Ja, ik wil Vriend worden.

Aanhef: dhr/ mevr.

Voornaam:

Achternaam:

Adres:

Bibliotheek Hengelo

Postcode:

Plaats:

E-mailadres:

Telefoon:

Ja, ik wil meer informatie over het partnerschap ontvangen.

Bibliotheek Hengelo is naast een uitleenen informatiecentrum, ook een culturele
ontmoetingsplaats waar voordrachten,
lezingen, tentoonstellingen, literair cabaret
en dergelijke plaatsvinden. De bibliotheek
vervult verder een actieve rol in met name
de jeugd te leren om te gaan met enorme
hoeveelheden informatie die dagelijks via
allerlei oude en nieuwe mediakanalen op
ze af komt. Bibliotheek Hengelo ziet in de
moderne media juist een kans om het
leven van deze nieuwe generatie lezers
te ondersteunen en verrijken.

Word
vriend van
Bibliotheek
Hengelo

Wat is er nou
mooier dan
vriendschap?

Stichting Vrienden
Bibliotheek Hengelo
Stichting Vrienden Bibliotheek Hengelo
ondersteunt door middel van een financiële
bijdrage de maatschappelijke rol en positie
van de bibliotheek in de samenleving van
Hengelo. De stichting is al een oud initiatief,
sinds 1959, en is in 2006 nieuw leven
ingeblazen naar aanleiding van het nieuwe
gebouw van de bibliotheek aan
het Beursplein.

Bibliotheek Hengelo
Beursplein
Beursstraat 34
7551 HV Hengelo
T 074 245 25 65

“Boeken zijn van papier,
bibliotheken van de mensen”
Ernest van der Kwast

Wat biedt vriendschap?
De stichting staat open voor iedereen, particulier
of bedrijf, die een financiële bijdrage wil leveren
aan de doelstelling meer te zijn dan een klassieke
uitleenbibliotheek alleen. De voordelen voor de
vrienden zijn onder andere uitnodigingen voor
voorstellingen, lezingen die in de bibliotheek
georganiseerd worden. De avonden bieden toegang tot het netwerk van vrienden en personen
uit de actuele wereld van literatuur, cultuur en
wetenschap. Afhankelijk van de soort bijeenkomst
ontvangen vrienden korting op toegangsprijzen
of gratis toegang. Vrienden worden op de hoogte
gehouden van nieuwe projecten en ontvangen de
digitale nieuwsbrief van de bibliotheek.
Wat is er nou mooier dan vriendschap. Vrienden
heb je nooit genoeg. Dat geldt ook voor Stichting
Vrienden Bibliotheek Hengelo. De stichting nodigt
u dan ook graag uit vriend of vriendin te worden.
Voor een bedrag van € 50,00 per jaar ondersteunt
u de bibliotheek al.

Wat biedt sponsoring?
In het kader van maatschappelijk verantwoord
ondernemen kunnen bedrijven en maatschappelijke
organisaties een bijdrage leveren door de
activiteiten van de Vrienden Bibliotheek Hengelo
te ondersteunen.
Bedrijven en organisaties kunnen door middel
van een partnerovereenkomst voor een periode
van 3 jaar gebruik maken van het aanbod van de
bibliotheek en zo een bijdrage leveren aan het
maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Het partnerschap bestaat uit:
- Vermelding van naam en logo op de website
van Bibliotheek Hengelo.
- Partners kunnen elk jaar een dagdeel kosteloos
gebruik maken van de unieke, centraal gelegen
vergaderlocaties van Bibliotheek Hengelo
(vergaderzaal voor groepen tot 15 personen,
voorzien van beamer, en laptops en een snelle
internetverbinding, of een zaal met 50 staanof zitplaatsen).
- Gebruik maken van het cateringaanbod van
Leescafé ‘De Ontdekking’ in Bibliotheek Hengelo.
- Gratis toegang voor twee personen tot de door
de stichting aangeboden voorstellingen en/of
lezingen.
- Een ‘Top-abbonnement’ op eigen naam.
Voor het bedrag van € 250,- per jaar ondersteunt
u de bibliotheek en kunt u gebruik maken van haar
unieke faciliteiten.

Stichting Vrienden Bibliotheek Hengelo
Beursstraat 34
7551 HV Hengelo
vrienden@bibliotheekhengelo.nl
www.bibliotheekhengelo.n

Digitaal
Met de financiële bijdrage van vrienden en
Sponsoren worden interessante en boeiende
projecten gerealiseerd in de bibliotheek. In het jaar
2006 hebben de vrienden gezorgd voor de realisatie
van twee projecten: de Poëzie-arena en het
Lichtschrijven. De Poëzie-arena is een interactieve
en digitale applicatie waarmee door middel van op
de grond geprojecteerde woorden een verrassend
gedicht ontstaat. Met Lichtschrijven kunnen
kinderen met een digitale pen woorden schrijven en
tekeningen maken op een wand. Beide projecten
zijn voorbeelden van innovatieve digitale projecten
die er zijn gekomen dankzij de vrienden.
In 2011 is een digitale ‘Kijk-, lees- en luistertafel’
gerealiseerd speciaal voor peuters. De jongste
lezers van de bibliotheek kunnen op deze speciale
plek genieten van hun eerste prentenboeken.

Sponsoring

Gelieve deze strook naar het hiernaast
staande adres op te sturen. U kunt
zich ook via email aanmelden:
vrienden@bibliotheekhengelo.nl

Vriendschap

Projecten

