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Jaarverslag 2019 
 
De stichting Dorpswijzer heeft ten doel een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke, de 
sociale en de culturele samenhang van Ulvenhout. Het Ruilboek vormt de trekker van vele 
activiteiten die we op dit vlak trachten te realiseren. 
 
Beleidsvoornemens van 2019 
Acties om de beleidsvoornemens voor 2019 waar te maken.  

• Door het aanschrijven van sponsoren en onze “Vrienden van het Ruilboek” hebben 

we onze financiële positie versterkt,  

• Door het organiseren van themaweken en overige activiteiten verschenen regelmatig 

artikelen in het Weekblad Nieuw Ginneken  

• We verstevigden de band met onze vrijwilligers door ze te laten meewerken met 

activiteiten en dagelijkse organisatie van het Ruilboek,  

• we organiseerden activiteiten die gericht zijn op het  elkaar ontmoeten  

 

Het Ruilboek 
In het afgelopen jaar heeft Het Ruilboek zich verder ontwikkeld tot een ontmoetingsplaats 
voor jong en oud waarbij boeken de ondersteunende factor zijn. Door handig gebruik te 
maken van onze locatie in het Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve zijn we indirect ook 
bereikbaar geworden voor een bredere laag belangstellenden, bezoekers van het Sociaal 
Cultureel Centrum lopen ook bij het Ruilboek binnen. We spelen hier actief op in door deze 
bezoekers te wijzen op de mogelijkheden die wij hen te bieden hebben. Zo bereiken we een 
bredere doelgroep die onze naam verspreidt tot buiten onze dorpsgrenzen. 
Bezoekers hebben grote waardering voor onze collectie boeken, uitbreiding van onze 
collectie XL boeken  werd met enthousiasme ontvangen. Dwarsliggers, luister-boeken, jaar 
brochures van het Chassé theater, het dagblad BNdeStem dat dagelijks op tafel te vinden is, 
maakt een bezoek aan het Ruilboek meer dan waard.   
 
De mogelijkheid om elkaar te ontmoeten zorgt voor een gemoedelijke sfeer, samen 
koffiedrinken wordt erg op prijs gesteld. Dit alles draagt bij aan onze goede naam; een eerste 
vereiste om aandacht van een groot publiek langer vast te houden.  
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Naast bovenstaande activiteiten is het Ruilboek op meerdere terreinen actief in het dorp 
Ulvenhout. In 2019 werd wekelijks voorgelezen aan bewoners van WZC  De Donk en aan de 
jonge kinderen van kinderdagverblijf Boeffies en Bengeltjes.  
 
Vrijwilligers  
Alle voorkomende activiteiten binnen het Ruilboek worden door 46 vrijwilligers uitgevoerd. 
Het besef dat vrijwilligers mede verantwoording dragen voor het slagen van het ruilproject 
geeft ze voldoening bij hun inzet. Het bestuur van de Stichting Dorpswijzer heeft hen het 
volste vertrouwen gegeven het werk goed te kunnen uitvoeren en biedt hen dan ook als 
dank voor hun inzet ieder jaar een gezamenlijke bijeenkomst in de Pekhoeve aan.  
Om onze naamsbekendheid te promoten hebben we in 2019 besloten te gaan werken met 
het begrip “thema weken.” Zo kunnen we met enige regelmaat artikelen publiceren om ons 
ruilproject te promoten waarbij we tevens aandacht vragen voor alle nevenactiviteiten van 
het Ruilboek. 
 
Overige activiteiten in 2019 

• We namen het initiatief om met een select groepje inwoners van Ulvenhout de 

behoefte te peilen naar uitbreiding van activiteiten op het gebied van kunst en 

cultuur. 

• We gaven gehoor aan de oproep van de Dorpsraad om mee te praten over de 

vorming van een centrale website in Ulvenhout voor alle verenigingen in het dorp 

• We organiseerden 5 lezingen in Boerderij de Pekhoeve over leven en werk van 

kunstenaar Frida Kahlo, 

•  we namen deel aan de jaarlijkse Voorjaarsmarkt in het dorp, 

•  We besteedden  aandacht aan de Nationale Boekenweek  

•  In oktober 2019 besteedden we extra aandacht aan de viering van: “Ulvenhout 75 

jaar bevrijd” met een expositie in het Ruilboek en een lezing door letta Karskens over 

bevrijding van de wijk Zandberg in Breda 

• wekelijks bieden we onderdak aan een loopgroep die vanuit onze locatie start voor 

een wandeling in de bossen rondom Ulvenhout 

• We ondersteunen een logopediste in Breda met dozen boeken voor haar lees- en 

taalproject in een Bredase achterstandswijk  

 

Beleidsvoornemens voor het jaar 2020 
- Viering van het 5 jarig bestaan van het Ruilboek in mei 2020, uitgebreid tot 

biodiversiteitsfestival 

- Het uitbouwen en onderhouden van onze eigen website 

- Contacten met initiatiefnemers van boekenprojecten in kerkdorpen rond Breda 

- Uitbreiden van Informatievoorziening  

 



Financieel 
 
De jaarcijfers 2019 liggen goed in de richting van de begroting. De benaderde sponsoren en 
subsidiënten hebben ruimhartig hun financiële steun toegezegd. 
Omdat in de loop van 2019 de kans op het realiseren van de nieuwe ruimte in de Karkooi 
toenam is stevig gestuurd op het kostenniveau om daarmee de reserve tbv de inrichting te 
kunne verstevigen. Het creëren van een eigen ruimte in de Karkooi heeft vele voordelen met 
als belangrijkste elementen: meer ruimte, uitstraling en verlaging van de huisvestingskosten. 
De aankoop van een nieuw koffiezetapparaat verlaagde direct de kosten van de consumpties 
en daarnaast leidde de betere koffie tot een stijging van de vrijwillige bijdrages. 
44 Vrienden van het Ruilboek droegen in 2019 bij. Het lijkt een achteruitgang tov 2018 maar 
in dat jaar is via een flyeractie in heel Ulvenhout een aantal bedragen binnengekomen van 
contribuanten waarvan de NAW gegevens ontbreken en die dus in 2019 niet opnieuw 
benaderd konden worden. Een tiental nieuwe ‘vrienden’ hebben zich aangesloten. 
 
Het Ruilboek 
 
De vrijwilligers van het Ruilboek houden bij hoeveel bezoekers er komen tijdens de 4 uur per 
dag dat er vrijwilligers aanwezig zijn. Het Ruilboek is 8h per dag open zodat voor het 
werkelijke aantal bezoekers er tenminste 50% geplust moet worden. 
Geteld wordt hoeveel gestempelde boeken dwz uitgeleende boeken retour komen. 
Daarnaast zijn er natuurlijk bezoekers die boeken lenen en houden, oa tijdens vakanties. Dat 
past helemaal binnen de filosofie van het Ruilboek.  
 

Maand  
 

2015 
Bezoek 

2016 
Bezoek 

 2017 
Bezoek 

2018 
Bezoek 

2019 
Bezoek 

Jan   167 239 224 

Febr   117 161 157 

Mrt   59 366 177 236 178 

Apr   80 298 134 188 175 

Mei 178 311 173  207 213 

Juni 211 346 NVT 211 167 

Juli 185 301 187 209 150 

Aug 170 333 212 194 142 

Sept 207 242 229 174 200 

Okt 145 178 282 222 203 

Nov 139 140 231 193 189 

Dec 198 141 208 138 127 

 
Totaal 

 
1.572 

 
3.411 

 
2.117 

 
2.372 

 
2.125 

 
Tabel Indicatieve Bezoekers cijfers van het Ruilboek over de afgelopen 5 jaar. Het aantal 
bezoekers weer over de afgelopen vijf jaar waarin het Ruilboek  in Ulvenhout bestaat. De 
cijfers tonen aan dat het Ruilboek sinds het in 2017 verhuisde naar het SCC de Pekhoeve een 
redelijk stabiele fase doormaakt met wellicht een uitschieter in 2018.  
 
  



 

Maand  
 

2018 
Boeken  

2018 
gestemp. 

2018 
Niet gest. 

2019 
Boeken 

2019 
gestemp 

2019 
Niet gest. 

Jan 1.458 272 1.186 1.133 201    932 

Febr 1.412 190 1.222    511 192      319 

Mrt 1.005 183    822 1.195 302    893 

Apr    879 253    626 1.041 236    805 

Mei 2.054 268 1.786 1.003 140    863 

Juni    634 220    414    892 197    695 

Juli    689 270    419    861 203    658 

Aug 1.570 304 1.266    988 197    791 

Sept    757 250    507 1.276 206 1.070 

Okt 1.451 236 1.215    934 238    696 

Nov 1.284 289    995    827 267    560 

Dec    410 142    268    937 130    807 

 
Totaal 

 
13.603 

 
2.87 2.877 

 
10.726 

 
11.598 
 

 
2.509 

 
9.089 

 
Tabel: Inkomende en uitgeleende boeken van Het Ruilboek Omdat we pas in 2018 zijn 
begonnen met het vastleggen van de gestempelde (retour gekomen boeken) en 
ongestempelde boeken (nieuw aangeboden boeken) zijn er van voorgaande jaren geen 
vergelijkbare cijfers beschikbaar. 
 


