
  

Overtoom 7, 3401 BK IJsselstein  •   www.bibliotheeklekijssel.nl  •  KvK 30210971  •  BTW nr. 81.60.10.675 B01 

Reglement BoekStart Stempelkaart  
 
Hier vind je alle informatie met betrekking de BoekStart Stempelkaart:  
 
Wanneer krijg je een Stempelkaart?  
• Alle kinderen tussen de 0 en de 3 jaar krijgen 1 keer de BoekStart Stempelkaart.  
• Als het kindje lid wordt en 0 of 1 jaar is, krijgt deze de BoekStart Koffer. In de koffer zit 

de BoekStart Stempelkaart.   
• Als het kindje lid wordt van de Bibliotheek en 2 of 3 jaar is, krijgt het 

de BoekStart Stempelkaart bij de uitreiking van de bibliotheekpas.   
• Kinderen van 0 t/m 3 jaar die al lid zijn, kunnen éénmalig de BoekStart Stempelkaart bij de 

balie ophalen.  
 
Hoe werkt de BoekStart Stempelkaart?  
• Als het kindje boeken komt lenen, krijgt het 1 BoekStart Stempel op 

de BoekStart Stempelkaart.   
• Bij 10 stempels krijgt het kindje een klein presentje cadeau.  
• Bij 20 stempels krijgt het kindje een prentenboek cadeau.    
Het gaat dus niet om de hoeveelheid boeken die er worden geleend, maar om het 
aantal bibliotheekbezoeken dat heeft plaats gevonden én waarbij boeken worden geleend.  
 
Wanneer wordt er een stempel op de BoekStart Stempelkaart gezet?  
• Als het kindje boeken komt lenen, krijgt het 1 BoekStart Stempel op 

de BoekStart Stempelkaart.  
 

Extra stempels:  
• Als het kindje jarig is krijgt het 1 BoekStart Stempel cadeau. Deze stempel kan binnen een 

maand na de verjaardag bij de informatiebalie van de Bibliotheek opgehaald 
worden. Komt het kindje later, dan krijgt het GEEN extra stempel.   

• Bij grote BoekStart Activiteiten, zoals de BoekStart Dag, ontvangt het kindje een 
extra BoekStart Stempel. Mocht er een extra stempel te ‘verdienen’ zijn, dan wordt 
dit duidelijk bij de activiteit gecommuniceerd.   

 
Hoe lang mag ik doen over het sparen van de stempels voor de BoekStart Stempelkaart?  
Als het kindje 4 jaar is en 1 maand, vervalt de BoekStart Stempelkaart. Tot die tijd kan het kindje 
gewoon doorsparen.   
 
 


