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Tabel 4.2 Aantal uitleningen 

 Boxmeer Wanroij 

Materiaaltype 01/04/ 

2011 - 

31/12/ 

2011 

Q1 Q2 Q3 Q4 01/04/ 

2012 - 

31/12/ 

2012 

01/04/2

011 - 

31/12/ 

2011 

Q1 Q2 Q3 Q4 01/04/ 

2012 - 

31/12/ 

2012 

Boeken fictie volwassenen 

(incl. grootletterboeken) 

30.477 9.614 10.033 10.867 9.470 30.370 5.175 1.446 1.447 1.539 1.398 4.384 

Boeken non-fictie 

volwassenen 

6.518 2.210 2.110 2.144 2.190 6.444 1.142 389 353 296 278 927 

Boeken fictie jeugd 32.729 10.888 9.379 9.853 10.742 29.974 9.628 3.114 2.370 2.714 2.457 7.541 

Boeken non-fictie jeugd 5.023 2.069 1.550 1.812 1.756 5.118 1.809 755 458 422 406 1.286 

Luisterboek/Daisy-rom/E-

book (gesproken boek) 

352 151 139 170 119 428 51 2 15 17 5 37 

Bladmuziek 262 98 75 64 86 225 11 0 1 2 5 8 

Tijdschriften 8280 2.573 2.494 3.027 2.671 8.192 2.624 1.014 981 1.032 779 2.792 

CD's 2 0 30 32 36 98 0 0 2 0 0 2 

DVD's/Blu-ray 1423 407 446 563 620 1.629 99 15 23 4 12 39 

CD-Rom/DVD-Rom/Games 20 4 1 3 1 5 8 5 2 2 0 4 

Video/Geluidscassettes/Dia's 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Overig 1637 668 451 421 449 1.321 841 274 224 185 214 623 

Totaal 86.734 28.682 26.708 28.956 28.140 83.804 21.388 7.014 5.876 6.213 5.554 17.643 
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Tabel 4.3 Aantal ve

Materiaaltype 

Boeken fictie volw

incl. grootletterb

Boeken non-fictie

volwassenen 

Boeken fictie jeug

Boeken non-fictie

Luisterboek/Daisy

book (gesproken 

Bladmuziek 

Tijdschriften 

CD's 

DVD's/Blu-ray 

CD-Rom/DVD-Rom

Video/Geluidscas
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ije bibliotheek’ Bib
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wassenen 

boeken) 

e 

gd 2
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y-rom/E-

boek) 
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ssettes/Dia's 

4

 

blioPlus 

01/04/ 

2011 - 

31/12/ 

2011 

Q1 

13.659 4.673

4.423 1.534

20.807 6.998

3.354 1.234

189 96 

307 118 

3.033 1.050

2 0 

194 67 

10 5 

1 0 

988 367 

46.967 16.142

Boxmeer

Q2 Q

3.418 3.1

1.231 97

5.384 3.8

980 54

64 62

82 2

795 66

1 2

92 64

1 2

0 0

324 22

12.372 9.5

Q3 Q4 

23 3.515 

77 1.254 

892 5.398 

40 1.184 

2 57 

1 73 

64 884 

2 1 

4 88 

2 1 

0 0 

20 242 

567 12.697 3

01/04/ 

2012 - 

31/12/ 

2012 

01/04/2

011 - 

31/12/

2011

10.056 3.651

3.462 1.053

14.674 6.714

2.704 1.216

183 34 

176 26 

2.343 1.320

4 0 

244 9 

4 7 

0 0 

786 528 

34.636 14.558

Q1 Q

1.052 72

341 21

2.096 1.2

492 29

3 5

2 1

358 34

0 1

2 2

0 1

0 0

153 89

4.499 2.9

Wanroij 

2 Q3 

29 661 

0 199 

89 1.087 

91 175 

5 12 

 4 

40 282 

 0 

2 0 

 1 

0 0 

9 77 

58 2.498 

2

Q4 01/04/ 

2012 - 

31/12/ 

2012 

790 2.180 

207 616 

1.265 3.641 

220 686 

4 21 

6 11 

281 903 

0 1 

2 4 

1 3 

0 0 

82 248 

2.858 8.314 
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Tabel 4.4 Aantal u

Materiaaltype 

Boeken fictie volw

incl. grootletterb

Boeken non-fictie

volwassenen 

Boeken fictie jeug

Boeken non-fictie

Luisterboek/Daisy
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CD's 
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201
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11.

4
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ssettes/ 2

2.6

133

blioPlus 

ngingen 

/04/ 

11 - 

/12/ 

011 

Q1 

136 14.287 

941 3.744 

536 17.886 

377 3.303 

41 247 

69 216 

313 3.623 

4 0 

617 474 

30 9 

2 0 

625 1.035 

.701 44.824 

Boxmeer 

Q2 Q3

13.451 13.99

3.341 3.12

14763 13.74

2.530 2.35

203 232

157 85

3.289 3.69

31 34

538 627

2 5

0 0

775 641

39.080 38.52

 Q4 

2

90 12.985 4

21 3.444 

45 16.140 4

52 2.940 

2 176 

159 

91 3.555 1

37 

7 708 

2 

0 

1 691 

23 40.837 1

01/04/ 

2012 - 

31/12/ 

2012 

01/04/2

011 - 

31/12/

2011

40.426 8.826

9.906 2.195

44.648 16.342

7.822 3.025

611 85 

401 37 

10.535 3.944

102 0 

1.873 108 

9 15 

0 0 

2.107 1.369

18.440 35.946

2 Q1 Q

2.498 2.1

730 56

5.210 3.6

1.247 74

5 20

2 2

1.372 1.3

0 3

17 25

5 3

0 0

427 31

11.513 8.8

Wanroij 

Q2 Q3 

76 2.200 

63 495 

659 3.801 

49 597 

0 29 

2 6 

321 1.314 

3 0 

5 4 

3 3 

0 0 

13 262 

834 8.711 

2

Q4 01/04/ 

2012 - 

31/12/ 

2012 

2.188 6.564 

485 1.543 

3.722 11.182 

626 1.972 

9 58 

11 19 

1.060 3.695 

0 3 

14 43 

1 7 

0 0 

296 871 

8.412 25.957 
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Tabel 4.5 Aantal leden 

Leeftijdscategorie Boxmeer  Wanroij  Overige vestigingen*  

 31-12-

2011 

31-03-

2012 

30-06-

2012 

30-09-

2012 

31-12-

2012 

31-12-

2011 

31-03-

2012 

30-06-

2012 

30-09-

2012 

31-12-

2012 

31-12-

2011 

31-03-

2012 

30-06-

2012 

30-09-

2012 

31-12-

2012 

0 t/m 3 jaar 125 131 127 118 126 58 68 69 67 56 1.286 1.345 1.357 1.359 1.265 

4 t/m 17 jaar 2.337 2.285 2.222 2.304 2.158 518 505 489 489 478 13.122 13.149 12.892 13.158 12.501 

18 jaar en ouder 1.727 1.712 1.685 1.682 1.680 321 316 307 306 299 10.126 9.941 9.745 9.643 9.423 

Overig 367 352 357 356 366 34 34 34 34 35 1.383 1.384 1.422 1.299 1.344 

Totaal 4.556 4.480 4.391 4.460 4.330 931 923 899 896 868 25.917 25.819 25.416 25.459 24.533 

*Cuijk, Haps, Mill, Oeffelt, Overloon, Sint Anthonis, Vierlingsbeek, Grave, Gassel, Gennep, Siebengewald, Bergen, Wellerlooi 
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Tabel 4.7 Collectiebezit 

Materiaaltype: Boxmeer Wanroij 

 31-12-

2011 

31-03-

2012 

30-06-

2012 

30-09-

2012 

31-12-

2012 

31-12-

2011 

31-03-

2012 

30-06-

2012 

30-09-

2012 

31-12-

2012 

Boeken fictie volwassenen 

(incl. grootletterboeken) 

8.757 8.755 9.079 8.891 9.695 3.243 3.294 3.180 3.091 3.154 

Boeken non-fictie 

volwassenen 

6.815 7.059 7.044 7.223 6.654 2.943 3.007 2.997 2.909 2.941 

Boeken fictie jeugd 10.846 10.950 10.867 10.871 10.816 4.937 4.929 4.490 4.443 4.449 

Boeken non-fictie jeugd 5.041 5.160 5.174 5.318 5.275 3.068 3.089 3.128 3.137 3.152 

Luisterboek/Daisy-rom/E-

book (gesproken boek) 

251 270 312 322 322 34 34 34 35 36 

Bladmuziek 634 661 612 616 724 0 0 0 0 0 

Tijdschriften 3057 2.860 2.582 2.763 2.710 1.169 1.226 1.211 1.261 1.146 

CD's 8 10 7 11 10 1 1 1 1 1 

DVD's/Blu-ray 895 829 901 977 910 237 237 239 239 239 

CD-Rom/DVD-Rom/Games 14 14 12 13 11 9 9 9 9 9 

Video/Geluidscassettes/Dia's 15 15 18 20 13 6 6 5 8 5 

Overig 840 845 893 1.420 1.192 418 411 414 413 162 

Totaal 37.173 37.428 37.501 38.445 38.332 16.065 16.243 15.708 15.546 15.294 
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Tabel 4.9 Aantal verstuurde herinneringen 

 Boxmeer Wanroij 

  01/0

4/ 
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