen bibliotheken vulden deze vraag in. De volgende antwoor
den werden gegeven: 

Terugloop uitleningen is bewust beleid (grotere leenefficiency, ruimte creeren 
voor nieuw beleid). 
Gezien de invoering van leengeld vanaf 1-1-98: nog geen maatregelen geno
men, behalve de reeds op voorhand genomen maatregel om het leengeld te la
ten afkopen. 
Nog geen maatregelen, leengeld sinds januari 1997. 

Geen enkele ondervraagde bibliotheek heeft (van tevoren) maatregelen genomen 
om de gevolgen van het invoeren van leengeld op te vangen. Blijkbaar valt het met 
de ernst van de gevolgen nogal mee of misschien wordt deze onderschat. 

6. Is het mogelijk om het betalen van leengeld af te kopen? 

Acht van de negen bibliotheken vulden deze vraag in. BU al deze bibliotheken is het 
mogelijk om het betalen van leengeld af te kopen. De mate waarin hier gebruik van 
gemaakt wordt verschilt. Drie bibliotheken geven aan dat er veel gebruik van ge-
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maakt wordt. 40 tot 50% van de volwassen leden. Er moet bij deze bibliotheken 
/15,= betaald worden om het betalen van leengeld af te kopen. Opvallend is dat 
twee van deze drie bibliotheken een leengeld van 25 cent per boek hebben en een 
bibliotheek een leengeld van 35 cent per boek. Ze hanteren toch dezelfde afkoopbe
dragen. Een bibliotheek zegt dat er weinig gebruik wordt gemaakt van het afkopen 
van leengeld. Zij hebben echter ook een afkoopbedrag van /25,= (bij een leengeld 
van 35 cent). Bij een bibliotheek kan een abonnement voor /119,75 worden gekocht. 
Het gaat dan om de uitleningen van aile materialen, 700 mensen maken hier gebruik 
van (op een totaal aantalleden van 41.000). Een andere bibliotheek biedt pas sinds 
september 1998 de mogelijkheid aan om leengeld af te kopen en hier maken nu 350 
leden (op een totaal aantalleden van 10.300) gebruik van. 

Inleidende tekst vraag 7 

Sommige bibliotheken bieden hun leden de mogelijkheid om uit verschillende abon
nementen te kiezen. Mensen die veellezen kunnen bijvoorbeeld een abonnement 
nemen dat duurder is dan een gewoon abonnement, maar waarop meer boeken 
kunnen worden geleend met een langere uitleentermijn. Mensen die weinig lezen 
kunnen een goedkoper abonnement krijgen, maar moeten dan voor elke uitlening 
bijvoorbeeld een gulden betafen. 

7. Biedt uw bibliotheek ook dergelijke abonnementen aan? 

Een groot deel van de bibliotheken beantwoordde deze vraag met nee. De rest gaf 
de volgende antwoorden: 

Totaal abonnement: men kan meer lenen per keer, gebruik is niet groot. 
Aileen afkoop leengeld. 
Budgetabonnement: contributie is /19,= en leengeld is /1,50; basisabonnement: 
contributie is /39,= en leengeld is /0,30; grootabonnement: contributie is /69,= 
en geen leengeld. 
Sterabonnement: 2 keer zoveel boeken, 2 keer zo lang lenen. Prijs is /75,=. Ca. 
1000 mensen maken hier gebruik van (op een totaal van 137000 leden). 
Tariefdifferentiatie wordt overwogen. Standaardabonnement met daarboven een 
groot en daaronder een klein abonnement (zie ook vorig punt). 
Aileen een kort abonnement (2 maanden) voor /10,=. 
Kennismakingsabonnement Voorwaarde: geen gebruik van 2e abonnement op 
een adres. Hier wordt veel gebruik van gemaakt. 

8. Moeten jeugdleden in uw bibliotheek contributie betalen? 

In zeven van de tien bibliotheken hoeven jeugdleden tim 17 jaar geen contributie te 
betalen. In zes bibliotheken is de jeugd tim 15 jaar gratis lid. 16- en 17 -jarigen moe
ten hier wei betalen (zie ook vraag 2). In twee bibliotheken moet de jeugd vanaf 13 
jaar betalen, in een bibliotheek vanaf 14 jaar en in een bibliotheek vanaf 15 jaar. De 
bedragen liggen over het algemeen tussen de /15,= en /25,=. 

9a. Kunt u aangeven wat de gevolgen waren van het invoeren van contributie 
voor de jeugd? .' 

Deze vraag hoefde aileen beantwoord worden door de bibliotheken die op vraag 8 ja 
hadden geantwoord. De volgende gevolgen werden genoemd: 
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Terugloop aantalleners met ca. 20% (Iangzaam herstel). 
Terugloop aantal jeugdleden. 
Niet noemenswaardige terugloop van aantal leden en maar enkele 'protesten'. 
Beperkte terugloop echter door het verlagen van de contributie van 18- tim 21-
jarigen tot /20,=, absoluut gezien geen terugloop. 
In eerste instantie een terugloop, in de jaren daarna een herstel. 
Gaat pas in per 1-1-99. 

Een bibliotheek gaf een overzicht van de daling in het aantal jeugdleden over de 
afgelopen jaren. Dit is in tabel 4.1 terug te vinden. De bibliotheek was tot 1994 gratis 
voor aile jeugdleden tot 18 jaar. Met ingang van 1994 moesten de jeugdleden vanaf 
16 jaar gaan betalen. Met ingang van 1995 moesten de jeugdleden vanaf 14 jaar 
gaan beta len. Het aantal jeugdleden is enorm afgenomen. Er kan niet geconclu
deerd worden dat dit aileen aan het heffen van de contributie ligt bij gebrek aan ver
gelijkingsmateriaal, maar hoogstwaarschijnlijk heeft het wei een grote invloed gehad. 

TabeI4.1. verlooPJeugdleden 
31-12-93 1994 1995 1996 1997 

14jaar 1218 1252 1123 (-10%) 917 956 (-24%) 
15 jaar 1277 1206 1148 (-5%) 964 979 (-19%) 
16 iaar 1288 1203 (-7%) 1050 858 872 (-32%) i 

.17 jaar 1468 1187 (-19%) 895 1065 698 (-52%) 
18jaar 1168 1144 (-2%) 776 788 593 (-49%) 

Het aantal leden van elke leeftijdscategorie in het jaar dat v~~r deze leeftijdscatego
rie contributie is ingevoerd is vergeleken met het laatste jaar dat er nog geen contri
butie was. De percentuele daling staat achter de getallen vermeld. In de kolom van 
1997 is het aantal leden in 1997 vergeleken met het aantal leden in het laatste jaar 
dat er nog geen contributie voor die leeftijdsgroep was. 

9b. Kunt u aangeven welke maatregelen de bibliotheek hier tegen genomen 
heeft? 

Deze vraag werd slechts twee keer beantwoord. 

Niets specifieks. 
Aparte acties: jongeren gratis op Internet enz. 

10. Heeft uw bibliotheek op een andere dan de hiervoor genoemde manieren 
haar tarifering geregeld? 

Ook op deze vraag werd slechts twee keer antwoord gegeven. 

Met name in de regeling van vervolgleengeld is in 1997/1998 wijziging gekomen. 
Zoals eerder genoemd sterabonnement. 

11. Probeert uw bibliotheek naast subsidies en het heffen van contributies, 
leen- en boetegelden ook nog op andere manieren geld binnen te krijgen? 

Op deze vraag werden de volgende antwoorden gegeven: 

Reclame opbrengsten (4 keer o.a. stempelbriefjes, monitoren, reclamesponsor
borden). 

17 
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Eenmalige subsidies. 
Cursussen (3 keer o.a. Internet cursussen). 
Sponsoring (6 keer o.a. van projecten, evenementen en automatisering). 
Verhuur van ruimten (3 keer). 
Verkoop van (ook afgeschreven) media (2 keer). 
Het aanbieden van diensten aan collega-bibliotheken (met name op collectiege
bied). 
Kopieen (2 keer). 
Internetgebruik. 
I nternetaansluitingen 
Doorberekening van diensten aan scholen en instellingen. 
Koffieautomaat, wc-gebruik, telefoon.· 

Bij een aantal punten, zoals bijvoorbeeld sponsoring. reclame en cursussen, werd 
verschillende keren aangegeven dat het slechts marginaal gebeurt en dat het dus 
niet om enorme bedragen gaat. 

Paragraaf 4.4. De conclusies 

Uit het voorgaande kan geconcludeerd worden dat de tarifering per bibliotheek erg 
verschilt. Elke bibliotheek probeert op zijn eigen manier voldoende geld binnen te 
krijgen. Sommige bibliotheken zijn overgegaan tot het laten betalen van leengelden. 
andere bibliotheken kiezen er bewust voor om dit uit het oogpunt van de lezer niet te 
doen. Sommige bibliotheken laten de jeugd mee betalen, andere bibliotheken probe
ren dit zo lang mogelijk te voorkomen. Oat ook de hoogte van de bedragen verschilt, 
wordt veroorzaakt door het feit dat de bibliotheken niet allemaal hetzelfde bed rag 
aan subsidie binnenkrijgen. 

Wat de gevolgen van het invoeren van leengeld en/of jeugdcontributie zijn. is ook 
niet zo makkelijk vast te stellen. Bij de ene bibliotheek leidt invoering van de jeugd
contributie tot een enorme daling van het aantal jeugdleden en bij een andere bibli
otheek is de terugloop niet noemenswaardig. Toch kan gesteld worden dat het in
voeren van jeugdcontributie ten koste gaat van het aantal jeugdleden. In welke mate 
is echter niet duidelijk. Het laten betalen van leengeld gaat in ieder geval ten koste 
van het aantal uitleningen en bij sommige bibliotheken was er ook een terugloop in 
het aantal leden. Deze terugloop had echter ook plaats kunnen vinden als de contri
butie verhoogd zou zijn. 

Vraag 5b en 9b over de maatregelen die genomen zijn om de gevolgen van het in
voeren van leengeld en jeugdcontributie tegen te gaan, werden bjjna niet beant
woord. Zijn de gevolgen dan niet zo erg· dat eF iets aan gedaan moet worden of· 
wordt er gewoon te weinig aandacht aan besteed? Gekeken naar tabel 4.1. lijkt het 
toch zeer raadzaam om al v~~r de invoering van jeugdcontributie manieren te be
denken om de terugloop in het aantal jeugdleden tegen te gaan. 

18 
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Hoofdstuk 5: Het lezersonderzoek 
Het opstellen van de enquete 

In dit hoofstuk wordt beschreven hoe de enquete tot stand komt, die gebruikt wordt 
bij het lezersonderzoek. In paragraaf 5.1 wordt de onderzoeksvraag bepaald, uit
gaande van de in paragraaf 2.7 onder het kopje 'Ieden' genoemde onderzoeks
deelvragen. In paragraaf 5.2. worden de begrippen uit de onderzoeksvraag gedefini
eerd en in paragraaf 5.3. worden de begrippen onderverdeeld in aspecten en varia
belen om zo tot enquetevragen te komen. In paragraaf 5.4. zal de doelgroep waar 
de enquete naar gestuurd wordt nader gespecificeerd worden en in paragraaf 5.5 
wordt de voor een deel van de doelgroep aangepaste enquete besproken. In para
graaf 5.6 wordt tenslotte de steekproefgrootte besproken. 

Paragraaf 5.1. De onderzoeksvraag 

De onderzoeksvraag geeft aan welke vraag beantwoord moet worden met behulp 
van het lezersonderzoek. Er kan de volgende onderzoeksvraag geformuleerd wor
den: 

Wat vinden de leden van de open bare bibliotheek Weert van de huidige tarifering en 
hoe staan ze tegenover andere manieren van tarifering? 

Paragraaf 5.2. De begrippen 

Vervolgens worden de belangrijkste begrippen uit de onderzoeksvraag gedefinieerd. 

Leden van de openbare bibliotheek Weert: aile mensen die als betalend of niet
beta lend lid staan ingeschreven bij de bibliotheek in Weert. 

Huidige tarifering: de tarifering die op dit moment (in 1998) door de bibliotheek wordt 
gehanteerd, namelijk een vast contributiebedrag per volwassen lid. 

Andere manieren van tarifering: alternatieve tariferingsstelsels, zoals leengeld per 
boek, gedifferentieerd tariferingsstelsel, jeugdcontributie en donaties. 

Paragraaf 5.3. De aspecten en varia belen 

Nu de begrippen duidelijk zijn, kunnen deze verder worden onderverdeeld. De be
doeling is dat dit steeds gedetailleerder gebeurt, totdat er enquetevragen van ge
maakt kunnen worden. In tabel 5.1 zullen de begrippen worden onderverdeeld in 
aspecten en variabelen. De varia belen leiden tot de uiteindelijke enquete vragen. De 
enquete is te vinden in Bijlage 2. 
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b . . b t tabe 5. 1. egnppen, aspecten en vana e en 

~ Begrip Aspect 
leden DB Weert profiel 

leeftijd 
aantal bezoeken 
aantal boeken 
reden bezoek 
overige leden in gezin 
aantal jaren lid 
waardering bibliotheek 

huidige tarifering vast contributie bed rag hoogte 
lid blijven? 

andere tarifering leengeld per boek hoogte 
contributie veranderen 
afkopen 
lid blijven? 

gedifferentieerd tariefstelsel sterabonnement 
leengeldpas 

jeugdcontributie wie? 
hoogte 
lid blijven? 

donaties interesse 
bedrag 
termijn 

Paragraaf 5.4. De doelgroep 

Bij het versturen van de enquete zal rekening gehouden worden met de leeftijden 
van de verschillende leden. Dit om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de hele 
populatie. In tabel 5.2. is de verdeling van het aantal leden over de verschillende 
leeftijdscategorieen gegeven (in 1997). 

tabel 5.2. leeftiiden 

Leden aantal 
< 14 jaar 3476 
14-18 jaar 990 
18 - 21 jaar 992 
21 - 65 jaar 4608 
> 65 Jaar 823 

De leden vanaf 18 jaar zijn betalende leden en hier zal het onderzoek dan ook voor
namelijk op gericht zijn. De groep van leden die jonger zijn dan 18 jaar kan in tweeen 
verdeeld worden. Een deel van de groep zal bestaan uit kinderen waarvan de ouders 
ook lid zijn van de bibliotheek in Weert en dit deel valt dus al onder de andere drie 
doelgroepen. Een deel van deze groep zal echter bestaan uit kinderen waarvan de 
ouders geen lid zijn. Hier zal een aangepaste enquete naar toe worden gestuurd. Zij 
beta len immers geen contributie. De aangepaste enquete zal in de volgende para
graaf besproken worden. 
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Paragraaf 5.5. De aangepaste enquete 

De aangepaste enqu~te zal verstuurd worden naar ouders, die zelf geen lid zijn van 
de bibliotheek in Weert, maar die kinderen hebben in de leeftijd tot 18 jaar die wei lid 
zijn. Deze kinderen betalen geen contributie en een aantal variabelen, zoals die in 
paragraaf 5.3. zjjn genoemd, hebben dus geen betrekking op deze groep. Vandaar 
dat zij een aangepaste enqu~te krijgen, waarbij de nadruk voornamelijk op jeugd
contributie en donaties komt te liggen. In tabel 5.3. zullen de begrippen, aspecten en 
variabelen worden uitgewerkt voor de aangepaste enquete. 

tabe/5.3. begrippen, aspecten en variabelen aangepaste enquete 

Begrip Aspect Variabele 
leden <18 OB Weert profiel aantal kinderen 

leeftijd 
aantal bezoeken 
aantal jaren lid 
waardering bibliotheek 

andere tarifering jeugdcontributie lid blijven? 
hoogte 
wie? 

donaties interesse 
bed rag 
termijn 

De variabelen kunnen weer verder uitgewerkt worden tot enqu~tevragen. De aange
paste enqu~te is te vinden in Bijlage 3. 

Paragraaf 5.6. De steekproefgrootte 

De Bedrijfskundewinkel heeft maar een beperkte capaciteit wat betreft het versturen 
van enqu~tes. Deze capaciteit ligt tussen de 400 en 500 enqu~tes. Er zullen daarom 
475 enquetes opgestuurd worden. De verwachting is dat er een redelijk hoge res
pons zal zijn omdat het onderwerp dicht bij de aangeschreven mensen staat. Uit
gaande van een respons van 25% zullen er voldoende enqu~tes terugkomen om 
een goed beeld te schetsen van de meningen van de leden van de bibliotheek Weert 
over tarifering 

Er zullen 400 enqu~tes naar de betalende leden worden gestuurd. Deze worden 
evenredig verdeeld over de drie leeftijdscategorieen. In tabel 5.4 is deze verdeling 
gegeven. 

t b 15 a e .4. verdeJing enquetes 

leden aantal leden aantal enqu~tes 
18 - 21 jaar 992 60 
21 - 65jaar 4608· 280 
> 65 jaar 823 60 

De leden in de leeftijd tot 18 jaar waarvan de ouders geen lid zijn, zijn globaal geteld. 
Dit bleek toch een tamelijk grote groep te zijn (grove schatting: 2000). Naar deze 
groep zullen 75 aangepaste enqu~tes worden gestuurd. In totaal worden er dus 475 
enqu~tes verstuurd. 
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Hoofdstuk 6: Het lezersonderzoek 
De resultaten van de enquete 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de onder de lezers gehouden enquete 
besproken. In paragraaf 6.1 worden de resultaten van de enquete die onder de be
talende leden is gehouden besproken en in paragraaf 6.2 worden de resultaten die 
uit de alternatieve enquete (voor de jeugd) zijn gekomen, toegelicht. De resultaten 
worden besproken aan de hand van staafdiagrammen. De antwoorden op elke vraag 
staan weergegeven in een staafdiagram. De verdeling van de antwoorden over de 
antwoordcategorieen wordt gegeven in aantallen, terwijl in de begeleidende tekst 
gebruik wordt gemaakt van percentages. De percentages zijn afgerond op gehele 
getallen, waardoor het kan gebeuren dat het totale aantal bij een vraag 99% of 
101% is. 

Paragraaf 6.1. Resultaten enquete betalende leden 

Er zijn in totaal 400 enquetes gestuurd naar de betalende leden. Er werd rekening 
gehouden met een respons van 25%. De medewerking van de leden van de biblio
theek was hiermee echter danig onderschat. Er kwamen namelijk 222 enquetes te
rug, wat neerkomt op een respons van 56%. In tabel 6.1 is de respons verdeeld over 
de leeftijdscategorieen gegeven. Er kan dus geconcludeerd worden dat de resultaten 
een goed beeld geven van de totale populatie. 

T,b16 R a e .1: ft espons verdeeld over lee 'ijdscategorieen 
Leeftijdscategorie Verstuurd Respons Percentage 
18 tim 20 60 21 35% 
21 tim 65 280 170 61% 
Ouderdan 65 60 31 52% 

In deze paragraaf zullen de vragen behandeld worden in de volgorde zoals ze ook in 
de enquete voorkomen. Voor de frequentietabellen waarin de uitkomsten zowel in 
aantallen als percentages worden gegeven, wordt verwezen naar Bijlage 4. De op
merkingen die in de enquetes zijn gegeven staan ook in Bijlage 4. 

1. Wat is uw geslacht? 

vraag 1 
160 

140 

120 

100 

ao 

60 

(;' 
40 

c: 
Ql 20 " cr 
!!! 0 IJ.. 

blanco 

geslacht 

man vrouw 

23 

De enquete is vaker door een 
vrouw dan door een man in
gevuld. 65 % van de respon
denten was van het vrouweli
jke geslacht en 34% was van 
het mannelijke geslacht. Een 
respondent vulde deze vraag 
niet in. 
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2. Wat is uw leeftijd? 

vraag 2 

80 

40 

~ 20 

" ! 0 

18 tim 20 41 tim 65 
jaar 21 tim 40 jaar ouder dan 65 

leeftijd 
jaar jaar 

10% van de respondenten 
heeft een leeftijd tussen de 18 
en 20 jaar. 77% valt in de 
categorie 21 tim 65 jaar en 
15% is ouder dan 65 jaar. In 
aile leeftijdscategorieen lag de 
respons boven de verwachte 
25%, dus over aile 
leeftijdscategorieen kunnen 
betrouwbare conclusies wor~ 
den getrokken (zie ook tabel 
6.1). 

3. Hoe vaak bezoekt u de bibliotheek in Weert om een boek te lenen? 

vraag 3 
100~-----------~ 

80 

80 

40 

il' 
c: 
Q) 20 
::> 

~ 
IJ.. O"---" ........ IL 

aantal bibliotheekbezoeken 

De staatgratiek laat een mooie 
normale verdeling zien met als 
gemiddelde een bibliotheekbe
zoek van 1 keer per drie 
weken, 35% kruiste deze 
antwoordcategorie aan. 10% 
van de respondenten blijkt 
gemiddeld een of meer keer 
per week de bibliotheek te be
zoe ken en 3% bezoekt de bib
liotheek slechts een keer per 
jaar. 

4. Wat is het gemiddelde aantal boeken dat u per keer leent? 

vraag 4 
70r--------------~ 

60 

50 

40 

30 

20 

~ 10 

" r::r 
Q) u: 0 

3 5 

aantal boeken per keer 

24 

De meeste respondenten 
. gavenaan tussen de 2 en 5 
boeken per keer te lenen. 7% 
gat als antwoord een boek per 
keer te lenen en 3% gat aan 6 
of meer boeken per keer te 
lenen. Een respondent vulde 
deze vraag niet in. 
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5. Wat is de belangrijkste reden voor u om de bibliotheek te bezoeken? 

Vraag 5 

203 

II1II boeken lenen 

• informatie inlMnnen 

o CD's en/of video's 
lenen 

o krantenltijdschriften 
lezen 

.studeren 

II voor de gezelligheid i 
. I 
.anders ! 

Op deze vraag konden meer
dere antwoorden gegeven 
worden. 203 keer werd 
aangekruist dat men naar de 
bibliotheek komt om boeken te 
lenen. 84 keer dat men infor
matie komt inwinnen. 36 re
spondenten gaven aan ook 
voor CD's en video's naar de 
bibliotheek te komen. 35 re
spondenten komen ook om 
kranten en tijdschriften te 
lezen. Een aantal responden
ten komt ook nog om te 
studeren, voor de gezelligheid 
of een andere reden. 

6. Wie zijn er in uw gezin nog meer lid van de bibliotheek in Weert? 

~ 
~ 
Q) 

vraag 6 
200r----------------~ 

100 

u: 0 I---b-Ianco-w 

niemand 

ovenge leden in gezin 

7. Hoeveel jaar bent u allid van de bibliotheek? 

vraag 7 
120 

100 

60 

60 

40 

>-
0 
c: 20 G> 
:::J 

W 0 u. 

blanco 
1 jaar 3 jaar 

aantal jaren lid 

25 

Bij 74% van de respondenten 
is er verder niemand in het 
gezin lid van de bibliotheek. 
8% gaf aan dat er andere vol
wassenen lid zijn en bij 13% 
zijn er ook een of meer kinde
ren lid. Slechts bij 2% van de 
respondenten zijn er zowel 
andere volwassenen als kinde
ren lid. 3% van de responden
ten vulde de vraag niet in. 

Opvallend is dat de helft van 
de respondenten (51%) al lan
ger dan 10 jaar lid is. 25% is al 
5 tot 10 jaar lid. Een respon
dent vulde deze vraag niet in. 
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8. Wat is de maxima Ie contributie die u wilt beta len? 

vraag 8 
10011--_____________ ---, 

80 

80 

40 

blanco 40-45 50-55 60-65 
35-40 45-50 55-60 meer dan 

65 
maximale contributie 

De meeste respondenten 
(41%) vulden hier de laagste 
antwoordcategorie (/35,= tot 
/40,=) in. Toch vindt 48% dat 
de contributie boven de /45,= 
mag liggen. 21% vindt dat de 
contributie boven de /50, = 
mag liggen. 10% vindt dat de 
contributie boven de /55,= 
mag liggen. 4% wil zelfs meer 
dan /65,= betalen. 

9. Bij welk contributiebedrag zegt u uw Iidmaatschap op? 

vraag 9 
10011--________ . ______ -, 

80 

40 

opzeggen lidmaatschap (contributie) 

17% van de respondenten 
geeft aan zijn lidmaatschap op 
te zeggen als de contributie 
hoger wordt dan /40,=. 35% 
zegt zijn lidmaatschap op bij 
een contributie die hoger is 
dan /50,=. Nog eens 21% valt 
af als de contributie boven de 
/60,= komt. 13% zal nooit zijn 
contributie opzeggen. 

10. Als leengeld per boek wordt ingevoerd, wat is dan het maximale bed rag dat 
u per boek zou willen betalen (bij huidige contributie)? 

vraag 10 24% van de respondenten 
80 vulden hier de laagste 

antwoordcategorie in en willen 

60 dus hoogstens maar /0,10 
betalen. 32% gaf aan maxi-
maal /0,25 te willen betalen. 

40 SJechts 4% kruiste de 
antwoordcategorie /0,35 aan 

(j' 20 terwijl 28% /0,50 wi! betalen. 
c 7% wil een gulden betalen en Q) 
:::> 
0-

1 % wi! zelfs meer dan een 2! 
0 IJ.. 

blanco 0,25 0,5 1,00 gulden betalen. 3% van de 
0,10 0,35 0,75 meer dan 1,00 respondenten vulden deze 

maximale leengeld vraag niet in. 
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11. Blijtt u nog lid als u leengeld per boek moet beta len? 

vraag 11 
160 

140 

120 

100 

80 

60 

~ 
40 

c; 
CD 20 ;;;J 
c:r 
~ a IJ.. 

blanco nee weel ik nag 
niet 

lid blijven (Ieengeld) 

12. Waar gaat uw voorkeur naar uit? 

vraag 12 
120 

100 

SO 

60 

40 

>-
U c; 20 
<I> 
::> c:r 
~ 0 IJ.. 

voorkeur 1 
verhoging 

13. Waar gaat uw voorkeur naar uit? 

62% van de respondenten 
beantwoordden deze vraag 
met ja. 5% van de respon
denten zegt geen lid meer te 
blijven als leengeld per boek 
wordt ingevoerd en 31% weet 
het nog niet. 2% gat geen 
antwoord op deze vraag. 

Uit deze vraag kwam niet een 
duidelijke voorkeur van de 
leden: 49% van de respon
denten gat aan liever leengeld 
te betalen en 45% geeft de 
voorkeur aan een contribu
tieverhoging. 6% van de re
spondenten vulde deze vraag 
niet in. 

De antwoordcategorieen van deze vraag behoeven enige toelichting. De bedragen 
zijn als voigt tot stand gekomen. Er is uitgegaan van een contributie van /50,=; een 
stijging dus met /12,50. Gekeken naar het aantal betalende leden (ongeveer 6400) 
wordt er dan een bedrag van 6400 x 12,50 = /80.000,- extra binnengehaald. Oit geld 
kan ook binnengehaald worden door de contributie met minder te verhogen en door 
leengeld per boek te rekenen. Oit is voor de verschillende antwoordcategorieen uit
gerekend. Er is uitgegaan van 37 uitleningen per betalend lid per jaar. Er moet bij 
gezegd worden dat het om een vrij globale berekening gaat en dat er geen rekening 
is gehouden met eventuele extra kosten bij het invoeren van leengeld. 
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vraag 13 
120 

100 

80 

60 

40 

i) 
c: 20 Q) 
:::> 
cr 
l!! 0, u. 

voorkeur 2 

C=contributie, L=leengeld 
Bij deze vraag sprong een 
voorkeur er wei duidelijk uit. 
47% wi! het lietst dat de con
tributie omhoog gaat met 
/12,50 en dat er geen leen
geld per boek betaald moet 
worden, 14% pretereerde een 
contributiedaling van /5,= en 
een leengeld van /0,50 per 
boek, 

14. Zou u eventueel van de mogelijkheid gebruik maken om het betalen van 
leengeld per boek af te kopen? 

vraag 14 
140.,..-_____________ --, 

120 

100 

80 

60 

40 

afkopen leengeld 

43% van de respondenten 
geeft aan eventueel het be
talen van leengeld at te kopen 
en 53% zegt dit niet te zullen 
doen. 4% gat geen antwoord 
op deze vraag. 

15. Zou u, als dit aangeboden werd, ge"interesseerd zijn in zo'n abonnement? 

160 

140 

120 

100 

60 

60 

>- 40 
u 
c: 
<U 20 :::> cr 
l!! 0 u. 

vraag 15 

blanco ja 

interesse duurder abonnement 

nee 

28 

Het gaat hier om een abon
nement dat duurder is dan een 
gewoon' abonnement, maar 
waar extra voordelen aan zit
ten (meer boeken, langere 
uitleentermijn). 37% is in zo'n 
abonnement ge'interesseerd 
en 61 % geeft aan hier niet in 
ge"interesseerd te zijn. 2% gat 
geen antwoord op deze vraag, 
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16. Zou u, als dit aangeboden werd, ge"interesseerd zijn in zo'n abonnement? 

vraag 16 Het gaat hier om een abon-
160 nement dat goedkoper is dan 
140 een gewoon abonnement 

120 
maar waarbij per uitlening een 
gulden betaald moet worden. 

100 35% gaf aan hier ge'inter-
80 esseerd in te zijn en 64% is 

80 
hier niet in ge"interesseerd. 2% 
van de respondenten gaf geen 

>- 40 antwoord op deze vraag. (.'I 
c 
G) 

20 :::l 
C" 
~ 0 1.1. 

blanco ja nee 

interesse goedkoper abonnement 

17. Vindt u dat er contributie mag worden geheven voor de jeugd? 

vraag 17 Opvallend veel mensen gaven 
120 hier een positief antwoord op. 

100 
Slechts 32% vindt dat er geen 
contributie voor de jeugd mag 

80 worden geheven. 46% van de 
respondenten vindt dat aile 

80 jeugd moet betalen en 20% 
vindt dat aileen 16- tot 18-

40 
jarigen moeten betalen. 

>-
(.'I 
c 20 G) 
:::l 
C" 
~ 0 1.1. 

blanco ja, voor aile 
nee jeugd ja,voor 16- tot 

18-jarigen 
jeugdconlributie 

18. Hoe hoog vindt u dat de contributie voor de jeugd maximaal mag zijn? 

vraag 18 
8Or--------------~ 

60 

40 

~ 
20 

::J 

:if u: 0 
blanco 5-10 10-15 15·20 meer <:fan 20 

maximale contributie jeugd 

29 

33% van de respondenten 
hoefde deze vraag niet te 
beantwoorden omdat ze op 
vraag 17 nee hadden 
geantwoord of' deze vraag 
helemaal niet hadden 
beantwoord. Van de overige 
respondenten waren de me
ningen vrij verdeeld. 4% vindt 
dat de contributie voor de 
jeugd zelfs meer dan /20,= 
mag bedragen. 
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19. SUjtt uw kind lid van de bibliotheek als er contributie voor dejeugd wordt· .. 
eheven? 

vraag 19 
200 \---____ . __________ ---, 

100 

blanco nee 

Lid blijven (jeugdcontributie) 

Aileen respondenten met kin
deren onder de 18 hoefden 
deze vraag te beantwoorden. 
35 respondenten beantwoord
den deze vraag. 8 van hen 
gaven aan dat hun kind niet 
meer lid blijft als jeugd
contributie wordt ingevoerd. 

20. Zou u, als dit gevraagd werd, een vrijwillige donatie aan de bibliotheek 
doen? 

vraag 20 
2oor-----------------, 

donatie 

16% van de respondenten wi! 
wei een donatie doen. 80% 
beantwoordde deze vraag met 
nee en 5% vulde deze vraag 
niet in. 

21. Welk bedrag zou u jaarlijks aan de bibliotheek doneren? 

vraag 21 
200....--------------------------, 

100 

50·100 100-150 

bedrag donatie 

30 

9% wil een donatie doen 
tussen de 10 en 25 gulden. 
5% tussen de 25 en 50 
gulden en 2% tussen de 50 
en 100 gulden. Een iemand 
wil een donatie tussen de 
100 en 150 gulden doen. 
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22. Wanneer zou u het liefst een donatie doen? 

vraag 22 
200...-------------------, 

100 

blanco 1 keer per jaar 

wanneer donatie 

Aile respondenten die aan
gaven een donatie te willen 
doen, willen dit 1 keer per jaar 
doen. 

23. Hoe beoordeelt u de bibliotheek Weert in zijn totaal? 

vraag 23 
120...----------------, 

100 

80 

60 

40 

o 3 4 5 6 7 8 9 10 

beoordeling bibliotheek 

Paragraaf 6.2. Resultaten enquete jeugd 

Het antwoord 0 kan hier als de 
antwoordcategorie blanco 
worden gezien. Een iemand 
vulde deze vraag namelijk niet 
in. De meeste mensen (47%) 
geven de bibliotheek een 8. 
3% van de respondenten 
beoordeelt de bibliotheek met 
een 5 of lager. 12% geeft een 
9 of een 10. Het gemiddelde 
cijfer dat is gegeven is een 7,6 
(blanco niet meegerekend). 

Er zijn in totaal 75 enquetes gestuurd naar mensen die zelf geen lid zijn van de bibli
otheek in Weert, maar die kinderen hebben in de leeftijd tot en met 18 jaar die wei lid 
zijn van de bibliotheek. Er zijn 30 enquetes teruggekomen. Dit is een respons van 
40%. Ook deze resultaten geven dus een goed beeld van de totale populatie. 

Hieronder worden de vragen behandeld in de volgorde zoals ze ook in de enquete 
voorkomen. Voor de frequentietabellen wordt verwezen naar Bijlage 5. In deze Bijla
ge staan ook de opmerkingen die de respondenten in de enquete hebben gemaakt. 
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1. Hoeveel kinderen, jonger dan 18 jaar, heeft u die lid zijnvan de bibliotheek 
in Weert? 

12 

10 

8 

6 

'" 
4 

u 
c: 
Q) 2 ::J 
<T 
~ 0 u.. 

vraClg 1 

aantal kinderen 

43% van de respondenten 
heeft een kind dat lid is van de 
bibliotheek in Weert. Bij 47% 
zijn twee kinderen lid en bij 
10% zijn 3 kinderen lid. 

Op de volgende vraag (vraag 2) konden meerdere antwoorden worden gegeven. 
Voor de verwerking is deze vraag daarom in tweeen gesplitst. De vraag 'hoe oud 
is/zijn uw kind(eren)?' is gesplitst in de vragen 'heeft u kinderen in de leeftijd van 0 
tim 15 jaar?' en 'heeft u kinderen in de leeftijd van 16 tim 17 jaar?' Ook op vraag 3 
en 4 konden meerdere antwoorden gegeven worden. Dit is echter maar een keer of 
twee gedaan. Daarom zijn deze vragen, om de verwerking te vergemakkelijken, be
handeld alsof er maar een antwoord op mogelijk is. 

2a. Heeft u kinderen in de leeftijd van 0 tim 15 jaar? 

vraag 2a 
30r--------------~ 

20 

10 

Ja nee 

o tim 15 jaar 

32 

83% van de respondenten 
heeft een of meer kinderen die 
jonger zijn dan 15 jaar. 
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2b. Heeft u kinderen in de leeftijd van 16 tim 17 jaar? 

vraag 2b 
~~----------------, 

20 

10 

ja nee 

16 tim 17 jaar 

27% van de respondenten 
heeft een of meer kinderen in 
de leeftijd van 16 of 17 jaar. 

3. Hoe vaak bezoektlbezoeken uw kind(eren} gemiddeld de bibliotheek in 
Weert om een boek te lenen? 

vraag 3 
16,...-----___________ -, 

1 keer per 2 welten 1 keer per maat1d 1 \!.eer pee jaar 

aantal bibliotheekbezoeken 

Bij de meeste respondenten 
bezoeken de kinderen (47%) 
de bibliotheek 1 keer per 3 
weken. 3% bezoekt de biblio
theek meerdere keren per 
week en 3% bezoekt de bib
liotheek 1 keer per jaar. 

4. Hoeveel jaar is/zijn uw kinderen al lid van de bibliotheek? 

vraag 4 
14 ,---------________ ~ 

12 

10 

3 jaar 510110 
2 jaar 4 jaar jaar Langer dan 

10 jaar 

33 

Bij de meeste respondenten 
(40%) zijn de kinderen al 5 tot 
10 jaar lid. Bij 20% zijn de 
kinderen al langer .dan 10 jaar 
lid. 
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5. Vindt u dat er contributie mag worden geheven voor de jeugd? 

vraag 5 
14,---_____________ _ 

12 

10 

nee ja, voor aile Ja, voor 16-

contributie jeugd? 
jeugd tot 18-jarigen 

Een minderheid (33%) vindt 
dat er geen contributie voor de 
jeugd mag worden geheven. 
40% vindt dat voor aile jeugd 
contributie mag worden ge
heven en 27% vindt dat aileen 
voor 16- tot 18-jarigen con
tributie mag worden geheven. 

6. Hoe hoog vindt u dat de contributie voor de jeugd maximaal mag zijn? 

vraag 6 
14r---------------~ 

12 

10 

>. 
o 
c: 
(\) 2 
::J 

W 
u.. 

blanco 5-15 15-25 25-35 35-45 

hoagie jeugdconlributie 

De 33% die nee op vraag 5 
heeft geantwoord, heeft deze 
vraag niet ingevuld. 43% vindt 
dat de contributie /5,= tot 
/15, = mag bedragen. 17% 
vindt dat de contributie /15,= 
tot /25,= mag zijn. 7%van de 
respondenten vindt dat de 
contributie nog hoger mag 
zijn. 

7. Blijft uw kind lid van de bibliotheek als er contributie voor de jeugd wordt 
geheven? 

vraag 7 
30,--________ . _______ ---, 

20 

10 

blanco nee ja 

lid blijven 

34 

13% van de respondenten laat 
zijn kind(eren) geen lid meer 
blijven als er contributie voor 
de jeugd wordt geheven. Bij 
83% blijven de klnderen ge
woon lid en 3% vulde deze 
vraag niet in. 
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8. ZOU u, als dit gevraagd werd, een vrijwillige donatie aan de bibliotheek in 
Weert doen? 

vraag 8 
30r----------------, 

20 

10 

30% van de respondenten gaf 
aan eventueel wei een donatie 
te willen doen aan de biblio
theek. 

9. Welk bed rag zou u jaarlijks aan de bibliotheek doneren? 

vraag 9 
~r_---------------------~ 

blanco 10-25 50-100 

bedrag donatie 

10. Wanneer zou u het liefst een donatie doen? 

vraag 10 
30r_-------------------~ 

>u 
c: 
II) 

" 

20 

10 

e 0 
LL. 

blanco 1 keer per maandelijks 

wanneerdonatie 
jaar 

35 

De meeste respondenten wil
len een donatie tussen de 
110,= en 125,= doen. Een 
respondent wil zelfs een do
natie tussen de 150, = en 
1100,= doen. 

Bijna iedereen die een donatie 
wil doen. wil dit jaarlijks doen. 
1 respondent doet het liever 
maandelijks. 
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11. Hoe beoordeelt u de bibliotheek Weert in zijn totaal? 

vraag 11 De meeste respondenten 
15 (50%) beoordelen de biblio-
l' theek in Weert met een 8. 

12 
17% geeft een 9 of een 10. 
3% geeft een 4. Het gemid-

10 delde punt wat gegeven wordt 
is een 7.7. 

6 

>-
0 
r:: 
<II 2 '" ~ 0 IJ.. 

beoordeling bibliotheek 
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Hoofdstuk 7: Het lezersonderzoek 
De conclusies uit de enquete 

In dit hoofdstuk worden de conclusies besproken die uit de in het vorige hoofdstuk 
besproken enquetes kunnen worden getrokken. Oit wordt deels gedaan aan de hand 
van de staafgrafieken uit het vorige hoofdstuk en verder zal worden gekeken in 
hoeverre sommige variabelen met elkaar samenhangen. Oit laatste gebeurt door 
middel van kruistabellen, waarin steeds twee variabelen met elkaar vergeleken wor
den. In paragraaf 7.1. worden de conclusies van de enquete voor betalende leden 
besproken en in paragraaf 7.2. worden de conclusies van de enquete voor de jeugd 
besproken. 

Paragraaf 7.1. Conclusies enquete betalende leden 

Om te onderzoeken wat de relaties tussen de verschillende varia belen zijn, moeten 
kruistabellen gemaakt worden. Het is ondoenlijk om dit van aile varia belen te doen, 
daarom wordt er eerst gekeken wat moge/ijke relaties kunnen zijn. Hier wordt dan 
een kruistabel van gemaakt en zo kan er gekeken worden of er daadwerkelijk een 
relatie bestaat. 

Ais uitgegaan wordt van twee extremen voor een lid van de bibliotheek, nameljjk een 
veel-gebruiker (iemand die dus veel gebruik maakt van de bibliotheek) en een wei
nig-gebruiker, kunnen twee protielen geschetst worden. 

Veel-gebruiker 
Contributie mag 'hoog' zijn 
Geen Ie en geld betalen 
Leengeld afkopen 
Duurder abonnement' 

Weinig-gebruiker 
Hoge contributie niet rendabel 
Wei leengeld beta len 
Leengeld niet afkopen 
Goedkoper abonnement' 

lemand die bijvoorbeeld 1 keer per week naar de bibliotheek gaat zou bij vraag 12 
het antwoord contributieverhoging moeten aankruisen en niet het antwoord leengeld 
betalen per boek. Op deze manier zijn de verschillende variabelen met elkaar in ver
band gebracht en is gekeken in hoeverre deze protielen ook kloppen. Oe relaties, die 
onderzocht zijn m.b.t de voorkeur van de leden, staan in tabel 7.1. Oe getallen zijn 
de nummers van de vragen zoals ze in de enquete voorkomen. Van de relaties die 
relevant zijn, staan de kruistabellen in Bijlage 6. 

71b1710d ht If ~tbtl died s e .. n erzoc e re S les enqu e esen e en 
4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

3 • • • • • • • • • • 
4 • • • • • • • • • 
8 • • • • • • • 
9 • • • • • 
10 • • • • • 
11 • • • 
12 • • • • 
13 • • • 
14 • • 
15 • 

Duurder en goedkoper abonnement slaan respectievelijk op vraag 15 en 16 van de enquete. 
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Verdere relaties die onderzocht zijn, zijn de relaties tussen vraag 6 en 17, tussen 17 
en 19 en tussen 20 en 23. Ook hiervan staan de kruistabellen in Bijlage 6. 

Profiel respondenten 
65% van de respondenten is van het vrouwelijke geslacht en 35% is van het manne
lijke geslacht. 36% valt in de leeftjjdsgroep 21 tim 40 jaar, 40% valt in de leeftijds
groep 41 tim 65 jaar. De meeste respondenten (35%) bezoeken de bibliotheek 1 
keer in de 3 weken en ze lenen over het algemeen 2, 3 of 4 boeken. Er is geen rela
tie tussen het aantal bibliotheekbezoeken en het aantal boeken dat per keer geleend 
wordt. Bijna iedereen bezoekt de bibliotheek om boeken te lenen (203 keer aange
kruist). Andere veelgenoemde redenen om de bibliotheek te bezoeken zijn informatie 
inwinnen (84 keer aangekruist), CD's en video's lenen (36 keer aangekruist) en 
kranten en tijdschriften lezen (35 keer aangekruist). Bij het grootste deel van de res
pondenten (74%) is er verder in het gezin niemand lid. Bij 15% zijn er ook kinderen 
lid. De bibliotheek beschikt over hele trouwe leden. 51 % is al langer dan 10 jaar lid. 
25% is al 5 tot 10 jaar lid. 

Contributie 
41% van de respondenten vindt dat de contributie zeker niet hoger dan /40,= mag 
worden. Respondenten die vaker de bibliotheek bezoeken stemmen over het alge
meen met een hogere contributie in. Het aantal boeken dat per keer geleend wordt 
heeft geen invloed op de contributie die de respondenten willen betalen. 17% van de 
respondenten geeft aan zijn lidmaatschap op te zeggen als de contributie hoger 
wordt dan /40,=. Respondenten die vaker de bibliotheek bezoeken, zeggen minder 
snel hun lidmaatschap op. Oit gaat niet altijd op, want van de respondenten die 
slechts 1 keer per half jaar of 1 keer per jaar de bibliotheek bezoeken is er toch een 
groot deel die zijn contributie pas vanaf een heel hoog bedrag of helemaal nooit op
zegt. 

Geconcludeerd kan worden dat toch een groot deel van de leden van de bibliotheek 
zal instemmen met een contributieverhoging. Er zullen echter welleden zijn die hun 
lidmaatschap opzeggen als de contributie echt boven de /40,= komt. Hoewel de 
kans groter is dat dat leden zijn die niet zoveel van de bibliotheek gebruik maken, 
hoeft dat niet per definitie zo te zijn. Ook onder de weinig-gebruikers bevinden zich 
heel trouwe leden. 

Leengeld 
25 cent werd het meest aangekruist (32%) als antwoord op de vraag hoeveel leen
geld men maximaal wilde betalen. Opvallend weinig werd het bedrag 35 cent ge
noemd, waarschijnlijk omdat het een tamelijk onhandig bedrag is om af te rekenen. 
Verder viel op dat ook nog veel respondenten (28%) bereid waren -om 50 cent te 
betalen. Hoewel het verschil niet zo heel groot is, is men over het algemeen eerder 
bereid om meer leengeld te betalen als men minder vaak de bibliotheek bezoekt. Oit 
zelfde gaat op voor respondenten die niet zo veel boeken lenen. Slechts 5% van de 
respondenten zegt zijn lidmaatschap op als leengeld per boek wordt ingevoerd en 
31 % weet het nog niet. 

Contributie of leengeld 
Het is duidelijk dat de respondenten niet allemaal dezelfde voorkeur hebben. 49% 
geeft de voorkeur aan het betalen van leengeld en 45% geeft de voorkeur aan con
tributieverhoging. Wanneer de vraag specifieker gesteld wordt, blijkt 47% de voor
keur te geven aan een contributieverhoging van /12,50 en het niet betalen van leen
geld. De rest zoekt een combinatie van contributie en leengeld. 14% prefereert een 
contributiedaling van /5,00 en een leengeld van 50 cent. Er blijkt een duidelijk ver-
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band te zijn tussen het aantal bibliotheekbezoeken/aantal geleende boeken per keer 
en de voorkeur van de respondenten. Mensen die vaker de bibliotheek bezoeken 
en/of meer boeken lenen, kiezen eerder voor contributieverhoging en vice versa. 
Vanzelfsprekend zijn zij ook eerder geneigd het betalen van leengeld af te kopen, 
43% van de respondenten zou hier eventueel gebruik van willen maken. 

Respondenten die bereid zijn om een hogere contributie te betalen zijn ook eerder 
bereid om meer leengeld te betalen. Respondenten die aangeven vanaf een contri
butie van 140,= hun lidmaatschap op te zeggen, zeggen relatief gezien ook eerder 
hun lidmaatschap op bij het invoeren van leengeld. De 5% die aangeeft zijn lidmaat
schap op te zeggen bij het invoeren van leengeld willen allemaal ook maar een laag 
bedrag aan contributie betalen. Dus of de contributie nu verhoogd wordt of dat leen
geld wordt ingevoerd, er zal altijd een groep mensen zijn die daarom hun lidmaat
schap opzegt. Dit zijn de mensen die niet vee I geld aan de bibliotheek willen uitge
ven, ongeacht de manier van tarifering. 

Abonnementen 
37% van de respondenten is gel"nteresseerd in een abonnement dat duurder is dan 
een gewoon abonnement, maar waar voordelen aanzitten zoals het lenen van meer 
boeken met een langere uitleentermijn. Zowel respondenten die vaak de bibliotheek 
bezoeken als respondenten die weinig de bibliotheek bezoeken hebben interesse in 
zo'n abonnement en ook het aantal boeken dat wordt geleend is niet of nauwelijks 
van invloed op de interesse. Dit geldt niet voor het abonnement dat goedkoper is 
dan een gewoon abonnement, maar waarbij per uitlening bijvoorbeeld een gulden 
beta aid moet worden. Mensen die hierin ge"interesseerd zijn, zijn over het algemeen 
mensen die minder vaak naar de bibliotheek komen en minder boeken meenemen. 

Jeugdcontributie 
Opvallend veel respondenten vinden dat er wei contributie mag worden geheven 
voor de jeugd. 46% vindt dat aile jeugd moet betalen en 20% vindt dat aileen 16- tot 
18-jarigen moeten betalen. Ook bij de respondenten die zelf kinderen hebben vindt 
het grootste dee I (ruim 60%) dat ook de jeugd moet betalen. Bjjna aile respondenten 
vinden dat de contributie voor de jeugd niet te hoog mag z;jn (/5,= tot 115,=). Van de 
35 respondenten met kinderen zeggen er 8 het lidmaatschap op van hun kind als 
contributie wordt geheven. Dit is 23%. 

Het blijkt dat er heel voorzichtig met jeugdcontributie moet worden omgegaan. Als 
het heffen van jeugdcontributie, ongeacht het bedrag, leidt tot een daling van het 
aantal jeugdleden met ruim 20%, is dat een ernstige zaak en moet er misschien toch 
naar andere oplossingen worden gezocht. 

Donatie 
16% van de respondenten wil wei een donatie aan de bibliotheek doen. Over het 
algemeen gaat het om een bedrag van 110,= a 125,=. Mensen die een donatie willen 
geven, zijn niet per definitie mensen die de bibliotheek hoger dan gemiddeld beoor
delen. 

Beoordeling 
Over het algemeen is'men heel tevreden over de bibliotheek. Dit bJijkt uit het gemid
del de cijter van 7,6 dat werd gegeven en de opmerkingen die in de enquete werden 
gemaakt (zie Bijlage 6). Vooral tevreden is men over de vriendelijkheid van het per
soneel van de bibliotheek. Natuurlijk zijn er ook een heleboel opmerkingen gemaakt 
over hoe het beter zou kunnen. De beperktheid van de collectie en de openingstijden 
werd veel genoemd. Deze opmerkingen staan ook in Bijlage 6. 
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Paragraaf 7.2. Conclusies enquete jeugd 

Om de relaties tussen de variabelen uit de enquete te onderzoeken is ook hier ge
bruik gemaakt van kruistabellen. De onderzochte relaties staan in tabel 7.2. De ge
tallen zijn de nummers van de vragen zoals ze in de enquete voorkomen. Van de 
relaties die relevant zijn staan de kruistabellen in Bijlage 7. 

T, b I 7 2 0 d ht I f "t· d a e .. n erzoc e re ales enque e Jeug( 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
!1 • • • 
2 • • • 
3 • • • 
4 

:5 • • • • 
6 
7 • 

,8 • 
9 

, 

I • 
10 
11 

Profiel respondenten 
Het grootste dee I van de respondenten heeft 1 of 2 kinderen die lid zijn van de bibli
otheek. 83% heeft een of meer kinderen in de leeftijd tIm 15 jaar. 27% heeft een of 
meer kinderen van 16 of 17 jaar. De kinderen bezoeken gemiddeld 1 keer in de 3 
weken de bibliotheek. Ook onder deze groep kent de bibliotheek trouwe leden. 40% 
van de kinderen is al 5 tot 10 jaar lid en 20% is zelfs al langer dan 10 jaar lid. 

Jeugdcontributie 
40% van de respondenten vindt dat er voor aile jeugd contributie mag worden gehe
ven en 27% vindt dat er aileen voor 16- tot 18-jarigen contributie mag worden gehe
ven. Hoe vaker de kinderen de bibliotheek bezoeken, hoe eerder men instemt met 
het betalen van jeugdcontributie. De respondenten vinden dat de jeugdcontributie 
niet te hoog mag zijn. De meeste respondenten geven /5,= tot /15,= aan. De men
sen die aile jeugd contributie willen laten betalen, kiezen gemiddeld ook voor een 
hogere jeugdcontributie. Van de respondenten die aangeven geen jeugdcontributie 
te willen, zegt 30% het lidmaatschap van zijn kind(eren) op als jeugdcontributie wordt 
ingevoerd. Van de respondenten die vinden dat aile jeugd contributie mag betalen, 
zegt niemand het lidmaatschap op en van de respondenten die vinden dat aileen 
jeugd van 16 en 17 jaar moet beta len , zegt 12,5% het lidmaatschap op en 12,5% 
weet het nog niet. Mensen met 3 kinderenzeggen' relatief gezien eerder het lidmaat
schap van hun kinderen op en kiezen ook voor een lagere contributie. Het is echter 
niet zo dat een groter deel van deze groep tegen jeugdcontributie is. De responden
ten met kinderen van 16 en 17 jaar zeggen eerder het lidmaatschap op dan respon
denten met jongere kinderen. 

Geconcludeerd kan worden dat hoewel veel mensen instemmen met een lage 
jeugdcontributie, er toch een aantal ouders het lidmaatschap van hun kinderen zal 
opzeggen. Bij de groep van 30 respondenten zaten er 4 die het lidmaatschap van 
hun kinderen zouden opzeggen. Ais er van uitgegaan wordt dat aile kinderen van 1 
respondent hun lidmaatschap opzeggen, gaat het om 7 kinderen op een totaal van 
50. Dit is 14%. Hoewel dit getallager is dan uit de enquete voor de betalende leden 
kwam, is het nog te veal. Verder moet er rekening mee gehouden worden dat oak 
bij een lage contributie mensen met meerdere kinderen tach aardig wat moeten be-
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talen en dat zij dit toch als een probleem zien. Er is dan ook een grote kans dat 
meerdere kinderen op een pasje boeken gaan halen. 

Donatie 
30% van de respondenten wil wei een donatie doen. Dit zijn voornamelijk bedragen 
in de orde van grootte van /10,= en /25,=. De mensen die een donatie willen doen, 
stemmen over het algemeen ook eerder in met het heffen van jeugdcontributie. De 
beoordeling van de bibliotheek is niet van invloed op het doen van een donatie. 

Beoordeling 
De gemiddelde waardering die is gegeven is een 7.7. De opmerkingen die over de 
bibliotheek gemaakt zijn staan in Bijlage 7. 
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Hoofstuk 8: Conclusies en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk worden aanbevelingen gedaan aan de hand van de conclusies die 
uit het literatuuronderzoek, de vergelijking met andere bibliotheken en het lezerson
derzoek getrokken zijn. De belangrijkste conclusies die in hoofdstuk 3, 4 en 7 zijn 
genoemd, worden hier nog eens herhaald. 

Conclusie 1 
De meningen van de leden van de bibliotheek over de tarifering lopen erg uiteen. 
Sommigen willen een zo laag mogelijke contributie en zijn dan bereid om leengeld 
per boek te betalen. Anderen willen geen leengeld betalen en kiezen daarom voor 
een hogere contributie. De eerste groep zal voornamelijk bestaan uit mensen die 
weinig gebruik maken van de bibliotheek. De tweede groep zullen voornamelijk 
mensen zijn die veel van de bibliotheek gebruik maken of die het betalen van leen
geld onhandig vinden. Hoe meer men moet gaan betaten voor de bibliotheek, hoe 
meer een van deze twee groepen tekort wordt gedaan. Tenminste als er voor een 
bepaald soort tarifering wordt gekozen. 

Aanbeveling 1: het differentieren van het tariefstelsel 
Hierbij kan aan de volgende indeling worden gedacht: 
• Abonnement 'klein': een lage contributie en een hoog bedrag aan leengeld per 

boek. 
• Abonnement 'middel': een 'normale' contributie (op dit moment dus rond de 

/37,50) en een laag bed rag aan leengeld per boek. 
• Abonnement 'groot': een hoge contributie en geen leengeld per boek. 

Voorbeeld 
Om een voorbeeld met getallen te geven, zal globaal worden uitgerekend wat de 
extra opbrengsten bij bepaalde contributies kunnen zijn. 

Abonnement klein: contributie is /24,50, leengeld is 1 gulden 
Abonnement middel: contributie is /37,50, leengeld is 25 cent 
Abonnement groot: contributie is /50,=, geen leengeld. 

Op dit moment zijn er 6400 betalende leden (er is in dit voorbeeld van uitgegaan dat 
de contributies voor aile leeftijdsgroepen met evenveel verhoogd worden). Stel dat er 
door de verandering in de tarifering een daling van het aantalleden is met 5%. Dan 
blijven er 6080 leden over. Deze kiezen als voigt voor de abonnementen: 15% voor 
abonnement klein (= 912 leden), 40% voor abonnement middel (= 2.432 leden) en 
45% voor abonnement groot (= 2.736 leden). Deze aantallen zijn o.a. afgeleid uit de 
antwoorden op vraag 13 in de enquete voor de betalende leden. 

De terugloop van het aantal uitleningen bij 1 gulden leengeld wordt gesteld op 30%. 
Omdat vooral mensen die weinig lezen een klein abonnement zullen nemen, zal het 
gemiddeld aantal uitleningen van deze groep 10 boeken zijn (eerst 15 boeken (en
quetevraag 3 en 4) = 5 keer per jaar x 3 boeken). De terugloop van het aantal uitle
ningen bij een leengeld van 25 cent wordt gesteld op 20%. Het gemiddeld aantal 
uitleningen was 37 boeken en wordt nu 30 boeken. 

De volgende berekening is gemaakt: 
9121eden x -/13,00 + 912 x 10 x /1,00 + 24321eden x 30 boeken x JO,25 + 2736 
leden x /12,50 = /49. 704, = 
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Er is een vergelijking gemaakt met de huidige contributie vanI37,50. Het bedrag is 
dus wat er extra binnenkomt. Er worden echter ook extra kosten gemaakt in de vorm 
van administratie en minder boetegelden door terugloop van het aantal uitleningen. 
Hier moet ook rekening mee gehouden worden. 

Als de leden die voor het abonnement klein kiezen echt maar 10 boeken per jaar 
lenen, leveren ze minder op dan bij de huidige tarifering. Uit de enquete is echter 
gebleken dat er wei behoefte is aan zo'n abonnement en dat deze mensen sneller 
hun lidmaatschap opzeggen als de contributie verhoogd wordt. Oit abonnement is 
ook echt bedoeld voor mensen die maar heel weinig lezen. Wellicht trekt het ook 
nieuwe leden aan. 

Oeze zelfde berekening kan ook voor andere bedragen gemaakt worden. Als abon
nement middel en abonnement groot respectievelijk 132,50 en 145,= worden, is de 
extra opbrengst 123.864,=. 

Conclusie 2 
Elke vorm van verhoging van de tarieven zal leden kosten. Ongeacht de manier van 
tarifering zeggen sommige mensen hun lidmaatschap op als zij vinden dat het te 
duur wordt. Toch moet geprobeerd worden om dit zoveel mogelijk te voorkomen. 

Aanbeveling 2a: geleidelijke invoering verhoging tarieven. 
Zoals uit het literatuuronderzoek is gebleken, zorgt een geleidelijke verhoging van de 
tarieven er voor dat de terugloop van het ledenaantal beperkt wordt. 

Aanbeveling 2b: zorg voor een goede voorlichting 
De leden moeten weten dat elke uitlening de bibliotheek geld kost. Een respondent 
vermeldde in de enquete dat ze helemaal verbaasd was dat een uitlening zoveel 
geld kostte. Ze had daar nog nooit bij nagedacht. Misschien is het een goed idee om 
de leden per brief van te voren op de hoogte te stellen van een wijziging in de tarie
ven en ook aan te geven waarom dit gedaan wordt. Zo wordt een hoop weerstand al 
weggenomen. Verder moet aan de leden duideljjk gemaakt worden welke mogeljjk
heden ze hebben bij het nemen van een abonnement (dit bij differentiatie van het 
tariefstelsel). 

Aanbeveling 2c: pasje gekoppeld aan persoon 
Als de tarieven hoger worden, wordt het voor leden aantrekkelijker om met meerdere 
mens en op een pasje te lenen. Oit is misschien moeilijk tegen te gaan, omdat men
sen natuurlijk een keer voor elkaar boeken mogen halen (bijvoorbeeld bij ziekte). 
Maar als er bijvoorbeeld. een pasfoto op het pasje staat, wordthet al iets onaantrek.,· 
kelijker om dit stelselmatig te doen. 

Conclusie 3 
Uit zowel het literatuuronderzoek als het onderzoek onder andere bibliotheken blijkt 
dat bij het invoeren van leengeld het aantal uitleningen flink kan teruglopen (10 tot 
25%). 

Aanbeveling 3a: houdt rekening met een daling in het aantal uitleningen. 
Minder uitleningen zorgen voor meer boeken op de planken en hier moet wei plaats 
voor zijn. Volgens een bibliotheek leidt een daling in het aantal uitleningen ook tot 
minder werkdruk. 
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Conclusie 4 
Over de terugloop van het jeugdledenaantal bij invoering van jeugdcontributie, zijn 
de meningen van de bibliotheken verdeeld. Sommige bibliotheken spreken van een 
flinke terugloop (20%), andere zeggen dat de terugloop niet noemenswaardig is. Uit 
de enquetes blijkt dat er toch flink wat mensen (14% (enquete jeugd) en 23% (en
quete betalende leden» zijn die het lidmaatschap van hun kinderen opzeggen als 
leengeld wordt ingevoerd, hoewel het grootste deel van de respondenten vindt dat er 
best contributie voor de jeugd mag worden geheven als het maar een laag bedrag is. 

Aanbeveling 4a: contributievrijdom voor de jeugd 
Het staat vast dat jeugdcontributie leidt tot een terugloop van het aantal jeugdleden. 
Zolang het daarom niet absoluut noodzakelijk is dat ook van deze groep geld komt, 
moet de contributievrijheid voor de jeugd gehandhaafd blijven. De terugloop van het 
jeugdledenaantal zal ook voor een deel veroorzaakt worden doordat gezinnen met 
meerdere kinderen maar een abonnement nemen, waar aile kinderen boeken op 
lenen. 

Conclusie 5 
Er zijn toch best wei wat mensen die een donatie aan de bibliotheek willen doen 
(16% (enquete betalende leden) en 30% (enquete jeugd». Het zijn voornamelijk be
dragen rond de 110,= en 125,=. Verder bleek uit het onderzoek bij andere bibliothe
ken dat er een aantal bibliotheken gebruik maakt van sponsoren. O.a. projecten, 
evenementen en de automatisering werden gesponsord. Verder werd er reclame 
gemaakt op stempelbriefjes, monitoren en reclamesponsorborden. 

Aanbeveling 5a: donaties en sponsoren 
Bij het zoe ken van sponsoren kan bijvoorbeeld benadrukt worden dat de jeugd geen 
contributie hoeft te betalen. 

Aanbeveling 6: langere openingstijden 
Er zijn een heleboel opmerkingen gemaakt over de onhandige en te korte openings
tijden van de bibliotheek (zie ook Bijlage 6). Misschien dat hier iets aan gedaan kan 
worden. 
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Literatuu rlijst 

Van de volgende literatuur is gebruik gemaakt tijdens het onderzoek: 

1) Bartelds, J.F., Jansen, E.P.W.A, Joostens, Th.H., Enqueteren, het opstellen en 
gebruiken van vrageniijsten, Wolters-Noordhoff, Groningen, 1989. 

2) Klamer, prof.dr.A, Joosse, drs.K., De waarde van de bibliotheek, scenario's voor 
tarifering, Rotterdam, maart 1997. 

3) Zaunbrecher, S., Het lidmaatschap moet gratis, Onderzoek met betrekking tot de 
jeugdconlributieheffing ingevoerd bij de slichting openbare bibliotheek Lochem, 
Deventer, 8 maart 1991. 

4) De Haan, H., Commercialisering van diensten van de jeugdbibiiotheek, toepas
sen van het profijtbeginsel op de gebruikers van diensten van de jeugdbib/io
theek, Leeuwarden, juni 1993. 

5) Put, J., Onderzoek naar betalingsbereidheid van bibliotheekgebruikers, Oudkar
spel , oktober 1992. 

6) Elias van der Aa, E., Gebruikersinkomsten in openbare bibliotheken, onderzoek 
naar de effecten van verschillende methoden ter verhoging van de inkomsten 
van de gebruikers, Tilburg, juni 1993. 

7) Braat, N., Syllabus voor projectuitvoerders, Eindhoven, december 1997. 

8) Bibliotheek Weert, jaarrekening 1997. 

9) Bibliotheek Weert, jaarverslag 1997. 
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Bijlage 1: Vragenlijst voor bibliotheken 

Vragen 

Tariefsysteem 

Als u niet genoeg ruimte heeft om de vragen op de stippellijnen in te vullen, kunt u op de 
achterkant doorschrijven. 

1. Hoeveel leden heeft uw bibliotheek 

De volgende vragen gaan over de contributie. 

2. Hoe hoog is het contributiebedrag dat de leden van uw bibliotheek op dit moment 
moeten betalen? 
(u kunt eventueel een foldertje met de contributies meesturen) 

3. Kunt u aangeven met welk bed rag (bij benadering) de contributie jaarlijks wordt 
verhoogd? 

De volgende vragen gaan over het beta len van leengeld per boek. 

4. Moeten de leden van uw bibliotheek leengeld per boek betalen? 
Zo ja, hoeveel? 
Zo nee, is dit een bewuste keuze? 

Vraag 5 en 6 hoeft u aileen te beantwoorden als u op vraag 4 ja heeft geantwoord. 

Sa. Kunt u aangeven wat de gevolgen waren van het invoeren van (eengeld? 
(bijvoorbeeld: terugloop ledenaantal, langer wachten bij balies, meer administratie, meer 
boeken op de planke~ enz.?) 
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Tariefsysteem 

b. Kunt u aangeven welke maatregelen de bibliotheek hier tegen genomen heeft? 

6. Is het mogelijkom het betalen van leengeld af te kopen? 
Zo ja, wordt hier veel gebruik van gemaakt? 

Sommige bibliotheken bieden hun leden de mogelijkheid om uit verschillende 
abonnementen te kiezen. Mensen die veellezen kunnen bijvoorbeeld een abonnement 
nemen dat duurder is dan een gewoon abonnement, maar waarop meer boeken kunnen 
worden geleend met een langere uitleentermijn. Mensen die weinig lezen kunnen een 
goedkoper abonnement krijgen, maar moeten dan voor elke uitlening bijvoorbeeld een 
gulden betalen. 

7. Biedt uw bibliotheek ook dergelijke abonnementen aan? 
Zo ja, wat v~~r abonnementen en wordt hier veel gebruik van gemaakt? 

De volgende vragen gaan over het heffen van contributie voor de jeugd. 

8. Moeten jeugdleden in uw bibliotheek contributie beta len? 
Zo ja, voor welke leeftijdscategorie geldt dit en hoe hoog is de contributie? 

------------------------------------------------------------------------------------------------~--------------------

Vraag 9 hoeft u aileen te beantwoorden als u op vraag 8 ja heeft geantwoord. 

9a. Kunt u aangeven wat de gevolgen waren van het invoeren van contributie voor de 
jeugd? 
(bijvoorbeeld: terugloop aantal jeugdleden?) 
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Tariefsysteem 

b. Kunt u aangeven welke maatregelen de bibliotheek hier tegen genomen heeft? 

10. Heeft uw bibliotheek op een andere dan de hiervoor genoemde manieren haar 
tarifering geregeld? 
Zo ja op welke manier? 

11. Probeert uw bibliotheek naast subsidies en het heffen van contributies, leen- en 
boetegelden ook nog op andere manieren geld binnen te krijgen? 
Zo ja, op welke manier(en)? 

12. Heeft u nog verdere vragen of opmerkingen? 

Zou u, mocht dit nodig zijn, uw antwoorden telefonisch willen toelichten? 
Zo ja, wilt u dan uw naam en telefoonnummer hieronder invullen? 
Naam: 
Naam bibliotheek: 
Telefoonnummer: 

Bedankt voor het invullen van de vragenlijst!! 
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Bijlage 2: Introductiebrief + enquete betalende leden 

Introduktiebrief 

Geachte heer/mevrouw, 

Voor steeds meer bibliotheken wordt hun financiele situatie een bron van grote zorgen. Aan 
de ene kant kampen zij met een toename van de uitgaven en aan de andere kant ontvangen 
zij minder subsidie van de gemeente. Veel bibliotheken hebben daarom de laatste jaren hun 
tarievenbeleid aangepast om op deze manier meer geld binnen te krijgen. 

Ook de open bare bibliotheek in Weert ziet zich gedwongen om haar tarievenbeleid aan te 
passen. Op dit moment kost elke uitlening de bibliotheek /5,-. Oit bedrag is een tekort; 
inkomsten zoals contributie en boetegelden zijn er namelijk al afgehaald. Oit tekort kan niet 
aileen door gemeentelijke subsidies worden gedekt. Daarom zal de bibliotheek haar 
tarifering moeten aanpassen. Ze wil echter zo goed mogelijk rekening houden met de 
wensen van haar leden. Vandaar dat ze besloten heeft om een onderzoek uit te laten voeren 
naar de meningen van de leden over tarifering. 

Voor de uitvoering van het onderzoek heeft de bibliotheek contact opgenomen met de 
Bedrijfskundewinkel. Oit is een non-profit organisatie-adviesbureau, binnen de Technische 
Universiteit Eindhoven. dat onderzoeken uitvoert voor startende ondernemers en instanties, 
die niet de financiele middelen hebben om een commercieel adviesbureau in te schakelen. 

U bent €len van de leden die aselect uit het adressenbestand van de bibliotheek zijn gehaald. 
Ik wil u vriendelijk verzoeken om de enquete in te vuUen en terug te sturen in bijgaande 
antwoordenveloppe (een postzegel is hierbij niet nodig). Op deze manier kan een goed beeld 
verkregen worden van de manieren van tarifering waar de voorkeur van de leden naar 
uitgaat en hier zal rekening mee worden gehouden bij het bepalen van het tarievenbeleid. 

Het invullen van de enquete kost u slechts 15 minuten en de enquete is volstrekt anoniem. 
Wilt u de enquete voor 2 december 1998 terugsturen. 

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over de enquete dan is de Bedrijfskundewinkel 
elke werkdag tussen 12.30 uur en 13.30 uur bereikbaar op telefoonnummer 040-2473415. 

Bij voorbaat dank! 

Met vriendelijke groet. 

Noortje Braat 
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Enquete 

Toelichting 

De vragen beantwoordt u door het vierkantje aan te kruisen of in te kleuren voor het 
antwoord dat het meest op u van toepassing is. Hieronder wordt een voorbeeld gegeven. 

O. Bent u lid van de bibliotheek in Weert? 
• ja 
o nee 

Op elke vraag kunt u maar 1 antwoord geven. Als u meerdere antwoorden mag geven, staat 
dit er bij vermeld. In sommige geva"en hoeft u een vraag niet te beantwoorden. Ook dit staat 
van te voren vermeld. 

Let erop dat de enquete dubbelzijdig is afgedrukt, dus ook de achterkant invullenl 

Succes met het invu"en van de enquete! 

Enquete 

Eerst worden er een aantal persoonlijke vragen gesteld. 

1. Wat is uw geslacht? 
Oman 
o vrouw 

2. Wat is uw leeftijd? 
o 18 tim 20 jaar 
o 21 tim 40 jaar 
o 41 tim 65 jaar 
o ouder dan 65 jaar 

3. Hoe vaak bezoekt u de bibliotheek in Weert om een boek te lenen? 
o meerdere keren per week 
o 1 keer per week 
o 1 keer per 2 weken 
o 1 keer per 3 weken 
o 1 keer per maand 
o 1 keer per kwartaal 
o 1 keer per half jaar 
o 1 keer per jaar 

4. Wat is het gemiddeld aantal boeken dat u per keer leent? 
o 1 
o 2 
o 3 
o 4 
o 5 
o 6 
o 7 
o meer dan 7 boeken 
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5. Wat is de belangrijkste reden voor u om de bibliotheek te bezoeken? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 
o boeken lenen 
o informatie inwinnen 
o CD's en/of video's lenen 
o kranten/tijdschriften lezen 
o studeren 
o voor de gezelligheid 
Danders, namelijk ......................................... . 

6. Wie zijn er in uw gezin nog meer lid van de bibliotheek in Weert? 
o niemand 
o andere volwassene{n) 
o kind(eren) 
o andere volwassene(n) en kind(eren) 

7. Hoeveel jaar bent u allid van de bibliotheek? 
o 1 jaar 
o 2 jaar 

3 jaar 
D 4 jaar 
o 5 tot 10 jaar 
o langer dan 10 jaar 

De volgende vragen gaan over het tarievenbeleid van de bibliotheek. 

8. Wat is de maxima Ie contributie die u wilt betalen? 
o /35,- tot /40,-
o /40,- tot /45,-
o /45,- tot /50,-
o /50,- tot /55,-
o /55,- tot /60,-
o /60,- tot /65,-
o meer dan /65,-

9. Bij welk contributiebedrag zegt u uw lidmaatschap op? 
o vanaf /40,-

vanaf /50,
e vanaf /60,-
o vanaf j70,-
o vanaf /80,-
o vanaf /90,

nooit 

De bibliotheek in Weert leent op dit moment, afgezien van de contributie, haar boeken nog 
gratis uit. Veel bibliotheken zijn er echter de laatste jaren toe overgegaan om leengeld per 
boek te vragen. Zij worden hiertoe gedwongen door de verhoogde leenrechtvergoeding. De 
volgende vragen zijn bedoeld om u mening te peilen over het beta len van leengeld. 
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10. Als leengeld wordt ingevoerd, wat is dan het maximale bedrag dat u per boek zou .,' 
willen betalen (bij huidige contributie)? 
D 10,10 
D 10,25 
D 10,35 
D 10,50 
D 10,75 
D 11,00 
D meer dan 11,00 

11. BUjft u nog lid als u leengeld per boek moet betalen? 
D ja 
D nee 
D weet ik nog niet 

12. Waar gaat uw voorkeur naar uit? 
leengeld beta len per boek 

D contributieverhoging 

13. Waar gaat uw voorkeur naar uit? 
contributie omhoog met 112,50 en geen leengeld per boek 

D contributie omhoog met 15,00 en 10,25 leengeld per boek 
contributie niet veranderen en 10,35leengeld per boek 
contributie omlaag met 15,00 en 10,50 leengeld per boek 

14. Zou u eventueel van de mogelijkheid gebruik maken om het betalen van leengeld 
per boek af te kopen? 
(U betaalt dan eenmalig een bedrag en hoeft verder geen leengeld per boek meer te 
betalen) 

ja 
nee 

In elke bibliotheek zijn er mensen die veellezen en mensen die weinig lezen. Om aan allebei 
deze groepen zo goed mogelijk tegemoet te komen, zouden er verschillende soorten 
abonnementen kunnen worden aangeboden. 

Een mogelijkheid is om een abonnement in te voeren dat duurder is dan een normaal 
abonnement, maar waar extra voordelen aan zitten. U mag er bijvoorbeeld meer boeken op 
lenen met een langere uitleentermijn. Dit abonnement zou bijvoorbeeld geschikt zijn voor de 
groep mensen die veellezen. 

15. Zou u, als dit aangeboden werd, geInteresseerd zijn in zo'n abonnement? 
D ja 

nee 

Een andere mogelijkheid is om een abonnement aan te bieden dat een stuk goedkoper is 
dan een normaal abonnement, maar waarbij per uitlening een gulden betaald moet worden 
Dit abonnement zou bijvoorbeeld geschikt zijn voor mensen die heel weinig lezen. 
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16. Zou u, als dit aangeboden werd, ge"interesseerd zijn in zo'n abonnement? 
o ja 
o nee 

De bibliotheek in Weert heft geen contributie voor de jeugd. Toch kost ook een jeugd
uitlening de bibliotheek /5,-. Sommige bibliotheken zijn daarom wei contributie gaan heffen 
voor de jeugd. De volgende vragen zijn bedoeld om uw mening over jeugdcontributie te 
peilen. 

17. Vindt u dat er contributie mag worden geheven voor de jeugd? 
o nee 
o ja, voor aile jeugd 
o ja, aileen voor 16- tot 18-jarigen 

Ais u op vraag 17 nee heeft geantwoord, kunt u vraag 18 overslaan? 

18. Hoe hoog vindt u dat de contributie voor de jeugd maximaal mag zijn? 
o /5,- tot /10,-
o /10,- tot /15,-
o /15,- tot /20,-
o meer dan /20,-

Vraag 19 hoeft u aileen in te vullen als u een of meer kinderen heeft die lid zijn van de 
bibliotheek in Weert. 

19. Blijft uw kind lid van de bibliotheek als er contributie voor de jeugd wordt 
geheven? 
o nee 
o ja 

Een bibliotheek moet voor iedereen toegankelijk zijn. Er moeten dus niet te hoge contributies 
worden geheven. Een manier om de contributie laag te houden en toch voldoende geld 
binnen te krijgen is het vragen van donaties. 

20. Zou u, als dit gevraagd werd, een vrijwillige donatie aan de bibliotheek in Weert 
doen? 
o ja 
o nee 

Ais u op vraag 20 nee heeft geantwoord, kunt u vraag 21 en 22 overslaan 

21. Welk bed rag zou u jaarlijks aan de bibliotheek doneren? 
o /10,- tot /25,-
o /25,- tot /50,-
o /50,- tot /100,-
o /100,-tot/150,-
o /150,- tot /200,-
o meer dan /200,-
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22. Wanneer zou u het liefst een donatie doen? 
o 1 keer per jaar 
o maandelijks 

Tot slot nog twee algemene vragen. 

23. Hoe beoordeelt u de bibliotheek Weert in zijn totaal? 
U kunt dit door mid del van een rapportcijfer aangeven. 
C 1 
o 2 
o 3 
o 4 
[J 5 
o 6 
o 7 
o 8 

9 
o 10 

24. Heeft u nog verdere opmerkingen of suggesties? 

Bedankt voor het invullen van de enquete!! 
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o.d.tl.m.,udy ie.cD 

Bijlage 3: Introductiebrief + enquete jeugd 

Introd uctiebrief 

Geachte ouderlverzorger, 

V~~r steeds meer bibliotheken wordt hun financiele situatie een bron van grote zorg. Aan de 
ene kant kampen zij met een toename van de uitgaven en aan de andere kant ontvangen zij 
minder subsidie van de gemeente. Veel bibliotheken hebben daarom de laatste jaren hun 
tarievenbeleid aangepast om op deze manier meer geld binnen te krijgen. 

Ook de openbare bibliotheek in Weert ziet zich gedwongen om haar tarievenbeleid aan te 
passen. Op dit moment kost elke uitlening de bibliotheek /5,-. Oit bedrag is een tekort; 
inkomsten zoals contributie en boetegelden zijn er namelijk al afgehaald. Oit tekort kan niet 
aileen door gemeentelijke subsidies worden gedekt. Oaarom zal de bibliotheek haar 
tarifering moeten aanpassen. Ze wil echter zo goed mogelijk rekening houden met de 
wensen van haar leden. Vandaar dat ze besloten heeft om een onderzoek uit te laten voeren 
naar de meningen van de leden over tarifering. 

Voor de uitvoering van het onderzoek heeft de bibliotheek contact opgenomen met de 
Bedrijfskundewinkel. Oit is een non-profit organisatie-adviesbureau, binnen de Technische 
Universiteit Eindhoven, dat onderzoeken uitvoert voor startende ondernemers en instanties, 
die niet de financi~le middelen hebben om een commercieel adviesbureau in te schakelen. 

U bent aselect uit het adressenbestand van de bibliotheek gehaald omdat u een of meer 
kinderen heeft die jonger dan 18 jaar zijn en die lid van de bibliotheek in Weert zijn. Ik wi! u 
vriendelijk verzoeken om in deze enquete enkele vragen te beantwoorden over het 
lidmaatschap van uw kind(eren). U kunt de enquete terug sturen in bijgaande 
antwoordenveloppe (een postzegel is hierbij niet nodig). Op deze manier kan een goed beeld 
verkregen worden van de manieren van tarifering waar de voorkeur van de leden naar 
uitgaat en hier zal rekening mee worden gehouden bij het bepalen van het tarievenbeleid. 

Het invullen van de enquete kost u slechts 10 minuten en de enquete is volstrekt anoniem. 
Wilt u de enquete voor 2 december 1998 terugsturen. 

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over de enquete dan is de Bedrijfskundewinkel 
elke werkdag tussen 12.30 uur en 13.30 uur bereikbaar op telefoonnummer 040-2473415. 

Bij voorbaat dank! 

Met vriendeUjke groet, 

Noortje Braat 
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onderne mer .. d vicUlJ 

Enquete 

T oelichti ng 

De vragen beantwoordt u door het vierkantje aan te kruisen of in te kleuren voor het 
antwoord dat het meest op u van toepassing is. Hieronder wordt een voorbeeld gegeven. 

O. Is uw kind lid van de bibliotheek in Weert? 
• ja 
[] nee 

Op elke vraag kunt u maar 1 antwoord geven. Als u meerdere antwoorden mag geven, staat 
dit er bij vermeld. In sommige gevallen hoeft u een vraag niet te beantwoorden. Ook dit staat 
van te voren vermeld. 

Let erop dat de enquete dubbelzijdig is afgedrukt, dus ook de achterkant invullen! 

Succes met het invullen van de enquete! 

Enquete 

Eerst worden er een aantal persoonlijke vragen gesteld. De vragen hebben aileen betrekking 
op kinderen die jonger dan 18 jaar zijn. 

1. Hoeveel kinderen, jonger dan 18 jaar, heeft u die lid zijn van de bibliotheek in 
Weert? 

1 
[] 2 
[] 3 
[] 4 
[] meer dan 4 

Op vraag 2 tim 4 kunt u meerdere antwoorden geven. Als u bijvoorbeeld een kind van 12 
jaar en een kind van 16 jaar hebt, die allebei lid zijn van de bibliotheek in Weert, kunt u bij 
vraag 2 beide antwoordcategorieen aankruisen. 

2. Hoe oud is/zijn uw kind(eren)? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

o tim 15 jaar 
[] 16 tim 17 jaar 

3. Hoe vaak bezoektlbezoeken uw kind(eren) gemiddeld de bibliotheek in Weert om 
een boek te lenen? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

meerdere keren per week 
[] 1 keer per week 
[] 1 keer per 2 weken 
i....i 1 keer per 3 weken 
[] 1 keer per maand 
D 1 keer per kwartaal 
[J 1 keer per half jaar 
[] 1 keer per jaar 
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olderaeme rs Id vieu II 

4. Hoeveel jaar is/zijn uw kind(eren) allid van de bibliotheek? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 
o 1 jaar 
o 2 jaar 
o 3 jaar 
o 4 jaar 
o 5 tot 10 jaar 
o langer dan 10 jaar 

De volgende vragen gaan over het tarlevenbeleid van de bibliotheek. 

De bibliotheek in Weert heft geen contributie voor de jeugd. Toch kost ook een jeugd
uitlening de bibliotheek /5,-. Sommige bibliotheken zijn daarom wei contrlbutie gaan heffen 
voor de jeugd. De volgende vragen zijn bedoeld om uw mening over jeugdcontributie te 
peilen. 

5. Vindt u dat er contributie mag worden geheven voor de jeugd? 
Ll nee 
o ja, voor aile jeugd 
o ja, aileen voor 16- tot 18-jarigen 

Als u op vraag 5 nee heeft geantwoord, kunt u vraag 6 overslaan? 

6. Hoe hoog vindt u dat de contributie per jaar voor de jeugd maximaal mag zijn? 
o /5,- tot /15,-
o /15,- tot /25,
u /25,- tot /35,-
o /35,M tot /45,-
o meer dan /45,-

7. Blijtt uw kind lid van de bibliotheek als er contributie voor de jeugd wordt geheven? 
o nee 
o ja 

Een bibliotheek moet voor iedereen toegankelijk zijn. Er moeten dus niet te hoge contributies 
worden geheven. Een manier om de contributie laag te houden en toch voldoende geld 
binnen te krijgen is het vragen van donaties. 

8. Zou u, als dit gevraagd werd, een vrijwillige donatie aan de bibliotheek in Weert 
doen? 
o ja 
o nee 

Als u op vraag 8 nee heeft geantwoord, kunt u vraag 9 en 10 overslaan 

9. Welk bedrag zou u jaarlijks aan de bibliotheek doneren? 
o /10,- tot /25,-
o /25,- tot /50,
[J /50,- tot /100,-
o /100,-tot/150,M 
o /150,- tot /200,-
o meer dan /200,-
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10. Wanneer zou u het liefst een donatie doen? 
o 1 keer per jaar 
o maandelijks 

Tot slot nog twee algemene vragen. 

11. Hoe beoordeelt u de bibliotheek Weert in zijn totaal? 
Kunt u dit door middel van een rapportcijfer aangeven. 
o 1 
o 2 
o 3 
o 4 

5 
o 6 
o 7 
[] 8 
o 9 
[] 10 

12. Heeft u nog verdere opmerkingen of suggesties? 

Bedankt voor het invullen van de enquete!! 
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Bijlage 4: frequentietabellen + opmerkingen enquete betalende 
leden 

Frequentietabellen 

geslacht 

Valid , Cumulative 
Frequency Percent Percent I Percent 

Valid blanco 1 ,5 ,5 ,5 
man 76 34,2 34,2 34,7 
vrouw 145 65,3 65,3 100,0 
Total 222 100,0 100,0 

Total 222 100,0 

leeftijd 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid 18 tim 20 
21 9,5 9,5 9,5 jaar 

21 tim 40 
81 36,5 36,5 45,9 jaar 

41 tim 65 
89 40,1 40,1 86,0 jaar 

ouderdan 
31 14,0 14,0 100,0 65 jaar 

Total 222 100,0 100,0 
Total 222 100,0 
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aantal bibliotheekbezoeken 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid meerdere 
keren per 5 2,3 2,3 2,3 
week 

1 keer 
19 8,6 8,6 10,8 per week 

1 keer 
per 2 33 14,9 14,9 25,7 
weken 

1 keer 
per 3 78 35,1 35,1 60,8 
weken 

1 keer 
per 45 20,3 20,3 81,1 
maand 

1 keer 
per 27 12,2 12,2 93,2 
kwartaal 

1 keer 
per half 9 4,1 4,1 97,3 
jaar 

1 keer 
6 2,7 2,7 100,0 per jaar 

Total 222 100,0 100,0 
Total 222 100,0 

aantal boeken per keer 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid blanco 1 ,5 ,5 ,5 

1 15 6,8 6,8 7,2 

2 49 22,1 22,1 29,3 

3 62 27,9 27,9 57,2 

4 55 24,8 24,8 82,0 

5 34 15,3 15,3 97,3 
6 2 ,9 ,9 98,2 

7 1 ,5 ,5 98,6 

meer 
dan 7 3 1,4 1,4 100,0 
boeken 

Total 222 100,0 100,0 
Total 222 100,0 
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boekenlenen 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid ja 203 91,4 91,4 91,4 

nee 19 8,6 8,6 100,0 
Total 222 100,0 100,0 

Total 222 100,0 

informatie inwinnen 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid ja 84 37,8 37,8 37,8 

nee 138 62,2 62,2 100,0 

Tota! 222 100,0 100,0 

Total 222 100,0 

CD's en/of video's lenen 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid ja 36 16,2 16,2 16,2 
nee 186 83,8 83,8 100,0 
Total 222 100,0 100,0 

Total 222 100,0 

Kranten/tijdschriften lezen 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid ja 35 15,8 15,8 15,8 

nee 187 84,2 84,2 100,0 

Total 222 100,0 100,0 
Total 222 100,0 

studeren 

Valid Cumulative 
FreQuency Percent Percent Percent 

Valid ja 3 1,4 1,4 1,4 
nee 219 98,6 98,6 100,0 
Total 222 100,0 100,0 

Total 222 100,0 

voor de gezelligheid 

Valid Cumulative 
FreQuency Percent Percent Percent 

Valid ja 11 5,0 5,0 5,0 
nee 211 95,0 95,0 100,0 
Total 222 100,0 100,0 

Total 222 100,0 
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anders 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid ja 5 2,3 2,3 2,3 
nee 217 97,7 97,7 100,0 
Total 222 100,0 100,0 

Total 222 100,0 

overige leden in gezin 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid blanco 6 2,7 2,7 2,7 
niemand 165 74,3 74,3 77,0 
andere volwassene(n) 18 8,1 8,1 85,1 
kind(eren) 28 12,6 12,6 97,7 
volwassene(n)+kind(er 

5 2,3 2,3 100,0 en) 

Total 222 100,0 100,0 
Total 222 100,0 

aantal jaren lid 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid blanco 1 ,5 ,5 ,5 
1 jaar 12 5,4 5,4 5,9 
2jaar 13 5,9 5,9 11,7 
3jaar 18 8,1 8,1 19,8 
4 jaar 9 4,1 4,1 23,9 
5 tot 10 

56 25,2 25,2 49,1 jaar 

langer dan 
113 50,9 50,9 100,0 10 jaar 

Total 222 100,0 100,0 
Total 222 100,0 

maxima Ie contributie 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid blanco 2 ,9 ,9 ,9 
35-40 92 41,4 41,4 42,3 
40-45 22 9,9 9,9 52,3 
45-50 60 27,0 27,0 79,3 
50-55 23 10,4 10,4 89,6 
55-60 13 5,9 5,9 95,5 
60-65 2 ,9 ,9 96,4 
meer 

8 3,6 3,6 100,0 dan 65 

Total 222 I 
100,0 100.0 

Total 222 100,0 
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antic rae mcrlldviU:CI 

opzeggen lidmaatschap (contributie) 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid blanco 3 1,4 1,4 1,4 
vanaf40 38 17,1 17,1 18,5 
vanaf50 77 34,7 34,7 53,2 
vanaf60 46 20,7 20,7 73,9 
vanaf70 11 5,0 5,0 78.8 
vanaf80 9 4,1 4,1 82.9 
vanaf90 10 4,5 4,5 87,4 
nooit 28 12,6 12,6 100.0 
Total 222 100,0 100,0 

Total 222 100,0 

maximale leengeld 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid blanco 7 3,2 3,2 3,2 
0.10 54 24,3 24,3 27,S 
0,25 72 32,4 32,4 59,9 
0,35 8 3,6 3,6 63,5 
0,5 61 27,5 27,5 91,0 
0.75 1 ,5 ,5 91,4 

1.00 16 7,2 7.2 98,6 
meer 

3 1,4 1,4 100.0 dan 1,00 

Total 222 100,0 100,0 
Total 222 100,0 

lid blijven (Ieengeld) 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid blanco 4 1,8 1,8 1,8 
ja 138 62,2 62,2 64.0 
nee 11 5,0 5,0 68.9 
weet ik 

69 nog niet 31,1 31,1 100,0 

Total 222 100,0 100,0 
Total 222 100,0 

voorkeur 1 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid blanco 13 5,9 5,9 5,9 
leengeld per boek 109 49,1 49.1 55,0 
contributieverhoging 100 45,0 45,0 100,0 
Total 222 100,0 100,0 

Total 222 100,0 
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ondernemeuld VitlCn 

voorkeur 2 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid blanco 10 4,5 4,5 4,5 

contributie 
omhoog 
met 12,50 

105 47,3 47,3 51,8 
en geen 
leengeld 
perboek 

contributie 
omhooh 
met 5,00 en 

34 15,3 15,3 67,1 0,25 
leengeld 
per boek 

contributie 
niet 
veranderen 

41 18,5 18,5 85,6 
en 0,35 
leengeld 
per boek 

contributie 
omlaag met 
5,00 en 

32 14,4 14,4 100,0 
0,50 
leengeld 
per boek i 

Total 222 I 100,0 100,0 

Total 222 100,0 

afkopen leengeld 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid blanco 9 4,1 4,1 4,1 

ja 95 42,8 42,8 46,8 

nee 118 53,2 53,2 100,0 

Total 222 100,0 100,0 
Total 222 100,0 

interesse duurder abonnement 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid blanco 5 2,3 2,3 2,3 

ja 82 36,9 36,9 39,2 

nee 135 60,8 60,8 100,0 

Total 222 I 100,0 100,0 
Total 222 100,0 

70 
BIjTagen 



i'tII'DEDIUFSJ[UNDE Tariefsysteem pw Ink. 1 _____________________________ _ 

ol'l4.rftclAcrudv iezen 

Interesse goedkoper abonnement 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid blanco 4 1,8 1,8 1,8 
ja 77 34,7 34,7 36,5 

nee 141 63,5 63,5 100,0 

Total 222 100,0 100,0 
Total 222 100,0 

jeugdcontributie 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid blanco 3 1,4 1,4 1,4 

nee 72 32,4 32,4 33,8 

ja, voor 
102 45,9 45,9 79,7 

allejeugd 

ja,voor 
16- tot 45 20,3 20,3 100,0 
18-jarigen 

Total 222 100,0 100,0 

Total 222 100,0 

maximale contributie jeugd 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid blanco 74 33,3 33,3 33,3 
5-10 52 23,4 23,4 56,8 
10-15 57 25,7 25,7 82,4 

15-20 31 14,0 14,0 96,4 

meer 
8 3,6 3,6 100,0 dan 20 

Total 222 100,0 100,0 I 
Total 222 100,0 

opzegging lidmaatschap (jeugdcontributie) 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid blanco 187 84,2 84,2 84,2 
nee 8 3,6 3,6 87,8 

ja 27 12,2 12,2 100,0 
Total 222 100,0 100,0 

Total 222 100,0 
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011 denemtuld vieu IJ 

Valid blanco 
ja 
nee 
Total 

Total 

Valid blanco 

10-25 
25-50 
50-100 

100-150 
Total 

Total 

Valid blanco 

1 keer 
per jaar 

Total 

Total 

Valid 0 
3 

4 

5 

6 
7 

8 
9 
10 

Total 
Total 

donatie 

Frequency Percent 
10 4,5 
35 15,8 

177 79,7 
222 100,0 
222 100,0 

bedrag donatie 

Frequency Percent 
187 84,2 

20 9,0 

10 4,5 

4 1,8 
1 ,5 

222 100,0 
222 100,0 

wanneer donatie 

35 

222 
222 

15,8 

100,0 
100,0 

beoordeling bibliotheek 

Frequency Percent 
1 ,5 
1 ,5 
2 ,9 
4 1,8 

14 6,3 
68 30,6 

105 47,3 

22 9,9 
5 2,3 

222 100,0 
222 100,0 

Valid 
Percent 

4,5 
15,8 
79,7 

100,0 

Valid 
Percent 

84,2 

9,0 
4,5 

1,8 
,5 

100,0 

15,8 

100,0 

Valid 
Percent 

,5 
,5 

,9 
1,8 

6,3 
30,6 

47,3 

9,9 

2,3 

100,0 

72 

Cumulative 
Percent 

4,5 
20,3 

100,0 

Cumulative 
Percent 

84,2 

93,2 
97,7 

99,5 
100,0 

Cumulative 
Percent 

84,2 

100,0 

Cumulative 
Percent 

,5 
,9 

1,8 
3,6 
9,9 

40,5 

87,8 

97,7 
100,0 
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on de me meru4 v i .te11 

Opmerkingen 

Bij vraag 24 'Heeft u nog verdere opmerkingen of suggesties' zjjn de volgende opmerkingen 
gemaakt: 

Over de tarifering: 
Ik zou willen voorstellen om kinderen tim 12 jaar 15,= contributie te laten betalen en 
boven de 13 jaar de helft van wat volwassenen betalen. 
Boetegeld verhogen 
Ik vind dat de bibliotheek toegankelijk moet blijven voor iedereen in de samenleving. Dus 
niet te duur maar wei dat de bieb open kan blijven. 
Ik vind het belangrijk dat kinderen gaan lezen en blijven lezen en dat daarom de 
jeugdbibliotheek gratis blijft. 
Waarom niet de nieuwste boeken eerder aanschaffen en hiervoor leengeld vragen. 
Informatie te verkrijgen bij de bibliotheek in ass. Deze bibliotheek draait heel goed door 
ook vele verkoop boeken welke bijna niet worden gelezen. 
1 : Bibliotheek weert moet intern reorganisatie uitvoeren, projecten die niet financieel 
haalbaar zijn, schrappen. 2:Voor studenten van scholen een aparte betaalregeling 
maken. 3:Het bedrijfsleven inschakelen voor sponsors. 4:Een tentoonstellingslokaal 
inrichten voor verenigingen van Weert, daarvoor een vergoeding vragen. 5:De 
bibliotheekbus door de omliggende gemeente laten vergoeden. Aileen als er voldoende 
abonnementsleden zijn. Zijn die niet voldoende dan geen bibliotheekbus meer. 
Graag bij betaling per boek automatische betaling mogelijk maken. Biebkaart met 
chipknip of iets dergelijks. 
Waarom zouden de lasten van contributie aileen maar betaald moeten worden door 18+? 
Voor onze toekomst dient het uitlenen altijd gratis te zijn Ueugd}. 
Kinderen op middelbare school kunnen gratis lenen in schoolbieb, veroorzaken de 
meeste schade en hebben vaak veel geld om handen, dus contributie. 
Hoe meer men met de bibliotheek te maken heeft des te hoger de contributie/bijdrage 
dient te zijn. 
Door de jeugd bijvoorbeeld 112,50 contributie te laten betalen, beseffen ze terdege dat 
elke vorm van service verlenen geld kost en voelen ze zich meer betrokken bij hun 
bibliotheek. 
Gevarieerde abonnement + leengeld lijkt me een bureaucratische maatregel die mogelijk 
meer kost dan oplevert. Als de bibliotheek 'duur' wordt zullen wij 1 abonnement nemen 
voor ons gezin i.p.v. abonnement per persoon. 
De Nederlandse bevolking betaalt genoeg belastingen. De overheid moet maar meer 
subsidie geven. 
Lezen moet vooral voor aile kinderen toegankelijk blijven. 
Het uitlenen van CD's en video's fors in prijs verhogen. 
Een redelijke verhoging is acceptabel, maar per boek betalen gaat te ver. 
De gemeente draagt maar bij. 
Ik vind de bibliotheek fantastisch en vind het helemaal niet erg als het tarief omhoog 
gaat. Ik ben er een beetje op tegen aileen de groep van 21 tIm 60 jaar een vrij forse 
verhoging te geven. Verdeel het over de hele groep, dat is het eerlijkste. 

Over de openingtijden: 
Openingstijden aanpassen aan de huidige openingstijden van de winkels (2 keer). 
Een mogelijkheid om boeken in te leveren als de bibliotheek gesloten is. 
Openingstijden zijn waardeloos. Moet iedere dag open zijn tot 21.00 uur. 
Vaker 's morgens open. 
Zaterdagochtend ook open van 10 tot 12 uur. 
Zaterdag open tot 17.00 uur. 
Langer open. Zeker op vrijdagavond. 
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1 avond extra geopend, meer recente boekel"l. 
Langer open (heel vaak gezegd). 
Openingstijden logischer. 

Over de collectie: 
Het personeel van de bieb is bijzonder aardig en competent. Het aanbod van niet-literair 
werk, in het bijzonder spirituele werken mag wat uitgebreider en met recent werk 
bijgehouden worden. 
Uitbreiden informatieve boeken. 
Het staat met tegen wanneer de boeken er niet verzorgd uitzien. 
Vaker vernieuwen van Spaanse collectie. 
De bibliotheek van Weert heeft veel keus. Ik studeer Nederlands en de meeste boeken 
die ik moet lezen zijn aanwezig in de bibliotheek. Dus een complimentje. 
Meer keuze in strips, minder geweld in strips. Eventueel zaterdag een uurtje langer open. 
De bibliotheek heeft een prachtig gebouw, maar helaas slechts een beperkte collectie. 
Te weinig groot letter boeken. Vooral geen keuze in historische en geschiedkundige 
boeken. 
Meerdere exemplaren van schrijvers(sters) die veel gelezen worden. Bij reserveringen 
moet je soms maanden wachten. 
Te weinig aanvulling van nieuwe boeken die van levensbeschouwende aard zijn. 
Brievenbus in buitenmuur om boeken in te leveren. 
Meer reisboeken, flinke boete heffen op beschadigde boeken. 
Ik grijp toch nog heel vaak mis bij populaire boeken (meerdere keren gezegd). 

Overige opmerkingen; 
Ook al maak ik niet zoveel gebruik van de bibliotheek, ik vind het heel belangrijk dat er 
een is. 
De nieuwe bibliotheek straalt warmte en gezelligheid uit. 
Perfecte en zeer gebruiksvriendelijke bibliotheek. Personeel is klantvriendelijk. 
Vindt het lastig dat er bij de bibliotheek aileen betaald geparkeerd kan worden i.v.m. 
inschatten tijdsduur verblijf in bibliotheek. Eigen parkeerplaats zou beter zijn. 
De bibliotheek moet een oord van rust zijn. In onze bibliotheek is het meestal erg 
lawaaiig. 
Ik lees graag studieboeken maar mag er maar 5 meenemen, terwijl lk nooit romans lees 
mag ik daarvoor in de plaats toch nooit studieboeken meenemen. Graag zou ik dat 
veranderd zien. 
Uitleentermijn te kort, zou makkelijker verlengd moeten kunnen worden. 
Het is heel prettig in de bleb, fijn behandeld, nooit te duur en zoveel keus. Allemaal 
bedankt. 
De medewerkers van de bibliotheek zijn zeer behulpzaam en vriendelijk. 
Vierkante tafels zijn praktischer dan ronde tafels. Te weinig kranten vanhetzelfde 
abonnement. 
Slechte parkeermogelijkheden. 
Architectuur is een hoogstandje. Tevens goed bereikbaar vanaf parkeerdek. 
Catalogus voor ouderen, dus geen computer maar stencils. 
Ik ben zeer tevreden (meerdere keren gezegd). 
Weinig gelegenheid om te studeren. Daarnaast vind ik de bibliotheek veel te klein en 
rumoerig. 
Ga zo door! 
Meer zitplaatsen. 
Ik vind het een leuke bieb met aardig personeel en daarom is het een 10 waard. 
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Bijlage 5: Frequentietabellen + opmerkingen enquete jeugd 

Frequentietabellen 

aantal kinderen 

Valid Cumulative 
FreQuency Percent Percent Percent 

Valid 1 13 43,3 43,3 43,3 

2 14 46,7 46,7 90,0 

3 3 10,0 10,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0 

Total 30 100,0 

o tim 15 jaar 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid ja 25 83,3 83,3 83,3 

nee 5 16,7 16,7 100,0 
Total 30 100,0 

i 
100,0 

Total 30 100,0 

16 tim 17 jaar 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid ja 8 26,7 26,7 26,7 
nee 22 73,3 73,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0 

Total 30 100,0 

aantal bibliotheekbezoeken 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid meerdere 
keren per 1 3,3 3,3 3,3 
week 

1 keer 
per2 5 16,7 16,7 20,0 
weken 

1 keer 
per 3 14 46,7 46,7 66,7 
weken 

1 keer 
per 5 16,7 16,7 83,3 
maand 

1 keer 
per 4 13,3 13,3 96,7 
kwartaal 

1 keer 
1 per jaar 3,3 3,3 100,0 

Total 
30 I 100,0 100,0 

Total 30 100,0 
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aantal jaar lid 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid 1 jaar 3 10,0 10,0 10,0 
2jaar 5 16,7 16,7 26,7 

3 jaar 1 3,3 3,3 30,0 
4 jaar 3 10,0 10,0 40,0 

5 tot 10 
12 40,0 40,0 80,0 jaar 

langer dan 
6 20,0 20,0 100,0 

10 jaar 

Total 30 100,0 100,0 
Total 30 100,0 

Valid nee Valid Cumulativ 

ja, t-requenc percen percen percen 

aile 12 40,0 40,0 73,3 

ja, 
16- tot 8 26,7 26,7 100,0 
jarige 

Total 30 100,0 100,0 
Total 30 100,0 

hoogte jeugdcontributie 

Valid Cumulative 
FreQuency Percent Percent Percent 

Valid blanco 10 33,3 33,3 33,3 

5-15 13 43,3 43,3 76,7 

15-25 5 16,7 16,7 93,3 
25-35 1 3,3 I 3,3 96,7 

35-45 1 3,3 • 3,3 100,0 

Total 30 100,0 I 100,0 

Total 30 100,0 

lid blijven 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid blanco 1 3,3 3,3 3,3 
nee 4 13,3 13,3 16,7 

ja 25 83,3 83,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0 
Total .30 100,0 I 
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donatie 

Valid Cumulative 
FreQuency Percent Percent Percent 

Valid ja 9 30,0 30,0 30,0 

nee 21 70,0 70,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0 
Total 30 100,0 

bedrag donatie 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid blanco 21 70,0 70,0 70,0 

10-25 8 26,7 26,7 96,7 

50-100 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0 

Total 30 100,0 

wanneer donatie 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid blanco 20 66,7 66,7 66,7 

1 keer per 
9 30,0 30,0 96,7 

jaar 

maandelijks 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0 
Total 30 100,0 

beoordeling bibliotheek 

Frequency I 
Valid Cumulative 

Percent Percent Percent 
Valid 4 1 3,3 3,3 3,3 

6 3 10,0 10,0 13,3 

7 6 20,0 20,0 33,3 

8 15 50,0 50,0 83,3 

9 3 10,0 10,0 93,3 

10 2 6,7 6,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0 
Total 30 100,0 

Opmerkingen 

Bij vraag 12 'Heeft u nag opmerkingen of suggesties' werden de volgendeopmerkingen 
gemaakt: 

Over de jeugdcontributie 
Pas de boeken laten betalen voor het 2e kind en meerdere. 
Het moet ieders kind recht zijn gratis gebruik te maken en te blijven maken van de 
uitgebreide mogelijkheden van een openbare bibliotheek. 
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Ais de jeugd moet betalen zou ik 1 kind abonneren en dan voor 2 kinderen boeken halen. 
Ik schrik van de kosten die de bieb moet maken. Door iedereen te laten betalen wordt 
heel anders omgegaan met het aantal boeken dat meegenomen zal worden, tot nu toe 
worden hier de meeste boeken ongelezen teruggebracht. 
Indien men contributie gaat vragen voor de jeugd dan denk ik dat ze veel leden zullen 
kwijtraken, daar de meeste scholen ook voorzien zijn van een bibliotheek en daar hoeven 
de kinderen ook niet te betalen. 

Over de bibliotheek 
Personeel bibliotheek Weert is fantastisch; vriendelijk, behulpzaam, kennis van zaken, op 
aile fronten correct. 
Vaak is het voor ons moeilijk om een boek te vinden dat past bij het AVI-niveau van ons 
kind. Dit is slecht aangegeven op de boeken, rekken etc. 
Ik vind een 10 geven altijd overdreven. Toch doe ik dit omdat iedereen altijd ruim de tijd 
neemt om te helpen ook als dit ver gezocht moet worden. 
Meer computers voor de jeugd, een leuke voorleeshoek (vrijwilligers zoals moeders). 
De openingstijden zouden ruimer mogen zijn. 
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Bijlage 6: Kruistabellen enquete betalende leden 

Vraag 3 en 8 

aantal bibllotheekbezoeken • maximale contributle Crosstabulation 

% within aantal bibliotheekbezoeken 

maximale contributie 

blanco 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 
aantal meerdere 
biblioiheekbezoeken keren per 20.0% 20.0% 

week 
1 keer 

5.3% 26.3% 5.3% 47,4% 5.3% 5.3% 5.3% perwaek 
1 keer 
per 2 3.0% 42,4% 18.2% 9.1% 12.1% 6.1% 3.0% 
waken 
1 keer 
per 3 33.3% 12.8% 33.3% 9.0% 7.7% 
waken 
1 keer 
per 51.1% 2,2% 28.9% 13.3% 4,4% 
maand 
1 keer 
per 55.6% 7.4% 22,2% 7,4% 7,4% 
kwartaal 
1 keer 
per half 44,4% 33.3% 22.2% 
jaar 
1 keer 

66.7% 33.3% per jaar 
Total .9% 41,4% 9.9% 27.0% 10,4% 5.9% I .9% 

Vraag 3 en 9 

aantal bibliotheekbezoeken • opzeggen IIdmaatschap (contributie) Crosstabulation 

% within aantal bibliotheekbezoeken 

opze ~gen lidmaatschap (contributie) 
blanco vanaf 40 vanaf 50 vanaf60 vanaf70 vanaf 80 vanaf90 

aantal meerdere 
bibliotheekbezoeken keren per 20,0% 20.0% 

week 
1 keer 

5.3% 10.5% 31.6% 10.5% 15.8% 5.3% perwaek 
1 keer 
per 2 3.0% 18.2% 27.3% 27.3% 3.0% 6.1% 
waken 
1 keer 
per 3 1.3% 14.1% 42.3% 17,9% 3,6% 5,1% 1,3% 
weken 
1 keer 
per 17,8% 37,8% 28.9% 4,4% 2,2% 4,4% 
maand 
1 keer 
per 22.2% 33.3% 29.6% 3,7% 7,4% 3,7% 
kwartaal 
1 keer 
per half 22.2% 22.2% 11,1% 11,1% 11.1% 
jaar 

1 keer 
50.0% 16.7% 16.7% per jaar 

Total 1.4% 17,1% I 34.7% 20,7% 5.0% 4,1% 4,5% 
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meer 
dan 65 

60.0% 

6.1% 

3.8% 

3.6% I 

nooit 

60.0% 

21,1% 

15.2% 

14,1% 

4.4% 

22,2% 

16.7% 

12,6% 

BlJlagen 

Total 

100.0% 

100.0% 

100.0% 

100.0% 

100.0% 

100.0% 

100.0% 

100.0% 

100.0% 

Total 

100.0% 

100,0% 

100.0% 

100,0% 

100.0% 

100.0% 

100.0% 

100,0% 

100,0% 
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Vraag 3 en 11 

aantal bibliotheekbezoeken • lid blijven (Ieengeld) Crosstabulation 

% within aantal bibliotheekbezoeken 

lid bliiven (Ieenaeld) 
i weet ik 

blanco ia nee noa niet Total 
aantal meerdere 
bibliotheekbezoeken keren per 20,0% 80,0% 100,0% 

week 

1 keer 
5,3% 52,6% 5,3% 36,8% 100,0% per week 

1 keer 
per 2 3,0% 54.5% 6.1% 36,4% 100,0% 
weken 

1 keer 
per 3 1.3% 69.2% 5,1% 24,4% 100,0% 
weken 

1 keer 
per 55.6% 2,2% 42,2% 100,0% 
maand 

1 keer 
per 63,0% 7,4% 29.6% 100,0% 
kwartaal 

1 keer 
per half 66,7% 33,3% 100,0% 
jaar 

1 keer 
66,7% 16,7% 16,7% I 100,0% per jaar 

Total 1,8% 62,2% 5,0% 31,1% 100,0% 

Vraag 3 en 12 

aantal bibllotheekbezoeken • voorkeur 1 Crosstabulation 

% within aantal bibliolheekbezoeken 

voorkeur 1 

leengeld 
blanco per boek conlributieverhoaina Total 

aantal meerdere 
bibliotheekbezoeken keren per 20,0% 80,0% 100,0% 

week 

1 keer 
15,8% 10,5% 73,7% 100,0% per week 

1 keer 
per 2 9,1% 24,2% 66,7% 100,0% 
weken 

1 keer 
per 3 3,8% 39,7% 56,4% 100,0% 
weken 

1 keer 
per 2,2% 73,3% 24,4%. 100,0% 
maand 

1 keer 
per 7,4% 77,8% 14,8% 100,0% 
kwartaal 

1 keer 
per half 88,9% 11,1% 100,0% 
jaar 

1 keer 
16,7% 83,3% 100,0% per jaar 

Total 5,9% 49,1% 45,0% 100,0% 
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Vraag 3 en 13 

aantal blbliotheekbezoeken • voorkeur 2 Crosstabulation 

% within aantal bibliotheekbezoeken 

voorkeur 2 
conlribulie contributie 
omhoog omhooh 

mel 12,50 met 5,00 
engeen en 0,25 
leengeld leengeld 

blanco per boek per boek 
aantal meerdere 
bibliotheekbezoeken keren per 80,0% 

week 
1 keer 

5,3% 89,5% per week 
1 keer 
per 2 6,1% 66,7% 6,1% 
waken 
1 keer 
per 3 5,1% 56,4% 17,9% 
waken 
1 keer 
per 26,7% 22,2% 
maand 
1 keer 
per 7,4% 18,5% 18,5% 
kwartaal 
1 keer 
per half 11,1% 33,3% 
jaar 
1 keer 

16,7% 

47,3% I 
per jaar 

Tolal 4,5% 15,3% 

Vraag 3 en 14 

aantal bibliotheekbezoeken • afkopan leengeld Crosstabulation 

% within aantal bibliotheekbezoeken 

afkopen leengeld 
blanco ja nee 

aantal meerdere 
bibliolheekbezoeken keren per 20,0% 60,0% 20,0% 

week 
1 keer 

5,3% 63,2% 31,6% perwaek 
1 keer 
per 2 6,1% 57,6% 36,4% 
waken 
1 keer 
per 3 2,6% 50,0% 47,4% 
weken 
1 keer 
per 2,2% 33,3% 64,4% 
maand 
1 keer 
per 7,4% 18,5% 74,1% 
kwartaal 
1 keer 
per half 11,1% 88,9% 
jaar 
1 keer 

16,7% 83,3% per jaar 
Total 4,1% 42,8% I 53,2% 
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conlributie 
niet 

veranooren 
en 0,35 
leengeld 
perboek 

20,0% 

5,3% 

3,0% 

14,1% 

35,6% 

33,3% 

11,1% 

16,7% 

18,5% 

Total 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

contributie I 
omlaag 
met 5,00 
en 0,50 
leengeld 
per boek Total 

100,0% 

100,0% 

18,2% 100,0% 

6,4% 100,0% 

15,6% 100,0% 

22,2% 100,0% 

44,4% 100,0% 

66,7% 100,0% 

14,4% 100,0% 
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Vraag 3 en 16 

aantal bibllotheekbezoeken • interesse goedkoper abonnement Crosstabulation 

% within aantal bibliotheekbezoeken 

interesse oedkooer abonnement 

blanco ia nee Total 
aantal meerdere 
bibliotheekbezoeken karen per 20,0% 80,0% 100,0% 

week 

1 keer 
5,3% 94,7% 100,0% per week 

1 keer 
per 2 3,0% 15,2% 81,8% 100,0% 
weken 

1 keer 
per 3 24,4% 75.6% 100,0% 
weken 

1 keer 
per 4,4% 46,7% 48,9% 100,0% 
maand 

1 keer 
per 66,7% 33,3% 100,0% 
kwartaal 

1 keer 
per half 88,9% 11,1% 100,0% 
jaar 

1 keer 
83,3% I 16,7% 100,0% per jaar 

Total 1,8% i 34,7% 63,5% 100,0% 

Vraag 4 en 10 

aantal boeken per keer· maximale leengeld Crosstabulation 

% within aantal boeken per keer 

maximale leengeld 

I 
blanco 0,10 0,25 0,35 0,5 0,75 

aantal blanco 100,0% 
boeken 1 6,7% 6,7% 13,3% 13,3% 60,0% 
per keer 2 2,0% 18,4% 26,5% 4,1% 32,7% 

3 1,6% 29,0% 32,3% 1,6% 25,8% 
4 18,2% 43,6% 1,8% 29,1% 1,8% 

5 5,9% 41,2% 32,4% 2,9% 11,8% 

6 50,0% 50,0% 
7 100,0% 
meer 
dan 7 33,3% 66,7% 
boeken 

Total 3,2% 24,3% 32,4% 3,6% 27,5% ,5% 
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meer 
1,00 dan 1,00 Total 

100,0% 

100,0% 

16,3% 100,0% 

8,1% 1,6% 100,0% 

3,6% 1,8% 100,0% 

2,9% 2,9% 100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

7,2% 1,4% 100,0% 
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Vraag 4 en 11 

aantal boeken per keer * lid blljven (leengeld) Crosstabulation 

% within aantal boeken per keer 

lid bliiven leengeldt 
weetik 

blanco ia nee nQg niet Total 
aantal blanco 100,0% 100,0% 
boeken 1 73,3% 20,0% 6,7% 100,0% 
per keer 2 2,0% 65,3% 4,1% 28,6% 100,0% 

3 1,6% 64,5% 6,5% 27,4% 100,0% 
4 67,3% 1,8% 30,9% 100,0% 
5 2,9% 44,1% 2,9% 50,0% 100.0% 
6 50,0% 50,0% 100,0% 
7 100,0% 100,0% 
meer 
dan 7 33,3% 33,3% 33,3% 100,0% 
boeken 

Tota! 1,8% 62.2% 5,0% 31.1% 100.0% 

Vraag 4 en 12 

aantal boeken per keer • voorkeur 1 Crosstabulatlon 

o/c 'th' .WI In aanta I b k k oe en per eer 

voorkeur 1 
leengeld 

blanco perboek contributieverhoging Total 
aantal blanco 100,0% 100,0% 
boeken 1 6,7% 80,0% 13.3% 100,0% 
per keer 2 8.2% 59,2% 32.7% 100.0% 

3 3.2% 46.8% 50,0% 100.0% 
4 1,8% 52.7% 45,5% 100,0% 
5 14.7% 20,6% 64.7% 100,0% 
6 50.0% 50,0% 100.0% 
7 100.0% 100.0% 
meer 
dan 7 100,0% 100,0% 
boeken 

Total 5.9% 49,1% 45,0% 100.0% 

Vraag 4 en 13 

aantal boeken per keer' voorkeur 2 Crosstabulation 

% within aantal boeken per keer 

voorkeur 2 
contributie contributie contributie contributie 
omhoog omhooh niet omlaag 

met 12.50 met 5,00 veranderen met 5.00 
en geen en 0,25 en 0.35 en 0,50 
leengeld leengeld leengeld leengeld 

b!anco perboek oerboek oerboek perboek Total 
aantal blanco 100,0% 100,0% 
boeken 1 6,7% 6.7% 20.0% 33,3% 33,3% 100,0% 
per keer 2 6,1% 34.7% 8,2% 28,6% 22,4% 100,0% 

3 3.2% 50,0% 19.4% 16,1% 11,3% 100,0% 
4 1,8% 49,1% 21.8% 14,5% 12.7% 100.0% 
5 8,8% 73,5% 2,9% 8,8% 5,9% 100.0% 
6 50,0% 50,0% 100,0% 
7 100.0% 100,0% 
meer 
dan 7 100.0% 100,0% 
boeken 

Total 4,5% 47,3% 15,3% 18.5% 14,4% 100.0% 
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Vraag 4 en 14 

aantal boeken per keer * afkopen leengeld Crosstabulation 

% within aantal boeken per keer 

afkopen leengeld 

blanco ia nee Total 
aantal blanco 100,0% 100,0% 
boeken 1 26,7% 73,3% 100,0% 
per keer 2 4,1% 34,7% 61,2% 100,0% 

3 3,2% 41,9% 54,8% 100,0% 
4 1,8% 52,7% 45,5% 100,0% 

5 5,9% 47,1% 47,1% 100,0% 

6 100,0% 100,0% 

7 100,0% 100,0% 
meer 
dan 7 33,3% 33,3% 33,3% 100,0% 
boeken 

42,8% I 53,2% I Total 4,1% 100,0% 

Vraag 4 en 16 

aantal boeken per keer • interesse goedkoper abonnement 
Crosstabulation 

% within aantal boeken per keer 

interesse oedkoper abonnement 

blanco ja nee Total 
aantal blanco 100,0% 100,0% 
boeken 1 60,0% 40,0% 100,0% 
per keer 2 2,0% 49,0% 49,0% 100,0% 

3 37,1% 62,9% 100,0% 
4 '1,8% 25,5% 72,7% 100,0% 

5 2,9% 17,6% 79,4% 100,0% 

6 100,0% 100,0% 
7 100,0% 100,0% 

meer 
dan 7 100,0% 100,0% 
boeken 

34,7% I Total 1,8% 63,5% 100,0% 

Vraag 8 en 10 

maximale contrlbutie • maximale leengeld Crosstabulation 

% within maximale contributie 

maximale leengeld 

blanco 0,10 0,25 0,35 0,5 0,75 
maximale blanco 100,0% 
contributie 3540 3,3% 35,9% 29,3% 4,3% 22,8% 

40-45 13,6% 45,5% 4,5% 31,8% 

45-50 1,7% 26,7% 30,0% 5,0% 25,0% 

50-55 4,3% 39,1% 43,5% 4,3% 

55-60 7,7% 46,2% 30,8% 

60-65 50,0% 
meer 

12,5% 25,0% 37,5% 

,5% I 
dan 65 

Total 3,2% 24,3% 32,4% 3,6% 27,5% 
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meer 
1,00 dan 1,00 Total 

100,0"1< 

4,3% 100,0"1< 

4,5% 100,0"1< 

8,3% 3,3% 100,0~ 

8,7% 100,0"1< 

15,4% 100,0"1< 

50,0% 100,O°1t 

12,5% 12,5% I 100,0% 

7,2% 1,4% 100,0% 
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Vraag 8 en 11 

maxlmale contributie • lid bliJven (Ieengeld) Crosstabulation 

% within maximale contributie 

lid bliiven 'Ieenoeldl 

weetik 
blanco ia nee nQILniet Total 

maximale blanco 100,0% 100.0% 
contributie 35-40 1,1% 51,1% 9,8% 38,0% 100,0% 

40-45 59,1% 9,1% 31.8% 100,0% 
45-50 70,0% 30,0% 100,0% 
50-55 65,2% 34,8% 100,0% 
55-60 92,3% 7,7% 100,0% 
60-65 100,0% 100,0% 
mear 

12,5% 87,5% 100.0% dan 65 

Total 1,8% 62,2% 5,0% 311% 100,0% 

Vraag 9 en 11 

opzeggen lidmaatschap (contributie) • lid blijven (leengeld) Crosstabulatlon 

% within opzeaoen lidmaatschap (contributie) 

lid bliiven leengeld) 

weet ik 
blanco ia nee nog niet Total 

opzeggen blanco 66,7% 33,3% 100,0% 
lidmaatschap vanaf40 2,6% 47,4% 15,8% 34,2% 100,0% 
(contributie) vanaf 50 59,7% 5,2% 35,1% 100,0% 

vanaf60 52,2% 2,2% 45.1% 100,0% 

vanaf70 72,7% 27,3% 100,0% 
vanaf 80 77,8% 22,2% 100,0% 

vanaf90 90,0% 10,0% 100,0% 
nooit 3,6% 89,3% 7,1% 100,0% 

Total 1,8% 62.2% 5.0% 31.1% 100,0% 

Vraag 12 en 13 

voorkeur 1 • voorkeur 2 Crosstabulation 

% within voorkeur 1 

voorkeur 2 

contributie contributie contributie contributie 
omhoog omhooh niet omlaag 

met 12,50 met 5,00 veranderen met 5,00 
engeen en 0,25 en 0,35 en 0,50 
leengeld leengeld leengeld leengeld 

blanco perboek perboek perbeek per boek Total 
voorkeur blanco 61,5% 30.8% 7,7% 100,0% 
1 leengeld per beek ,9% 8.3% 26,6% 35.8% 28,4% 100,0% 

contributieverhoging 1,0% 92,0% 5,0% 1,0% 1,0% 100.0% 
Total 45% 47,3% 15,3% 18,5% 14,4% 100,0% 

Vraag 12 en 14 

voorkeur 1 • afkopen leengeld Crosstabulatlon 

% within voorkeur 1 

afkopen leenoeld 

blanco ia nee Total 
voorkeur blanco 30,8% 7,7% 61,5% 100,0% 
1 leengeld per book 2,8% 26,6% 70,6% 100,0% 

contributieverhoging 2,0% 65,0% 33,0% 100,0% 
Total 4,1% 42,8% 53,2% 100,0% 

85 
Bljlagen 



rll!"BEDI.IJFSKUNDE Tariefsysteem 
~w Ink e I ______________________________________________________________________________ _ 

on 4: ern c tnt rs I d vie I e R 

Vraag 14 en 15 

voorkeur 1 * interesse duurder abonnement Crosstabulation 

% within voorkeur 1 

interesse duurder abonnement 

blanca ia nee Total 
voorkeur blanca 15,4% 15,4% 69,2% 100,0% 
1 leengeld per boek 1,8% 27,5% 70,6% 100,0% 

cantributieverhoging 1,0% 50,0% 49,0% 100,0% 
Total 2,3% 36,9% 60,8% 100,0% 

Vraag 12 en 16 

voorkeur -1 * interesse goedkoper abonnement Crosstabulation 

% within voorkeur 1 

interesse oedkoper abonnement 

blanca ia nee Total 
voorkeur blanca 15,4% 23,1% 61,5% 100,0% 
1 leengeld per boek 1,8% 58,7% 39,4% 100,0% 

cantributieverhoging 10,0% 90,0% 100,0% 

Total 1,8% 34,7% 63,5% 100,0% 

Vraag 12 en 11 

voorkeur 1 * lid blijven (Ieengeld) Crosstabulation 

% within voorkeur 1 

lid bliiven 

weetik 
blanca ja nog niel Total 

voorkeur blanco 15,4% 30,8% 23,1% 30,8% 100,0% 
1 leengeld per boek 72,5% 1,8% 25,7% 100.0% 

contributieverhoging 2,0% 55,0% 6,0% 37,0% 100.0% 

Total 1,8% 62,2% 5,0% 31,1% 100,0% 

Vraag 17 en 19 

jeugdcontributie * opzegging IIdmaatschap (jeugdcontributie) Crosstabulation 

% within jeugdcontributie 

opzegging lidmaatschap 
(ieugdcontributie) 

blanca nee ja Total 
jeugdconlribulie blanco 100,0% 100,0% 

nee 81,9% 11,1% 6,9% 100,0% 
ja, voor 

84,3% 15,7% 100.0% allejeugd 

ja,voor 
16-101 86,7% 13,3% 100,0% 
18-jangen 

Total 84,2% 3,6% 12,2% 100,0% 
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Vraag 6 en 17 

overlge leden in gezln • jeugdcontrlbutle Crosstabulatlon 

% within overlge leden in gezin 

ieuQdcontributie 

ja,voor 
ja, voor 16- tot 

blanco nee allejeugd 18-jarigen 
overlge blanco 16,7% 16,7% 50,0% 16,7% 
leden niemand 1,2% 30,9% 48,5% 19,4% 
in gezin andere volwassene(n) 50,0% 27,8% 22,2% 

kind(eren) 32,1% 39,3% 28,6% 
volwassene(n)+kind(er 

40,0% 60,0% en) 

Total 1,4% 32,4% 45,9% 20,3% 

Vraag 20 en 23 

Total 
100.0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

donatie * beoordellng bibliotheek Crosstabulation 

% within donatie 

beoordeling bibliotheek 

0 3 4 5 6 7 ! 8 
donatie blanco 10,0% 20,0% 40,0% 

ja 2,9% 11,4% 71,4% 
nee ,6% 1,1% 1,7% 7,9% 35,0% 42,9% 

Total ,5% ,5% ,9% 1.8% 6,3% 30,6% 47,3% 
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9 10 
30,0% 

11,4% 2,9% 

8,5% 2,3% 

9,9% 2,3% 

SI}/agen 

Total 
100,0% 
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Bijlage 7: Kruistabellen enquete jeugd 

Vraag 1 en 5 

aantal kinderen • contributie jeugd? Crosstabulation 

% within aantal kinderen 

contnbutie ieugd? 

ja, voor 
ja, voor 16- tot 18 

nee allejeugd jangen 
aantal 1 46,2% 30,8% 23,1% 
kinderen 2 21,4% 42,9% 35,7% 

3 33,3% 66,7% 
Total 33,3% 40,0% 26.7% 

Vraag 1 en 6 

Total 
100,0% 

100.0% 

100,0% 

100.0% 

aantal kinderen • hoogte Jeugdcontributie Crosstabulatlon 

% within aantal kinderen 

hooote ieuQdcontributie 

blanco 5-15 15-25 
aantal 1 46,2% 38.5% 15.4% 
kinderen 2 21,4% 42,9% 21.4% 

3 33.3% 66,7% 
Total 33,3% 43,3% 16,7% 

Vraag 1 en 7 

aantal kinderen • lid blljven Crosstabulation 

% within aantal kinderen 

lid blliven 

blanco nee ia 
aantal 1 7,7% 15,4% 76,9% 
kinderen 2 7,1% 92,9% 

3 33,3% 66,7% 
Total 3,3% 13,3% 83,3% 

Vraag 2a en 5 

o tim 15 Jaar' contrlbutie jeugd? Crosstabulation 

% within 0 tim 15 jaar 

contributie ieugd? 

ja, voor 
ja, voor 16- tot 18 

nee alleieugd iarigen 
o tim ja 28,0% 48,0% 24,0% 
15jaar nee 60,0% 40,0% 
Total 33,3% 40,0% 26,7% 

Vraag 2a en 7 

o tim 15 jaar' lid blljven Crosstabulation 

% within 0 tim 15 jaar 

lid blijven 

blanco nee ja 
o tim ja 8,0% 92,0% 
15 jaar nee 20,0% 40,0% 40,0% 
Total 3,3% 13,3% 83,3% 

25-35 

7.1% 

3,3% 

Total 
100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

Total 
100,0% 

100,0% 

100,0% 

Total 
100.0% 

100,0% 

100,0% 
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35-45 

7,1% 

3.3% 

Total 
100.0% 

100.0% 

100,0% 

100,0% 
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Vraag 2b en 7 

16 tim 17 Jaar· lid blljven Crosstabulatlon 

% within 16 tim 17 iaar 

lid blijven 

blanco nee ia 
16 tim ia 12,5% 25.0% 62,5% 
17 jaar nee 9,1% 90,9% 
Total 3,3% 13,3% 83,3% 

Vraag 3 en 5 

Total 
100.0% 

100,0% 

100,0% 

aantal blbllotheekbezoeken • contributie jeugd? Crosstabulation 

% within aantal bibliotheekbezoeken 

contributie ieuad? 

ja, voor 
ja, voor 16-tot18 

nee alleieuad jariaan 
aantal meerdere 
bibliotheekbezoeken keren per 100,0% 

week 

1 keer 
per 2 20.0% 60.0% 20,0% 
weken 

1 keer 
per 3 28.6% 35,7% 35.7% 
weken 

1 keer 
per 40.0% 40,0% 20,0% 
maand 

1 keer 
per 50,0% 25.0% 25,0% 
kwartaal 

1 keer 
100,0% per jaar 

Total 33,3% 40,0% 26,7% 

Vraag 3 en 6 

Total 

100.0% 

100.0% 

100.0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

aantal bibllotheekbezoeken * hoogte jeugdcontributie Crosstabulation 

% within aantal bibliotheekbezoeken 

hoogte jeugdcontributie 

blanco 5-15 15-25 25-35 35-45 
aantal meerdere 
bibliotheekbezoeken keren per 100,0% 

week 

1 keer 
per 2 20,0% 40,0% 20,0% 20,0% 
weken 

1 keer 
per 3 28,6% 42,9% 28,6% 
weken 

1 keer 
per 40,0% 60,0% 
maand 

1 keer 
per 50,0% 25.0% 25,0% 
kwartaal 

1 keer 
100.0% per jaar 

Total 33.3% 43.3% 16.7% 3.3% 3,3% 

90 

Total 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100.0% 

100,0% 

100,0% 
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Vraag 3 en 7 

aantal blbllotheekbezoeken • lid blijven Crosstabulation 

% within aantal bibliotheekbezoeken 

lid bliiven 

blanco nee ja Total 
aantal meerdere 
bibliotheekbezoeken keren per 100,0% 100,0% 

week 

1 keer 
per 2 20,0% 80,0% 100,0% 
weken 

1 keer 
per 3 100,0% 100,0% 
weken 

1 keer 
per 20,0% 80,0% 100,0% 
maand 

1 keer 
per 75,0% 25,0% 100,0% 
kwartaal 

1 keer 
100,0% 100,0% per jaar 

Total 3,3% 13,3% 83,3% 100,0% 

Vraag 5 en 6 

contrlbutie jeugd? • hoogte jeugdcontributie Crosstabulation 

% within contributie jeugd? 

hoogte jeugdcontributie 

blanco 5-15 15-25 
contributie nee 100,0% 
jeugd? ja, voor 

allejeugd 58,3% 25,0% 

ja, voor 
16- tot 18 75,0% 25,0% 
jarigen 

Total 33,3% 43,3% 16,7% 

Vraag 5 en 7 

contributie jeugd? * lid blijven Crosstabulation 

% within contributie jeugd? 

lid blijven 

blanco nee ja 
contributie nee 30,0% 70,0% 
jeugd? ja, voor 

allejeugd 100,0% 

ja, voor 
16- tot 18 12,5% 12,5% 75,0% 
jarigen 

Total 3,3% 13,3% 83,3% 

25-35 

8,3% 

3,3% 

Total 
100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

91 

35-45 

8,3% 

3,3% 

Total 
100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 
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Vraag 5 en 8 

contributie jeugd?* donatie Crosstabulation 

% within contnbutie jeugd? 

donatie 

ja nee 
contributie nee 20,0% 80,0% 
jeugd? ja, yoor 

33,3% 66,7% aJfejeugd 

ja, voor 
16-tot 18 37,5% 62,5% 
jangen 

Total 30,0% 70,0% 

Vraag 11 en 7 

Total 
100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

beoordellng blbliotheek * lid blijven Crosstabulation 

% within beoordel1ng bibliotheek 

lid blijven 

blanco nee ja 
beoordeling 4 100,0% 
bibliotheek 6 33,3% 66,7% 

7 16,7% 83,3% 

8 6,7% 6,7% 86,7% 
9 100,0% 
10 100,0% 

Total 3,3% 13.3% 83.3% 

Vraag 11 en 8 

beoordellng bibliotheek • donatie Crosstabulation 

% within beoordeling bibliotheek 

donatie 

ja nee Total 
beoordeling 4 100,0% 100,0% 
bibliotheek 6 66,7% 33,3% 100,0% 

7 33,3% 66,7% 100.0% 
8 13,3% 86,7% 100,0% 
9 100,0% 100.0% 
10 100,0% 100,0% 

Tolal 30,0% 70.0% 100,0% 

92 

Total 
100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100.0% 

100.0% 
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