Bijlage 1
Bestuursverslag van de stichtingen die onderdeel zijn van Fundament:
Bibliotheek, Muziekonderwijs, Welzijn 2018
Algemeen
De visie van Fundament
“Fundament is de professionele organisatie welke voor alle inwoners van de gemeente Losser zorg
draagt voor een blijvend vitaal Losser met goede cultuur-, welzijn- en zorgvoorzieningen”.
De medewerkers werkzaam onder de paraplu van Stichting Fundament zorgen voor het volledige
aanbod aan activiteiten op het gebied van bibliotheek, cultuur, educatie en welzijn.
Fundament verwoordt haar maatschappelijke opdracht, rol en positie als volgt:
Stichting Fundament activeert en ondersteunt inwoners van de gemeente Losser in hun persoonlijke
ontwikkeling en om volwaardig deel te kunnen nemen aan een warme Losserse samenleving. Zij doet
dat door middel van activiteiten die in het sociaal domein passen als algemene voorziening en zoveel
als mogelijk samen met bewoners, vrijwilligers en netwerkpartners.
De activiteiten van Fundament dienen te passen in de beleidsthema’s die in de gemeentelijke
context zijn uitgewerkt dan wel vanuit de maatschappelijk perspectief aansluiten bij wet- en
regelgeving en de ontwikkeling daarin.
De activiteiten voldoen aan zowel de gemeentelijke als aan haar eigen visie en kunnen getoetst
worden aan de opdracht die de gemeente aan Fundament heeft gegeven.
De te behalen doelen zijn hieruit als volgt samen te vatten:
1. Ontmoeten, activeren en vergroten van zelfredzaamheid
2. Signaleren op beleidsmatig en op persoonsniveau
3. Ontwikkelen van nieuwe diensten en activiteiten
4. De inzet van vrijwilligers
5. Samen met netwerkpartners
6. Fundament maakt zichtbaar en meetbaar welke resultaten en effecten zij behaalt
Fundament verrichtte haar dienstverlening vanuit 5 locaties.
 ’t Lossers hoes: het voormalige gemeentehuis waarin Fundament ruimtes heeft gehuurd
t.b.v. de klassieke uitleenbibliotheek, cursus- en activiteitenlokalen en de kantoren t.b.v. de
directie, administratie- en backofficemedewerkers.
 De locatie aan de Vlasakker bedoeld voor het Gildeproject en het repaircafé; eind 2018 is het
Gilde verzelfstandigd en is dit geen onderdeel meer van Stichting Fundament






’t Trefhuus in Overdinkel. Hier worden tal van activiteiten georganiseerd door Fundament,
vooral op het gebied van welzijn en muziekonderwijs. De bibliotheekfunctie bestaat hier uit
een breng- en haalpunt en de mogelijkheid om tijdschriften te lenen.
Het multifunctionele gebouw Erve Boerrigter in De Lutte, waarin een servicepunt van de
bibliotheek is gevestigd en waar muzieklessen worden gegeven. Welzijnsactiviteiten worden
in De Lutte met uitzondering van de “Actieve ontmoeting” niet georganiseerd door
Fundament.
Muziekschool De Sleutel, waar muziek- en danslessen worden gegeven. Deze locatie wordt
tevens verhuurd aan derden, bijvoorbeeld de toneelvereniging, een zangkoor en een
accordeonorkest.

Nieuwe allianties
De laatste jaren zijn allianties aangegaan met andere organisaties, zoals met de Belastingdienst en
het UWV, maar bij voorbeeld ook met een instelling als Seniorweb. Het ligt in de lijn der verwachting
dat er steeds meer verregaande samenwerkingsverbanden zullen worden aangegaan. Deze
verbindingen stellen Stichting Fundament in staat om de werkplaats te zijn voor zelfredzaamheid en
de ontmoetingsplaats voor ontplooiing, maar ook het podium voor talentontwikkeling.
Fundament is voor ons de laagdrempelige, publieke voorziening die mensen helpt in hun persoonlijke
ontwikkeling. We stellen ons ten doel dat iedereen volwaardig en zelfstandig aan de samenleving kan
deelnemen.
Daarmee draagt Fundament bij aan het welzijn van iedereen en levert meerwaarde aan de
maatschappij.

Welzijnswerk
“In Losser hanteren we het gedachtegoed: “Iedereen doet mee, de inwoner neemt meer
verantwoordelijkheid en regie om te kunnen blijven participeren, daarbij ondersteund door
gemeenten, instellingen en organisaties. Voorop staat het streven naar een leefbare, sociale en
warme samenleving waarin meedoen voor iedereen vanzelfsprekend is”.
De bestuurlijke ontwikkelingen die eind 2017 plaatsvonden hebben ertoe geleid dat uiteindelijk de
organisatorische inrichting van de welzijnstak veel veranderingen heeft ondergaan. Wat betreft de
bedrijfsvoering hebben met ingang van 2018 de aansturing en de administratieve organisatie van de
welzijnstak veel wijzigingen ondergaan.
Van 1 januari 2018 tot 1 juli 2018 werd een interim bestuurder aangesteld. (Vanaf 1 juli is er sprake
van één directeur/bestuurder en twee coördinatoren voor alle onderdelen van Stichting Fundament).
Deze interim bestuurder kreeg de opdracht een “Plan van Aanpak met betrekking tot het
welzijnswerk” te schrijven.
Op 16 maart 2018 verscheen “Het Plan van Aanpak; de ontwikkeling, uitvoering en monitoring van
welzijnsactiviteiten van stichting Fundament”. De interim bestuurder kreeg daarvoor veel input van
de voormalige directeur van het Welzijnswerk. Dit rapport legt in eerste instantie de focus op de
welzijnsactiviteiten, vanwege de grote ontwikkelslag die vereist was.
Het plan beschrijft, vanuit de visie van Fundament, de ontwikkeling en uitvoering van de activiteiten
en de daarbij behorende informatievoorziening voor de verschillende stakeholders, zowel intern als
extern. Het betreft informatie over de bedrijfsvoering, de financiën en de resultaten en effecten van
de activiteiten. Het plan werd op 18 mei 2018 door het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Losser geaccordeerd.
In de personele sfeer hebben naast de wijziging in de aansturing nog andere mutaties
plaatsgevonden. Zo werd vanwege de verhuizing naar ’t Lossers hoes afscheid genomen van de
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huishoudelijk medewerkers. De medewerker Welzijn Ouderen heeft helaas vanwege ziekte afscheid
moeten nemen.
Naast alle bestuurlijke en organisatorische ontwikkelingen zijn de reguliere activiteiten gewoon
doorgegaan, dan wel gefaciliteerd. (zie voor een totaaloverzicht bijlage 1)
In 2018 was er specifiek aandacht voor nieuwe activiteiten, zoals FC Noaber, Automaatje en de
Actieve Ontmoeting in Losser.
Opmerkelijk in 2018 was de grote deelname aan de vakantiespelweek, in eerste instantie vooral
bedoeld voor kinderen die niet zelf op vakantie kunnen. Dit jaar heeft stichting Leergeld meerdere
bijdragen toegekend aan gezinnen die onvoldoende financieel draagkrachtig waren.
Dit alles laat onverlet dat de activiteiten van de bibliotheek en de muziekschool net zo belangrijk zijn
en meegenomen worden in de ontwikkelingen.

Muziek- en dansonderwijs
De missie van het muziekonderwijs zoals die is geformuleerd in het rapport “Losser met muziek: van
doorgaande naar doorgevende leerlijn” luidt:
Creativiteit op het gebied van muziek en dans bij jong en oud (verder) ontwikkelen en een bijdrage
leveren aan een samenleving die actief is, waar mensen worden samen gebracht en verbindingen
worden gelegd.
Het ontwikkelen van muziek- en dansonderwijs is in de gemeente Losser een van de taken van
Fundament. Een belangrijk zwaartepunt is het aanbieden van muziekonderwijs. De samenleving
verandert volop en de sector van de amateurmuziek is daarom op zoek naar manieren om met zijn
tijd mee te gaan.
Daarnaast is muziek niet meer uitsluitend een doel, maar kan ook als middel worden ingezet. In dat
geval ligt de nadruk in eerste instantie niet op talentontwikkeling, maar op ontwikkeling op
sociaal/emotioneel en persoonlijk vlak. Het intensiveren van de betekenis van muziek op dit vlak
vergroot het maatschappelijk nut van muziek en draagt bij aan het welbevinden van mensen in de
samenleving. Wetenschappelijk onderzoek toont steeds weer aan dat musiceren zonder meer goed
is voor de mensheid in het algemeen en het welbevinden van individuen. Muziek maken draagt
significant bij aan de ontwikkeling van het kind. Door de ontwikkeling van het auditieve systeem
raakt muzikale training bij kinderen aan primaire functies als luisteren, taalverwerving,
leesvaardigheid, concentratie en emotionele intelligentie. Daarnaast is de motorische activiteit
belangrijk. Ook het belang van muziek voor volwassenen en in het bijzonder voor ouderen wordt
door de breinwetenschap steeds duidelijker vastgesteld. Daarbij moet het luisteren naar muziek niet
worden vergeten. Aangetoond is dat bij het luisteren van muziek waar je van houdt samenwerkingen
in de beide hersenhelften ontstaan.
Kortom actief en samen muziek (blijven) maken is noodzakelijk voor een slimme en sociaal ingestelde
samenleving.
Naast de locatie aan de Diepenbrocklaan in dorp Losser zijn er drie andere locaties waar
muzieklessen worden aangeboden, te weten Erve Boerrigter in de Lutte, ’t Trefhuus in Overdinkel en
de Mariaschool in Beuningen.
Verhuizing naar het Twents Carmel College locatie Losser
Naar verwachting zal het muziekonderwijs de huidige locatie in de zomervakantie van 2019 verlaten
en haar intrek nemen in het TCC.
Combinatiefunctionaris cultuur
De coördinator t.b.v. de dagelijkse leiding van het muziekonderwijs is tevens cultuurcoach voor de
gemeente Losser.
De cultuurcoach is verantwoordelijk voor de coördinatie van de plannen die staan beschreven in de
businesscase muziekonderwijs. Belangrijk onderdeel is de doorgaande leerlijn muziek in het primair
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en voortgezet onderwijs en de talentontwikkeling van kinderen op het gebied van muziek in de
gemeente Losser. Zij trekt hierin samen op met de combinatiefunctionarissen voor sport en educatie
en de twee medewerkers van FC Noaber.
Ook binnen het muziekonderwijs aandacht voor nieuwe projecten in 2018.
Week van de Amateurkunst
Van 4 tot en met 10 juni 2018 was de eerste Losserse Week van de Amateurkunst (WAK). Dit is een
landelijke week (onder de naam Ik Toon) waarbij de amateurkunst in de spotlight staat en daarnaast
de link wordt gelegd met het professionele veld. De WAK in Losser is ontstaan door een vraag vanuit
de gemeenschap. Het is een mooi voorbeeld van activiteit waarbij gemeente en Fundament
constructief samenwerken. Daarnaast is het een activiteit die veel partners aan elkaar linkt en die
een groot bereik heeft onder de inwoners.
In totaal waren er in deze week ongeveer 20 activiteiten vrij toegankelijk voor het publiek. De
doelgroepen varieerden van kinderen tot ouderen. De activiteiten bestonden met name uit
concerten, workshops en lezingen. Ongeveer 35 Losserse partners waren betrokken bij de WAK.
Doelstelling voor de volgende editie is om de kerkdorpen er meer bij te betrekken.
Lekker Fit
In juni 2018 is Fundament Muziek en Dans aangehaakt bij Lekker Fit. Kinderen van de groepen 4 tot
en met 7 konden zich hierbij opgeven voor 2 proeflessen op een instrument naar keuze. In totaal
waren er 32 aanmeldingen waarvan er 8 uiteindelijk zijn doorgestroomd naar het reguliere
muziekonderwijs.
Zichtbaarheid muziekonderwijs
In de businesscase muziekonderwijs wordt gesteld het muziekonderwijs meer zichtbaar moet zijn in
het dorp. In 2018 zijn daarom diverse activiteiten georganiseerd.
Optredens van leerlingen tijdens De Voorleeswedstrijd, De Breugel en de kerstmarkt.
Bibliotheekwerk
Eind 2018 werd de bibliotheek Losser genomineerd samen met 5 andere bibliotheken in Nederland
voor “De beste bibliotheek in Nederland 2019”. In april 2019 zal bekend worden gemaakt wie
uiteindelijk met de eer gaat strijken.
De functie van de klassieke uitleenbibliotheek is nog steeds van groot belang. De aard en omvang
ervan verandert, zoals goed te zien is na de verhuizing naar ’t Lossers hoes. De collectie richt zich
steeds meer op de vraag en de presentatie wordt steeds eigentijdser met de nadruk op verleiding.
Daarnaast fungeert de collectie steeds meer als grondstof voor de maatschappelijke en educatieve
functie van de bibliotheek.
Denk daarbij aan het bestrijden van laaggeletterdheid, het voorkomen ervan en het aanleren van
21e eeuwse basisvaardigheden. De laatst bekende cijfers over laaggeletterdheid in onze samenleving
en de economische gevolgen daarvan vragen om een verhoogde inspanning op dat gebied. Alle
activiteiten van Fundament zoemen in op de toenemende vergrijzing en vereenzaming in de
samenleving door steeds vaker gelegenheid te bieden voor ontmoeting en persoonlijke ontplooiing.
Via internet is Fundament-bibliotheek 24 uur per dag, 7 dagen in de week beschikbaar.
Het aantal beschikbare vierkante meters voor wat betreft de fysieke bibliotheek is behoorlijk
afgenomen, maar vanwege alle actuele digitale mogelijkheden heeft dit voor de kwaliteit geen
gevolgen.
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Provinciaal netwerk
Vernieuwen en innoveren horen bij elkaar. We maken daarbij mede gebruik van zaken die landelijk
ontwikkeld worden. Het Overijssels bibliotheeknetwerk/Stichting Fundament sluit zich daarom aan
bij de gezamenlijke innovatie agenda van het landelijk netwerk van openbare
bibliotheekvoorzieningen. Zij heeft daartoe ook haar input geleverd in de totstandkoming van die
agenda.
Via een jaarlijks uitvoeringsprogramma zijn de onderstaande programmalijnen uitgewerkt:
Lijn 1: Jeugd en Onderwijs
Lijn 2: Participatie en zelfredzaamheid
Lijn 3: Persoonlijke ontwikkeling
Lijn 4: Verandering en verbreding van de klassieke bibliotheek
Deze agenda is afgeleid van de vijf wettelijke taken zoals die omschreven zijn in de Wet stelsel
openbare bibliotheekvoorzieningen (januari 2015):
- het ter beschikking stellen van kennis en informatie
- het bieden van mogelijkheden van ontwikkeling en educatie
- het bevorderen van en kennis maken met lezen en literatuur
- het organiseren van ontmoeting en debat
- het laten kennis maken met kunst en cultuur
De bibliotheek voldoet aan de 5 functies vanuit de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorziening.
Losser, is de dorpsbibliotheek met de grootste collectie en heeft in die zin een ondersteuningsfunctie
voor de twee servicepunten. De bibliotheek is 6 dagen per week toegankelijk. De uren waarop in
ieder geval één vakinhoudelijke bibliotheekmedewerker aanwezig is bedragen in totaal 48 uur per
week. Ze worden daarin bijgestaan door vrijwilligers, stagiaires en opruimhulpen.
De zelfbediening heeft bewerkstelligd dat er niet altijd personeel aanwezig hoeft te zijn.
De Lutte beschikt over een servicebibliotheek, ondergebracht in het Erve Boerrigter. Dit servicepunt
is 57 uur per week toegankelijk, waarvan 47 uur onbemand. Verdeeld over drie dagdelen is er 10 uur
per week een bibliotheekmedewerker aanwezig voor bibliotheekinhoudelijke ondersteuning.
Daarnaast zijn 3 vrijwilligers actief die hand- en spandiensten verlenen. Zij zorgen ervoor dat de
bibliotheek er netjes uitziet en dat er wordt voorgelezen aan de allerkleinsten. Met de basisschool in
De Lutte zijn goede afspraken over het gebruik van de bibliotheek.
Overdinkel heeft medio 2016 in ‘t Trefhuus de beschikking gekregen over een haal- en brengpunt.
Er is een tijdschriftencollectie aanwezig en men kan gebruik maken van internet. Alle elders
aangevraagde materialen als ook alle elders geleende materialen kunnen er worden afgehaald dan
wel worden ingeleverd.
Voor minder mobiele leden is er de Boek aan huis service. Er zijn vrijwilligers die deze taak uitvoeren.
De 3 basisscholen hebben op basis van gemaakte afspraken de beschikking over wisselcollecties in de
klas.
Beuningen heeft geen eigen bibliotheekvoorziening. Veel inwoners maken gebruik van de
bibliotheek in Denekamp. De basisschool heeft de beschikking over wisselcollecties in de klas.
Contacten Primair Onderwijs, Kinderopvang
De laatste jaren is flink geïnvesteerd in de relatie met het primair onderwijs. De
combinatiefunctionaris t.w. de Educatiecoach, werkt hierin nauw samen met de andere
combinatiefunctionarissen bij Fundament maar ook met hen die werkzaam zijn bij externe partners.
Het Taalpunt Losser richt zich meer en meer op de coordinatie van alles wat met de 21e eeuwse
vaardigheden als rekenen, lezen, schrijven en digitaal
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Lopende projecten : zie het totaal overzicht

PERSONEEL stichting Fundament
Personeelsformatie per 31-12-2018.
De totale reguliere personeelsformatie is als volgt opgebouwd:
Directievoering Fundament, directeur en MT
2,3 fte
Bibliotheek, uitvoerend
3,9 fte
Muziek en Dans, uitvoerend
3 fte
Welzijn, uitvoerend
7,6 fte
Totaal
16,9 fte per week
(In 2018 nog op de loonlijst maar niet meer actief 2,2 fte)
Opmerking: De bibliotheekmedewerkers worden ingeleend bij de Stichting Werkgeverschap
Rijnbrink, dit is de juridische werkgever. Het personeelsbeleid wordt op basis van goed overleg
uitgewerkt en vastgesteld in het WINO (Werkgeverschap in Netwerk verband in Overijssel):
Het WINO is een orgaan van overleg, informatie, communicatie en vertegenwoordiging van
momenteel 24 bibliotheekstichtingen in Overijssel en Gelderland en de Rijnbrink.
Overige medewerkers
Ingehuurd: docenturen muziekschool 2,5 uur per week.
Gedetacheerd door Stichting Werken in Losser: 2,5 fte per week.
Vrijwilligers: totaal circa 250 personen.
Voor heel veel klussen werd/wordt een beroep gedaan op vrijwilligers, bij zowel bibliotheek, muziek
als welzijn. We kennen vrijwilligers t.b.v. het voorlezen voor de Voorleesexpress; de taalvrijwilligers;
de Automaatje vrijwilligers; de vrijwilligers voor Vrijetijdsbesteding club voor mensen met een
beperking; het begeleiden van het tablet café, het voorlezen in de peutermaand, boeken aan huis
brengen, het mee organiseren van incidentele activiteiten en de jaarlijkse vakantiespelweek.
Eind 2018 is het Gilde/repair café zelfstandig geworden.
Diversen.
- Het ziekteverzuimpercentage in 2018:
Bibliotheek: 3,8
Muziek: met uitzondering van zwangerschapsverlof geen ziekmeldingen.
Welzijn: 17,5 (hoogte percentage sterk beïnvloed door 2 langdurig zieken)
Deskundigheidsbevordering
Scholing wordt gezocht en aangeboden naar behoefte en noodzakelijkheid. Er zal waar mogelijk
meer worden ingestoken op verdere professionalisering en scholing van medewerkers.
Communicatie.
De communicatie extern en intern verdient veel aandacht. Vele activiteiten en diensten moeten nog
beter door verschillende vormen van PR bij de (potentiële) klanten onder de aandacht worden
gebracht. Met een digitale Nieuwsbrief voor de medewerkers is gestart.
Via deze interne nieuwsbrieven worden alle medewerkers geïnformeerd over de ontwikkelingen.
De werksoorten van Fundament maken deel uit van diverse netwerken. Vanzelfsprekend vinden er
dan ook regelmatig externe overleggen plaats, met zowel lokale, als regionale, provinciale en
landelijke partijen.
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Bijlage 2
Activiteit/Programma

FC Noaber:
werken
leren
bewegen
Jeugd activiteiten programma:
Activiteiten vraaggericht
Ambulant jongerenwerk
Bingo Overdinkel
Kids Day Overdinkel
Lekker Fit sport
Lekker Fit muziek
Sociaal Vitaal Kleine Kernen
Schoolvakantie activiteiten
Sportdag groepen 8
Zomerspelweek
Jeugd Educatief programma:
Boekstart
Boekstart in de K.O.
Voorleesexpress
VVE facturen
VVE Thuis
Taal voor Thuis
Bibliotheek op school/creatief schrijven
Jonge Moeders groep
Online voorlichting/preventie
Streetcraft
Jonge Mantelzorgondersteuning:
Werkgroep ondersteuning
Aanbod jonge mantelzorgers

Aantal
bijeenkomsten

Aantal
deelnemers

Aantal
vrijwilligers

225
45
180

7
12
11

0
0
0

30
45
6
33
3
2
20
5
2
10

12
7
25
50
168
31
6
50
130
105

12
0
2
10
21
0
0
6
20
27

61
start in 2019
20 weken per gezin
8
administratief
47
start in 2019
nog geen cijfers beschikbaar
48
1626
90
9
2
29
15
21

14

0
2
0
0

4

5
46

0

Koffie inloop Kiekerskamp

36

3

0

Mantelzorgondersteuning algemeen:
Dag van de mantelzorg
Mantelzorgconsulent
Mantelzorgwaardering
Respijtzorg door vrijwilligers

1
12
1
0

30
12
185
5

0
0
1
6
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Activiteit/Programma

Opvoedingsondersteuning:
Boekstart
Boekstart in de K.O.
Voorleesexpres
Boerkstart coach
Jonge Moeders groep
Kids & Coffee
Loes

Aantal
bijeenkomsten

Aantal
deelnemers

Aantal
vrijwilligers

61
start in 2019
20 weken per gezin
13
90
10
2

8
2
9
10
20

14
0
2
0
0

Ouderen activiteiten programma:
Activiteitenaanbod Volwassenen
De Actieve Ontmoeting de Lutte
De Actieve Ontmoeting Losser
De Actieve Ontmoeting Overdinkel/Glane
Blijf Fit Gym
Blijf Fit Volksdansen
Er was eens..Twentse week
Handwerksoos
Stijldansen

357
45
45
45
45
45
18
45
45

19
25
23
26
20
20
5
20
20

0
2
6
1
1
1
5
1
3

Ouderen informatie advies en ondersteuning:
Automaatje ritten
CuSo55+ Losser (faciliterend)
F.I.T. ism Humanitas
Huisbezoeken 75+
Ouderenadviseur
Seniorweb
FNV (belastingservice faciliterend)

277
15
90
21
9
17
5

50
0
1
21
9
3
75

20
6
7
4
0
2
6

8
1800
40
40
1

10
45
10
6
20

2
35
8
3
3

16
12
45
35
30

22
170
10
10
18

2
1
3
1
1

Taalpunt:
Digisterker
Individuele taalhulp
Taalinloop
Taal op de werkvloer
Zing NL met me
Volwassenen activiteiten programma:
Aquarelleren
Bloemschikken
Creatieve ontmoetingsochtend
Dipika yoga
Hatha yoga
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HCC Twente (faciliterend)
Hera Overdinkel
Hera intern. restaurant
Hestia Losser
Hestia intern. restaurant
Italiaans beginners
Koffie inloop Kiekerskamp
Kleding maken
Kook/eetcafé
Samba dans
Tekenen/schilderen
Type cursus

35
45
10
45
10
10
39
30
6
24
30
32

20
25
35
10
25
8
3
16
8
8
12
30

6
1
25
1
10
1
0
2
1
1
2
1

VTB verstandelijk beperkt

40

30

15

Vrijwilligersbemiddeling:
Maatschappelijke stage
Vacaturebank
Noaberschap

20
0
0

238
29
6

238
0
0

Websites Stichting Fundament
Stichting Fundament heeft een aantal websites in beheer
voor diverse doelgroepen:
·
www.stichtingfundament.nl
·
muziekonderwijs.stichtingfundament.nl (incl.
waklosser)
·
welzijn.stichtingfundament.nl
·
www.jongerensupportlosser.nl
·
www.vrijwilligerscentralelosser.nl
·
www.cusolosser.nl
.
www.bibliotheeklosser.nl; wordt landelijk beheerd
Bij elkaar hebben die ruim 69.000 individuele bezoekers
geregistreerd in 2018.
De maand januari is niet in alle gevallen meegeteld, dus zal
het bereik op zo’n 72.000 liggen.

Sociale media bereik
Facebook
·
Fundament: 64 volgers
·
Muziekonderwijs: 132 volgers
·
Welzijn: 115 volgers
·
ANWB Automaatje: 31 volgers
·
Waklosser: 91 volgers
·
Fundament Kids: 135 volgers
·
Jongerensupport Losser: 364 volgers
.
Bibliotheek: 268 volgers
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Twitter
·
Fundament: 42 volgers
·
Muziekonderwijs: 211 volgers
·
Welzijn: 220 volgers
·
Jongerensupport Losser: 231 volgers
.
Bibliotheek: 42 volgers
Instagram
·
Jongerensupport Losser: 53 volgers
·
Stichting fundament: 16 volgers

Overige gegevens Fundament - bibliotheek.
Bezoekers.
In de hoofdvestiging van de bibliotheek te Losser zijn in 2018 het aantal bezoekers niet meer
bijgehouden.
Ingeschreven leners.
Op 31 december 2018 waren er totaal 3.900 leners ingeschreven. In 2017 waren dat er 3.914. In
Overijssel wordt gestreefd naar gelijke tarieven en uitleenvoorwaarden voor alle leners ingeschreven
bij de Overijsselse Bibliotheken. Losser doet daar aan mee. Helaas hebben zo’n 25 volwassen leners
om diverse redenen bedankt. Vanwege de verhuizing naar ’t Lossers hoes is dit minder dan verwacht.
Leeftijdscategorie
Aantal leden
Leners tot 18 jaar
Volwassenen standaard
Instellingen, scholen
Totaal

2017
2.409
1.483
22
3.914

2018
2.434
1.442
24
3.900

Uitleningen.
In 2018 heeft de stichting in totaal 156.677 materialen uitgeleend tegenover 158.842 uitleningen in
2017.
In 2018 werden 4.194 (in 2017: 3.552) E-books geleend. Er waren 445 accounts 31-12-2018.
Zie voor contributietarieven en openingsuren: www.bibliotheeklosser.nl
Scholen betalen afhankelijk van abonnement € 1,90 of € 3,75 (excl. BTW) per leerling p.j.
Overige gegevens Fundament - Muziek en Dans
231 leerlingen tot 18 jaar hebben in 2018 muzieklessen gevolgd, individueel dan wel samen met
anderen. Er werd muziek gemaakt op 18 verschillende instrumenten en daarnaast werden er danslessen
aangeboden.
3 leerlingen werden geteld tussen 18 en 21 jaar en 29 leerlingen waren ouder dan 21 jaar.
Totaal werd aan 263 personen les gegeven.
In de basisscholen in de gemeente Losser is het muziekonderwijs prominent aanwezig. “Meer muziek
in de klas” is in 2019 een zeer belangrijk onderwerp.
Zie voor Lesgeldtarieven: www.muziekonderwijs.stichtingfundament.nl
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