
 

Spelregels  voor Leesgroepen 

 

1. Elke leesgroep heeft één contactpersoon met e-mailadres en geeft wijzigingen tijdig door. De 

contactpersoon voor leesgroepen van Bibliotheek Zuidoost Fryslân is Piet Obbema, tel. 0513-

461548, email p.obbema@bzof.nl 

 

2. Het abonnement voor leesgroepen is als volgt vastgesteld: 

aantal leden X aantal data X € 5.00 

b.v. 7 leden x 4 bijeenkomsten x € 5.00 zou een bedrag worden van € 140,-. De factuur wordt 

in de loop van november verstuurd.  

 

3. Elke groep levert 1 x per jaar, na een verzoek daartoe van BZOF, een overzicht aan van de 

titels , gewenste aantallen, de data van de bijeenkomsten en de afhaalbibliotheek. De 

bibliotheek probeert voor ieder lid een boek te leveren maar er is geen garantie. Gestreefd 

wordt naar in ieder geval een aantal van 75-80%, dus bij 5 leden in ieder geval 4 exemplaren 

van dezelfde titel  geleverd. Minimaal 4 weken voor de bijeenkomst  staan de boeken voor u 

klaar in de bibliotheek naar keuze. U krijgt een mail wanneer het klaar staat. U brengt de 

boeken na de bijeenkomst zo spoedig mogelijk terug, doch uiterlijk binnen 1 week. Voor een 

zoekgeraakt  of beschadigd boek wordt de nieuwwaarde in rekening gebracht. Voor boeken 

ouder dan 3 jaar berekent de bibliotheek 50% van de nieuwwaarde. 

 

4. De bibliotheek levert  op de website www.bzof.nl  /voor jou/ leesgroepen een overzicht van  

de leesgroep-titels. Daarnaast vindt u er ook een lijst met belangrijke sites waarop u naar 

schrijversinformatie en recensie kunt zoeken. Bovendien vindt u in de bibliotheekcatalogus 

vaak korte beschrijvingen van een boek en artikelen met recensies over een boek en/ of 

schrijver.   

 

5. Een aantal websites die voor u interessant zijn staan met een beschrijving op de 

bibliotheekwebsite www.bzof.nl/voorjou/leesgroepen . Bijvoorbeeld  van de NBD 

www.deboekensalon.nl  met  recensies en info, discussietips, contact onderling mogelijk, 

overzicht bijeenkomsten. Goed georganiseerd. Levert op verzoek een brochure over het 

starten van een leeskring. Met een mooi  tijdschrift: ‘Boek Delen’ dat ook ter inzage ligt in de 

bibliotheken van Gorredijk, Oosterwolde en Wolvega. Meer weten? Kijk op onze website! 

 

6. De bibliotheek biedt jaarlijks als extra voor leeskringleden: een gratis boek in het kader van 

‘Nederland leest’. Bovendien organiseert de bibliotheek in dit kader een 

discussiebijeenkomst voor leeskringen over het betreffende boek. Leeskringleden krijgen € 

2,50 korting op de literaire avonden  van Bibliotheken Zuid Oost. 
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