Spelregels voor Leesgroepen van dbieb
1. Elke leesgroep heeft één contactpersoon met e-mailadres. De contactpersoon van
dbieb is Anieke Barth, T: (058) 234 77 77, E: a.barth@dbieb.nl
2.

Elke leesgroep levert 1 x per jaar, na een verzoekmail van dbieb, een overzicht aan
van: de gewenste titels (zie titellijst), de data van de bijeenkomsten en de
afhaalbibliotheek. De contactpersoon van de leesgroep ontvangt via de mail eenmalig
de planning waarin de afhaalweken staan vermeld voor het gehele leesseizoen. De
bibliotheek levert de leesgroep standaard 5 exemplaren van de gevraagde titel met
een informatiemap in een stevige leestas. Minimaal 7 weken voor de bijeenkomst
staan de boeken klaar in de bibliotheek naar keuze. Met deze lange uitleentermijn
kan ieder exemplaar door meerdere leden van de leesgroep gelezen worden.
Leesgroepen kunnen ervoor kiezen om extra exemplaren te reserveren via hun eigen
persoonlijke bibliotheek-abonnement. NB! Voor deze exemplaren gelden de reguliere
leenregels (leentermijn van 3 weken met mogelijkheid tot verlengen en telaatgelden).
De leesgroep brengt de boeken na de bijeenkomst zo spoedig mogelijk terug maar
uiterlijk binnen 1 week. Extra gereserveerde exemplaren worden apart ingeleverd
aangezien deze geen onderdeel uitmaken van de leestas-collectie. 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 2021/2022 is als volgt vastgesteld:
aantal data x € 17,50. Bijvoorbeeld: 4 bijeenkomsten x € 17,50 is een bedrag van €
70,-. De factuur versturen we in het najaar van 2021.
4.

Deelnemen kan door het inschrijfformulier (zie bijlage) in te vullen en retour te sturen
naar: dbieb Leeuwarden t.a.v. Anieke Barth, Blokhuisplein 40, 8911 LJ Leeuwarden.
Digitaal inschrijven kan via onze website: leesgroepen (dbieb.nl)

5. Behandeling van aanvragen vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Bij het
toekennen van titels aan de leesgroep zullen we de opgegeven favorietenlijst volgen.
Is de nr. 1 gewenste titel nog beschikbaar op één van de aangegeven
bijeenkomstdata, dan kennen we deze titel toe. Is dat niet het geval dan matchen we
nr. 2 van de favorietenlijst etc. Binnen twee weken na binnenkomst van het
inschrijfformulier krijgt de contactpersoon van de leesgroep per mail een overzicht,
de planning, van de titels voor het komende seizoen. Mochten we geen match kunnen
maken tussen de favorietenlijst en de geplande bijeenkomsten, dan wordt de
contactpersoon hierover geïnformeerd. We gaan dan op zoek naar een alternatief.

