
 

 

Bijlage 11 

 

Overzicht aantallen leden bibliotheek 2015 – 2018 

Jaar 2015 2016 2017 2018 
volwassenen 3433 3299 3125 3023 
jeugd 4556 4334 4217 4079 
totaal 7989 7633 7342 7102 

 

Het laatste jaar is het dalend aantal leden (volwassenen en dus betalende leden) rond de 100 (102, 
stand medio december 2018) geweest. Dat is een minder grote daling ten opzichte van de 
voorgaande jaren.  

Daling aantal volwassenen 

2015 – 2016 :    -/- 134 

2016 – 2017 :    -/- 174 

2017 – 2018 :    -/- 102 (ultimo december 2018). 

De jeugdleden zijn gedaald waarbij het opmerkelijk is dat uit de cijfers per kern blijkt dat juist in 
Oudleusen er een toename van het aantal jeugdleden is met 10. Wellicht te danken aan instromende 
bewoners (de prijzen op de huizenmarkt leiden ertoe dat mensen die Zwolle te duur vinden uitwijken 
naar Nieuwleusen, Oudleusen etc.). 

De demografische gegevens van alle kernen dient nader uitgezocht te worden omdat het er toe zou 
kunnen leiden dat de bibliotheek een andere doelgroep aan zich kan gaan binden.  Denk aan 
jongvolwassenen met kleine kinderen. 

Aantal uitleningen 
2016 330.757 
2017 307.398 
2018 293.686 

 

NB: het aantal uitleningen in 2018 is mede beïnvloed door de verhuizing (en tijdelijke sluiting) van de 
bibliotheek Nieuwleusen naar De Spil. 

Ontwikkeling e - books 

Tevens blijkt uit de volgende bijlage een behoorlijke groei van het aantal e - books / gebruik van 
website en internet. Uit gegevens die door Rijnbrink verzameld zijn (zie separate bijlage) blijkt dat in 
de hele provincie er, in de afgelopen jaren, een forse daling is geweest van het aantal uitleningen 
(40%). Reserveren is min of meer gelijk gebleven en gestegen als je ervan uit mag gaan dat het aantal 
uitleningen gepaard gaan met minder betalende leden. Er gebeurt meer online en dat indiceert een 
verschuivend gebruikersgedrag en tevens een ander logistiek proces. Meer vanuit huis en op elk 
gewenst moment een boek kunnen reserveren.  



 

 

De website is in 2018 aangepast en verbeterd. Wat meteen geleid heeft tot meer bezoek aan de 
website. 

 

 

 

 

Website-
bezoekers 

1e kwartaal 
Jan-mrt 

2e kwartaal 
Apr-jun 

3e kwartaal 
Jul-sep 

4e kwartaal 
Okt-dec 

Totaal In 
procenten 

2015 20.447 17.934 16.423 18.730 73.534  
2016 18.922 16.725 15.862 19.163 70.672 - 3,9 % 
2017 18.700 16.200 15.012 16.523 66.435 - 5,9 % 
2018 17.355 16.021 17.146 17.961 68.483 +3,8 % 

E-bookcijfers Aantal geldige 
accounts 

Aantal actieve accounts Aantal geleende e-books 

2014  262 2.260 
2015  300 3.839 
2016  460 6.997 
2017 
 

 
 
 
 
 

354 (jan t/m jun) 
475 (Jan t/m sep) 
497 ( jan t/m okt) 
512 (jan t/m nov) 
530 ( jan t/m dec) 

3.768 (jan t/m jun) 
6.390 (jan t/m sep) 
7.016 (jan t/m okt) 
7.574 (jan t/m nov) 
8.208 (jan t/m dec) 

E-bookcijfers Aantal geldige 
accounts 

Aantal actieve accounts Aantal geleende e-books 

2018 
31 januari 
28 februari 
31 maart 
30 april 
31 mei 
30 juni 
31 juli 
31 augustus 
30 september 
31 oktober 
30 november 
31 december 

cumulatief 
854 
865 
863 
863 
872 
874 
893 
901 
911 
917 
919 
 
 

cumulatief 
161 
215 
249 
277 
323 
354 
418 
448 
476 
498 
516 

Cumulatief 
  636 
1261 
1855 
2475 
3208 
3972 
5169 
6088 
6750 
7530 
8131 

Totaal   29.435 


