Verslag van de vergadering van het Beheersorgaan op 20/09/2016

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

AGENDA

1. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering
Geen opmerkingen m.b.t. het verslag van de vergadering van 10/05/2016.
2. Stand van zaken
Op zaterdag 3 september heeft de KVLV Herne een “kaftmoment” georganiseerd in de
bibliotheek tussen 10u en 12u. Ongeveer 15 kinderen hebben hun schoolboeken laten
kaften.
Ondertussen hebben de klassen van de scholen van Herne opnieuw hun weg gevonden
naar de bib. Nieuw dit jaar is “de bib-klas”. Om de kinderen te stimuleren om netjes te zijn
tijdens hun bezoek in de bib gaat het bibpersoneel hun punten geven voor orde, beleefdheid,
het gebruik van hun kaart, orde in de rekken en stilte in de bib. De klas die de meeste punten
verzameld tijdens het schooljaar krijgt de titel van “bib-klas van het jaar”. Die kinderen krijgen
individueel een kleine verrassing (bon voor gratis dvd tijdens de zomer).
De bibliotheekweek zal plaatsvinden van 7 tot 15 oktober.
De knutselnamiddag en het voorleesmoment Halloween (in samenwerking met de
jeugddienst) zullen plaatsvinden op woensdag 26 oktober van 13u30 tot 16u30.
Archeduc zal in de bibliotheek een infosessie houden op 24 november 2016 van 14u tot 17u:
Maak kennis met een Smartphone. Prijs: 13 euro.
In de bibliotheek werken 2 personen via PWA-cheques : 1 persoon komt 4 uur per week de
boeken in de rekken controleren en herschikken en 1 persoon helpt (45u/maand) tijdens de
uitleendienst. Deze PWA-dienst stopt op het einde van het jaar. Hoe de PWA-dienst zal
vervangen worden is nog niet bekend. De bibliotheek zal dus een andere oplossing moeten
zoeken.
Jeugdboekenweek 2017:
 De Kip van Troje is geboekt op maandag 6 en dinsdag 7 maart 2017 met de
voorstelling Kikkerkusje.
 De cultuurraad heeft Bart Moeyaert geboekt op vrijdag 10 maart 2017 om 19u30. De
lezing voor 13+ zal plaatsvinden in de bibliotheek.

Regiobib Pajottenland & Zennevallei:
Cultuurconnect (vroeger Bibnet en Locus) heeft de regiobib geselecteerd als één van de
projecten om de digitale pioniers van het lokale cultuurbeleid te worden. Ons project zal later
dienen als voorbeeld voor andere regioverhalen. Cultuurconnect trekt 60 dagen en 50.000
euro uit om ons project te steunen.
Op 1 en 2 december organiseert de regio met de steun van de provincie een tweedaagse
colloquium voor de 15 bibliothecarissen van regio Pajottenland. Bedoeling is o.a. om een
gemeenschappelijke missie en visie uit te werken met de hulp van professionele begeleiders.
Het EBS-verhaal zal waarschijnlijk in Vlaams-Brabant starten. De catalogus van de
bibliotheek werkt nu in het PBS (provinciaal bibliotheeksysteem). Dit zal worden vervangen
door het EBS (eengemaakt bibliotheeksysteem). Pilootfase zou medio 2017 starten.
De bibliothecarissen zitten ook samen voor andere projecten waaronder een
gemeenschappelijk dienstreglement.

3. Inbinden HOLVEO tijdschriften
We hebben het laatste ontbrekende nummer (1 van 1999) van de tijdschrift van HOLVEO
gekregen van één van onze leners.
We hebben 3 prijsoffertes gekregen voor het inbinden van deze nummers (1999 tot 2011).
De prijzen zitten tussen 44,23 euro, 45 euro en 80 euro. Prijzen zonder btw en transport.
We zouden opteren voor de offerte van de firma van Poperinge (45 euro + kleine vergoeding
voor ophaling en terugbrengen).
We zouden 7 bundels van 2 jaar maken.
Kostprijs: 7 x 45 euro = 315 euro + 6% btw (18,90 euro) = 333,90 euro + kleine vergoeding
voor transport (nog overeen te komen).
Gunstig advies van het beheersorgaan.

4. Verdeling Klasse lerarenkaart 2017
De bibliotheek heeft de vraag gekregen om opnieuw in 2017 de lerarenkaart te verdelen. De
bibliotheek wil graag deze samenwerking verderzetten de volgende jaren.
Gunstig advies van het beheersorgaan.

5. Subsidies Provincie Vlaams-Brabant voor RFID
In 2017 kunnen de bibliotheken die willen overgaan naar een zelfuitleensysteem door middel
van RFID (radio frequency identification) voor een laatste keer subsidies krijgen van de
provincie (onder voorbehoud van goedkeuring door de deputatie).
Hoe werkt RFID? De boeken krijgen een tag (een chip) waar alle informatie op staat. De
RFID-software kan deze informatie lezen via een scanner die geïnstalleerd staat aan de
ingang, de boekenschuif of de balie. De bibliothecaris hoeft dus niet langer manueel de
barcodes te scannen om te registeren welke boeken ontleend zijn of teruggebracht. De lezer
kan het hele proces zelf afhandelen via een zelfbalie.

Sinds vorig jaar kan een lokaal bestuur via VERA een RFID-systeem aankopen (VERA
fungeert als aankoopcentrale). Dit betekent voor de bibliotheek en de gemeente een
administratieve vereenvoudiging en een snellere procedure.
In regio Pajottenland hebben de volgende bibliotheken nog geen zelfuitleensysteem:
Galmaarden, Herne, Lennik, Roosdaal en Pepingen. De bib van Pepingen heeft een
principiële goedkeuring van het college.
De bibliotheek van Gooik startte deze zomer met de zelfuitleenbalie.
Investeringskost 1e jaar:
41.620 euro
Jaarlijkse investeringskost:
3.661 euro
Investeringskost gemeente: 20.810 euro (50%)
Investeringskost Provincie : 20.810 euro ( 50 % met max. van 24.000 euro)
Voor Herne zou dit systeem tussen de 30.000 euro en 40.000 euro kosten (15.000 tot 20.000
euro voor de gemeente en 15.000 tot 20.000 euro subsidies van de Provincie).
Advies van het beheersorgaan: Het beheersorgaan is van mening dat dit systeem wel
interessant is maar te duur is voor onze kleine bibliotheek. De leden zouden liever in mensen
investeren dan in machines.
6. E-readers project regio Pajottenland
De kobo e-reader + hoes kost 110 euro per stuk.
De e-boeken worden gekocht door de regio met subsidies van de Provincie.
Per aangekochte e-reader krijgt de bibliotheek 1 pakket van 5 recente e-boeken.
De bib zal 3 e-readers aankopen voor de prijs van 330 euro. Er is 500 euro beschikbaar
(ACT 444 regionale samenwerking).
De e-reader (met 5 boeken) wordt uitgeleend zoals een boek van de bibliotheek.
Zo kunnen de leners van de bibliotheek kennis maken met een nieuwe media.
Gunstig advies van het beheersorgaan.

7. Boekenbox in deelgemeentes
De schepen van cultuur heeft de vraag gekregen of de bibliotheek niet zou starten met
boekenboxen of boekenruilkastjes in de deelgemeentes. Principe: je kiest een boek uit het
kastje, en ruilt het voor een boek uit je eigen boekenkast.
Deze kastjes zouden kunnen gevuld worden met giften die de bibliotheek krijgt. Vrijwilligers
zouden kunnen instaan voor de zorg van een kastje.
Advies beheersorgaan: Leuk idee dat de moeite waard is om uit te proberen. De
bibliotheek kan een oproep doen via het infoblad, de website en Editiepajot om naar de
interesse te polsen: vrijwilligers die voor een kastje willen zorgen, suggesties voor de locaties
van deze kastjes, mensen die een kastje willen maken...

8. Budget 2017
De volgende budgetten zijn voorzien in de BBC voor de bib voor 2017:
Aankoop boeken en tijdschriften:
Aankoop dvd’s
Deelname jeugdboekenweek en bibliotheekweek
Voorleesuurtjes, poppenkast, knutselnamiddag en lezingen
Gedichtendag met dienst cultuur
Regionale projecten met bibs van Pajottenland
Online catalogus provinciaal bibliotheeksysteem
Infomomenten organiseren over nieuwe media
Bib aan huis voor senioren en mindervaliden
Samenwerking met St. Felix
Uitbreiding collectie “makkelijk lezen” voor anderstaligen
Kantoorbenodigdheden

€12.500,00
€ 1.750,00
€ 2.000,00
€ 600,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 1.700,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 500,00
€ 1.500,00

RFID ?
Vervanging computers bibliotheek ?
Gunstig advies van het beheersorgaan.

9. Sluitingsdagen 2017 - voorstel
Zaterdag 15 april (Paaszaterdag)
Vrijdag 26 mei (brugdag Hemelvaart)
Zaterdag 3 juni (Pinksterzaterdag)
Dinsdag 11 juli
Vrijdag 21 juli
Zaterdag 22 juli
Dinsdag 15 augustus
Woensdag 1 november
Zaterdag 11 november
Dinsdag 26 december
Deze sluitingsdagen moeten nog goedgekeurd worden door het schepencollege. Ze moeten
tegen half november gecommuniceerd worden aan de Provincie om ingevoerd te worden in
het PBS systeem.
Gunstig advies van het beheersorgaan.

10. Diverse
Volgende vergadering: donderdag 24 november 2016 om 20u00 stipt in de bibliotheek.
Gelieve de bibliothecaris te verwittigen indien verhinderd.

De secretaris,
Nelly Wyns

De voorzitter,
Glenn Deherder

