Spelregels voor Leesgroepen van dbieb
1. Elke leesgroep heeft één contactpersoon met e-mailadres. De contactpersoon van
dbieb (St. Bibliotheken Midden Fryslân) is Marlies Feitsma, T: (058) 234 77 77, E:
m.feitsma@dbieb.nl
2. Elke leesgroep levert 1 x per jaar, na een verzoek daartoe van dbieb, een overzicht
aan van de gewenste titels (zie titellijst beschikbare titels), de data van de
bijeenkomsten en de afhaalbibliotheek. De bibliotheek levert de leesgroep standaard
5 exemplaren van de gevraagde titel. Minimaal 7 weken voor de bijeenkomst staan
de boeken klaar in de bibliotheek naar keuze. Via de mail wordt eenmalig de planning
toegestuurd waarin de afhaaldata (in weeknummers) staan vermeld voor het gehele
leesseizoen. Met deze lange uitleentermijn kan ieder exemplaar door meerdere leden
van de leesgroep gelezen worden. Extra exemplaren nodig? Deze kun je op eigen
gelegenheid reserveren, dus zonder tussenkomst van genoemde contactpersoon. NB!
Voor (extra) gereserveerde exemplaren gelden de reguliere leenregels (leentermijn
van 3 weken met mogelijkheid tot verlengen en telaatgelden). Je 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.
3. Het abonnement voor leesgroepen seizoen 2020/2021 is als volgt vastgesteld:
aantal data x € 17,50. Bijvoorbeeld: 4 bijeenkomsten x € 17,50 is een bedrag van
€ 70,-. De factuur wordt in het najaar van 2020 verstuurd.
4. De bibliotheek levert per mail een overzicht van de leesgroep-titels (zie bijlage). Voor
de beschikbare titels in seizoen 2019/2020 zijn informatiemappen beschikbaar. Dit
garanderen wij niet voor de titels die in de toekomst aan de collectie zullen worden
toegevoegd. In dat geval zal duidelijk op de planning vermeld worden voor welke
titels er geen informatiemap beschikbaar is
5. Deelnemen kan door het inschrijfformulier (zie bijlage) in te vullen en retour te sturen
naar: dbieb Leeuwarden t.a.v. Marlies Feitsma, Blokhuisplein 40, 8911 LJ
Leeuwarden. Digitaal inschrijven kan via onze website:
https://www.dbieb.nl/collectie-/leesgroepen/inschrijfformulier-leesgroepen-middenfryslan.html
6. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Bij het toekennen van
titels aan de leesgroep zullen we je favorietenlijst volgen. Is je nr. 1 gewenste titel
nog beschikbaar op één van de aangegeven bijeenkomstdata, dan kennen we je deze
titel toe. Is dat niet het geval dan matchen we nr. 2 van je favorietenlijst. Etc. Binnen
twee weken na binnenkomst van je inschrijfformulier krijgt je per mail een overzicht
van de titels die jouw leesgroep het komende seizoen kan verwachten (de planning).
Mochten we geen match kunnen maken tussen de favorietenlijst en de geplande
bijeenkomsten, dan wordt je hierover geïnformeerd. We gaan dan op zoek naar een
alternatief.

