Verslag van de vergadering van het Beheersorgaan op 15/09/2011
Aanwezig: Sarah Copriau, Clothilde Deblander, Kris Degroote, Sandra Dero, Annie
Devroede, Robert Rotsaert, Nelly Wyns.
Verontschuldigd: Dirk Bulteryst, Germa Deherder, Leen De Luyck, Marie-Louise Devriese,
Werner Godfroid, Viviane Lissens, Liliane Martens, Julius Ost, Stijn Polfliet, Robert Van
Imp.
AGENDA
1.

Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering

Geen opmerkingen m.b.t. het verslag van de vergadering van 12/05/2011.
2.

Stand van zaken
 Poppenkast op woensdag 18 mei. Een twintigtal kinderen hebben de avonturen van
“Pieter en de koning die de klus kwijt is” gevolgd. De ouders en begeleiders
wachten in de bib. Het was dus minder druk in de raadzaal en de kinderen waren
rustiger.
 Seniorenbeurs 30 juni en 1 juli 2011. De bibliotheek was aanwezig met een
promotiestand voor het project “bib aan huis”. De boeken en brochures verkrijgbaar
in de bib werden te koop aangeboden. Er werd voor 169.50€ verkocht.
 Project “boekentrolley”. De trolleys zijn aangekomen. Voor Herne zijn er 24. We
hebben ook 2 boekenpakketten gekregen betaald door de Regiogroep
Pajottenland. Met deze boeken kunnen we 4 trolley’s vullen : 2 met thema
“sinterklaas en kerstmis” en 2 met thema “het lichaam en de zintuigen”. De boeken
zullen zo vlug mogelijk verwerkt worden en uitgeleend worden aan de leerkrachten
(kleuters en 1ste graad) van Herne en Bever.
 De school Kasterlinde had de bibliotheek gecontacteerd met de vraag of we
interesse hadden voor grootletterboeken. Deze boeken zijn ondertussen in de
bibliotheek en zijn bijna klaar voor uitleen. Ze zullen in de bibliotheek gezet worden
in een apart rek. Een lijst met de titels zal ook ter beschikking van de lezers staan.
 Op vrijdag 9 september is het startschot gegeven van de tentoonstelling "Sleeping
Beauties" in het Kasteel van Gaasbeek. De expo brengt een selectie werken van
kunstenaars uit de hedendaagse kunstscène die zich door slaap en droom lieten
inspireren. De inspiratie bereikt ook 11 gemeenten uit de regio Pajottenland &
Zennevallei die in tal van activiteiten met het dromerig thema aan de slag zullen
gaan. Ook Herne neemt deel aan dit project. Zo wordt er op 19 oktober een
voorleeshalfuurtje in de bibliotheek van Herne georganiseerd, waarna de kinderen
een dromenvanger kunnen knutselen.
Er zal ook een sprookjesachtig "Sleeping Beauties bed" (een bed dat nota bene uit
het Dominicanessenklooster van Herne komt) op reis gaan door alle deelnemende
gemeenten. In de bibliotheek van Herne is dit bed te bewonderen van 14 tot 27
november.

Misschien kunnen we een activiteit organiseren rond dat bed? Ideeën zijn welkom.
Sarah gaat Luc Gladiné contacteren om te zien of de muziekschool interesse heeft
om iets rond dans, muziek of woord te doen tijdens de periode waarin het bed in de
bib is.
Tot slot zal er ook een knuffel, genaamd Jos, op ontdekkingstocht doorheen de
regio gaan. Jos is de knuffelbeer van Herne en wil elke week naar een andere
locatie en persoon verhuizen. De bedoeling is dat Jos zo ver mogelijk op reis gaat.
Help hem zo ver mogelijk te reizen, maak een foto van Jos en zijn belevenissen en
plaats de foto op de facebookpagina van "Sleeping Beauties breken uit" of mail ze
door naar karen.vanbuggenhout@dilbeek.be. De foto op de verste locatie wint een
jaar lang een VIPbehandeling in het Kasteel van van Gaasbeek!
 Dvd security box: de kasten met dvd’s (aan de balie) zijn vol. We zijn op zoek
gegaan naar een nieuwe oplossing. We hebben gekozen voor de dvd security box.
Deze box wordt vergrendeld en kan zo in de rekken. Voordeel: we moeten niet
meer met dubbele dozen werken. Ze kosten wel bijna 2€ per stuk. We vragen bij
beschading 3€ voor de vervanging van de dvd box. Omdat we elke dvd in deze
nieuwe boxen zetten, recupereren we de originelen dozen. Die zullen te koop
aangeboden worden tijdens de bibliotheekweek.

3.

Bibliotheekweek 14 tot 22 oktober 2011

Zoals andere jaren wordt het accent gelegd op de oude boekenverkoop. Op de verwendag
zal iedere lener een balpen krijgen met de nieuwe naam van de bib. Er wordt opnieuw
koffie aangeboden.
Op woensdag 19 oktober: voorleesuurtje “Sleeping beauties” (samenwerking met
jeugddienst en cultuurdienst) waarna de kinderen een dromenvanger kunnen knutselen
(samenwerking met de cultuurraad).

4.

Artiest geboekt 5 februari 2012 in samenwerking met Rosario

Vanaf 10u30 : brunch met bubbels en “bunnykoeken”. Om 11u00 volgt het interview van
Eddy Peremans. De interviewer is opnieuw Urbaan De Becker. Om 16u00 geeft Eddy
Peremans een concert in Rosario.
De provincie zorgt voor de promotie van alle artiesten via bladwijzers, affiches en flyers en
betaald de vergoeding van de artiest (500€) en van de presentator. Bijdrage van de bib is
200€ . De bib zorgt ook voor de brunch en eventuele muzikale omlijsting.
Toegang is 5€. Reservatie is aanbevolen. De andere bibliotheken zijn: Gooik, Halle,
Dilbeek, Roosdaal, Beersel, Lennik en Ternat.
De praktische details moeten nog uitgewerkt worden. Er volgt nog een vergadering met de
provincie en de andere bibliotheken.

5.

Begroting 2012

Artikel 76701/124-02
Artikel 76702/124-02
Artikel 767/744-51
Artikel 767/123-16
Artikel 767/742-53
Artikel 767/123-13
Artikel 767/123-17
Artikel 767/123-02

6.

Aankoop boeken en tijdschriften
Aankoop audio-visuele materialen (dvd’s)
Aank. Bibliotheconomisch e.a. exploit. Mat.
Kosten Uitbreidingsactiviteiten
Aankoop informaticamaterieel
Beheers- en werkingskosten informatica
Beroepsopleiding van personeel
Aankoop van kantoorbehoeften

€16.500
€ 2.500
€ 5.000
€ 3.000
€ 5.000
€ 5.000
€ 500
€ 2.250

Diverse

Op zaterdag 8 oktober wordt er een historische wandeling georganiseerd. Voor dit
evenement zoekt Sarah nog vrijwilligers die de 5 rustposten willen bemannen. In bijlage
een document waar geïnteresseerden zich kunnen inschrijven.
Volgende vergadering: donderdag 24 november 2011 om 20u00 stipt in de bibliotheek.
Gelieve de bibliothecaris te verwittigen bij afwezigheid.

De secretaris,

De ondervoorzitter,

Nelly Wyns

Robert Rotsaert

