Verslag van de vergadering van het Beheersorgaan op 10/05/2016

Aanwezig:
Stemgerechtigde leden: Geert Coene, Urbain Deblander, Glenn Deherder, Annie
Meulenijser, Sonja Van Den Bossche, Vanessa Van Hende, Robert Van Imp, Arlette
Vierendeels.
Niet-stemgerechtigde leden: Marie-Louise Devriese, Nelly Wyns.
Verontschuldigd: Clothilde Deblander, Sandra Dero, Annelies Desmet, Bart Pennewaert,
Sylvia Goossens, Hilde Segaert, Paul Van Laethem.
AGENDA

1. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering
Geen opmerkingen m.b.t. het verslag van de vergadering van 16/02/2016.
2. Stand van zaken
De Afsprakennota 2016 bibliotheken Pajottenland & Zennevallei – Samenwerking als
regiobibliotheek - is goedgekeurd door het Schepencollege op 02/03/2016 en door de
gemeenteraad op 23/03/2016. De afsprakennota werd aan de 15 colleges van burgemeester
en schepenen voorgelegd en reeds 13 colleges keurden de nota goed (Ternat en Lennik nog
niet).
Jeugdboekenweek 2016 van 29 februari tot 19 maart – thema: weg van de stad
Voorbereidingen: van begin januari tot eind februari.
Tijdens de jeugdboekenweek werden er 35 klassen ontvangen (590 kinderen in totaal).
Voor elke klas werd per activiteit ongeveer 1 uur vrijgemaakt.
Domino- en memoryspel voor 1ste kleuterklas van De Bloesem. Totaal: 1 klas (16 kinderen).
Spel “Mijn dorp” voor 3de kleuterklas van van Ak’Cent Bever, Markevallei Herne, Regenboog
Herfelingen en De Bloesem. Totaal: 10 klassen (129 kinderen).
Spel met opdrachten rond thema: voor 3de tot 6de leerjaar van Ak’Cent Bever, Markevallei
Herne, Markevallei Kokejane, Regenboog Herfelingen en De Bloesem. Totaal: 14 klassen
(213 kinderen).
7 voorstellingen “Bosmos” van het Kip van Troje op 29 februari en 1 maart voor alle 1ste en
2de leerjaren van Herne en Bever. Totaal: 10 klassen (232 kinderen). (Prijs: 1100 euro op het
budget van de bib).
Actie gratis jeugddvd’s van 7 tot 12 maart: 65 dvd’s voor de jeugd werden tijdens die week
uitgeleend op een totaal van 110 dvd’s.
Digitale expeditie (regionale spel met tablets) van 5 tot 25 maart: 5 deelnemers.

De jeugdboekenweek 2017 wordt een jeugdboekenweekmaand van 1 tot 31 maart met als
thema M/V/X (jongen/meisje/gender).
Voorstel om de Kip van Troje te boeken op maandag 6 en dinsdag 7 maart 2017 (na
krokusvakantie) met de voorstelling Kikkerkusje over het thema anders zijn, vrienden blijven
en ruzie maken.
Prijs voor 7 voorstellingen: 875 euro + 52,50 euro (btw 6%) + 100 euro vervoerkosten =
1.027,50 euro.
Het beheersorgaan geeft een positief advies.
Woensdag 23 maart: voorleesuurtje en knutselnamiddag rond Pasen in het
Dominicanessenklooster. Deelnemers: 62 kinderen. In samenwerking met de jeugddienst.
Woensdag 13 april: buitenspeeldag met poppenkast en andere activiteiten in het klooster.
Deelnemers poppenkast: 30 kinderen. In samenwerking met de jeugddienst.

3. Aanbod Archeduc rond mediawijsheid en mogelijke samenwerking met de bib van
Pepingen
Actie 447: infomomenten organiseren over nieuwe media.
Op 13 april was er een vergadering tussen de bibliothecarissen van Herne en Pepingen en
Archeduc.
Archeduc organiseert vormingen over mediawijsheid, betaalt de docenten, doet de
administratie en volgt de inschrijvingen op. De bibliotheek voorziet een geschikte ruimte en
wifi. De meeste vormingen worden gegeven in 1 infosessie van 3 uren. Kostprijs voor de
deelnemers is 13 euro per persoon. Aantal deelnemers per sessie van 5 tot 15 mensen.
De bibliotheken zouden gezamenlijke promotie maken voor de vormingen in de 2
gemeentes.
Voor Herne is de meeste geschikte dag een donderdag (namiddag of avond) omdat die dag
de bib niet open is. Deze vormingen zouden plaatsvinden in het najaar (oktober of
november). Onze voorkeur gaat vooral naar vormingen rond leren werken met een tablet of
een smartphone en handige apps voor op tablet/smartphone.
Advies beheersorgaan:
Organiseren van 1 infosessie : Maak kennis met een Smartphone.
Locatie: bibliotheek. Datum: donderdagnamiddag 20/10 of 27/10 of 17/11 of 24/11.
Daarna evaluatie en indien succes mogelijke vervolgsessies.
4. Gemeentetest van het Nieuwsblad over de bibliotheken van het Pajottenland
Op zaterdag 26 maart verscheen in het Nieuwsblad de grote gemeentetest rond de
bibliotheken in het Pajottenland.
Score van de bibliotheek van Herne: 4/10.
De test gebruikt 18 parameters die enkel op cijfers zijn gebaseerd en op het al dan niet
aanwezig zijn van bepaalde zaken. Bovendien wordt er bij de beoordeling nauwelijks
rekening gehouden met de grootte van de bibliotheken.

Cijfers zeggen echter niet alles: klantvriendelijkheid, kwaliteit, deskundigheid, de inrichting en
atmosfeer van de bib,… het zijn elementen die in deze test jammer genoeg niet aan bod
kwamen.
In de test wordt ook vermeld dat Herne één van de bibliotheken is met de trouwste lezers uit
de eigen gemeente! Daar zijn we best fier op.
5. Diverse
Vraag om de vergaderingen te houden om 20u00. Voor sommige leden is het moeilijk om
vroeger aanwezig te zijn.
De bibliotheek zoekt nog altijd het 1ste nummer van 1999 van het tijdschrift van Holveo.
De bibliotheek heeft nog geen eigen Facebookpagina. Ze gebruikt de Facebookpagina van
de Dienst Vrije Tijd voor informatie te verspreiden. Tip: Facebookpagina van Sint-PietersLeeuw even bekijken.
Volgende vergadering: dinsdag 20 september 2016 om 20u00 stipt in de bibliotheek.
Gelieve de bibliothecaris te verwittigen indien verhinderd.

De secretaris,
Nelly Wyns

De voorzitter,
Glenn Deherder

