Verslag van de vergadering van het Beheersorgaan op 28/02/2017

Aanwezig:
Stemgerechtigde leden: Geert Coene, Urbain Deblander, Glenn Deherder, Annie
Meulenijser, Sonja Van Den Bossche, Robert Van Imp.
Niet-stemgerechtigde leden: Marie-Louise Devriese, Nelly Wyns.
Verontschuldigd: Clothilde Deblander, Sandra Dero, Annelies Desmet, Sylvia Goossens,
Bart Pennewaert, Hilde Segaert, Vanessa Van Hende, 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 30/11/2016.

2. Stand van zaken
De punten besproken op de vergadering van 30 november werden goedgekeurd door het
schepencollege:
• Verder gebruik van PWA-cheques.
• Het college gaat akkoord om samen te werken met vrijwilligers in de bib. Maar deze
vrijwilligers moeten inwoners zijn van Herne.
• Archeduc zal 2 infosessies houden in de bib:
▪ “Aan de slag met je Android smartphone” op donderdag 20 april 2017
▪ “Aan de slag met je iPhone” op donderdag 4 mei 2017
Enkele cijfers van 2016 (zie bijlagen):
Aantal leners: 1359 (we krijgen minder jeugd over de vloer maar meer volwassenen dan in
2015. Sinds dat de bibliotheek van Galmaarden in het PBS gestapt is krijgen we ook meer
leners van Galmaarden die uitlenen in de 2 gemeentes.
Aantal uitleningen: 59.215. Gedrukte materialen worden minder uitgeleend maar er is nog
een stijging van de uitleen van dvd’s.
De 3 aangekochte e-readers werden tussen oktober en december 8 keer uitgeleend.
Deze trend vindt men terug in alle bibliotheken.
Gedichtendag (26 januari) was opnieuw een succes met 106 deelnemers: 70 kinderen van
de scholen van Herne en de Muziekacademie, 16 volwassenen en 26 muzikanten. Publiek:
130 mensen. Totaal werkuren bibliotheekpersoneel: 48u37 waarvan 15u37 de avond zelf
(met 3 personeelsleden).
RFID (zelfuitleen). Tegen 1 april 2017 moet de bibliotheek een subsidieaanvraag indienen
bij de Provincie Vlaams-Brabant. De bibliothecarissen van Herne, Galmaarden, Lennik,
Roosdaal en Pepingen werken samen om dit dossier in te vullen. Ze hebben hiervoor een
aantal werkvergaderingen gehad in Gooik. De bibliotheek van Gooik is gestart met
zelfuitleen in de zomer van 2016. De bibliothecaris gaf een demonstratie en een aantal tips
om praktische problemen op te lossen. Een van de vergaderingen was met de projectleider
van VERA die de rol van opdrachtencentrale op zich neemt. VERA heeft de

overheidsopdracht “raamcontract RFID zelfuitleen voor bibliotheken 2015/004”
uitgeschreven. De opdracht werd toegewezen als volgt:
Perceel 1: RFID-systeem (software en hardware) – Kno-Tech (NL)
Perceel 2: RFID-systeem (software en hardware) – Aturis Belgium
Perceel 3: Betaalsystemen – Tracs Systems (B)
Perceel 4: RFID-tags – Aturis Belgium
De 5 bibliothecarissen kregen informatie over de 2 leveranciers. De bibliothecarissen
wensen hetzelfde systeem aan te kopen van Aturis. De voordelen zijn o.a.:
• gemak voor de leners (moet maar 1 systeem aanleren),
• de medewerkers van de verschillende bibliotheken kunnen mekaar onderling helpen
met praktische problemen,
• alles (software, hardware en tags) wordt geleverd door één leverancier,
• de toestellen zijn compact met een mooi design,
• de leenstations kunnen aangekocht worden met of zonder betaalsysteem (munten en
bancontact)
• de meeste bibliotheken van het Pajottenland werken met Aturis.
Het beheersorgaan is van mening dat het inderdaad beter is als iedere bibliotheek hetzelfde
systeem neemt en dat er een formele afspraak gemaakt wordt tussen de 5 bibliotheken.
Samen kunnen dan de bibliotheken misschien nog onderhandelen over de prijs.

3. Boekenruilkastjes
Op 7 februari vond een overleg plaats met de kandidaten peters en meters van de
boekenruilkastjes. Elke kastje krijgt een peter of meter. Er werden 8 locaties gekozen (zie
verslag van het overleg). De locaties werden goedgekeurd door het college op 15/02/2017.
De boekenruilkastjes zullen gemaakt worden door de technische dienst en geplaatst worden
tegen het begin van de paasvakantie. Zonnestraal Herfelingen zal zelf een kastje ineen
timmeren en verven. De technische dienst zal hiervoor de nodige materialen en plannen aan
Zonnestraal leveren.

4. Jeugdboekenmaand 2017
Op 1 maart start de jeugdboekenmaand 2017 met thema “man vrouw X” of “anders zijn”. De
bibliotheek heeft het thema iets uitgebreid rond anders zijn en diversiteit.
De regionale digitale zoektocht (met tablets) gaat dan ook van start.
Op 6 en 7 maart krijgen alle 1ste en 2de leerjaren van Herne en Bever een voorstelling van Kip
van Troje.
Van maandag 13 maart tot vrijdag 31 maart kunnen de klassen van de 2de en 3de graad een
quiz (gemaakt door het personeel) spelen in de bib. Een 70-tal vragen over het thema van de
jeugdboekenmaand werden gemaakt. De kinderen vinden de antwoorden op deze vragen in
boeken en in de catalogus van de bibliotheek.
Kleuters zijn ook welkom om het gekke dierenspel te komen spelen.

5. Andere activiteiten 2017
De jeugddienst en de bibliotheek organiseren een aantal activiteiten samen:
•
•
•
•

Dinsdag 28 februari: Carnavalsfeestje in de Polyvalente Zaal in Sint-Pieters-Kapelle
met Miss en Mister carnavalverkiezing, schminkstand, dansen met Tessa en
kinderanimatie door Adriaan. In totaal kwamen er 33 kinderen feesten.
Woensdag 28 juni: Bib-Nick (Dominicanessenklooster). Als afsluiter van het
schooljaar: een voorleesmoment, een picknick en spelletjes. Alle ouders brengen iets
mee. De bib-klas van 2016-2017 wordt ook bekend gemaakt.
Woensdag 6 september: Kaftmoment (Dominicanessenklooster) in samenwerking
met Ezelsoor en de KVLV.
Woensdag 29 november: Knutselen rond kerst (Dominicanessenklooster).

In samenwerking met de cultuurraad: Vrijdag 10 maart: lezing door Bart Moeyaert
(bibliotheek).
Op zondag 19 maart organiseren de bibliothecarissen van het Pajottenland & Zennevallei
een academische zitting in Beersel om hun evolutie naar een regiobibliotheek uitgebreid toe
te lichten aan hun lokale besturen, secretarissen en afdelingshoofden. De volgende
prominenten zullen ook aanwezig zijn: Vlaams Minister van Cultuur Sven Gatz en Minister
Ben Weyts.
Bezoekerscentrum “De Lambiek” in Alsemberg om 14u. Iedereen welkom. Inschrijven voor 7
maart via pajottenlandzennevallei@bibliotheek.be
Vrijdag 6 oktober (13u-20u) en zaterdag 7 oktober (10u-19u): tweedaagse Lifestyle 50+
beurs in de sporthal. Organisatie seniorenraad i.s.m. gemeente Herne.
De bibliotheek zal een stand delen met de cultuurdienst. We zouden kiezen voor een
onbemande infostand. Een bemande stand met een personeelslid van de bib zou heel wat
manuren kosten: op vrijdag 7 uren + zaterdag 9 uren (aan 150%) + 4u30 = minimum 20u30
+ voorbereidingen + stand opstellen + opruimen. En er moeten ook 2 personeelsleden
aanwezig zijn in de bib voor de uitleendienst. In 2014 heeft de bib 28u10 besteed aan de
seniorenbeurs. Aantal verkochte boeken: 9 stuks.
Deze uren zouden beter kunnen besteed worden aan de RFID. Volgens de voorlopige
planning zou in okt/nov/dec de tags aangebracht moeten worden op de (ongeveer 37.000)
materialen.
Het beheersorgaan gaat ermee akkoord om een onbemande stand te zetten of bemand met
eventueel vrijwilligers. De return naar de bibliotheek verantwoordt niet de vele uren dat het
personeel zou moeten investeren in de beurs.

6. Diverse
Tijdens de Raad der raden werd volgend voorstel gedaan. In het containerpark belanden
heel veel weggegooide boeken. Zou een vrijwilliger die boeken kunnen nakijken en een box
met goede boeken ter beschikking zetten voor geïnteresseerde boekenliefhebbers? Het is
niet de taak van de bibliotheek om dit te doen.
Op vrijdag 6 oktober na de sluiting van de Lifestyle 50+ beurs: uitreiking van de cultuurprijs,
de carrièreprijs en de solidariteitsprijs.
2018 is Constantin Meunier jaar.
Dienst Vrije Tijd gaat een evenement organiseren rond de verjaardag van de spoorlijn
Herne-Geraardsbergen.

Volgende vergadering: dinsdag 16 mei 2017 om 20u00 stipt in de bibliotheek.
Gelieve de bibliothecaris te verwittigen indien verhinderd.

De secretaris,
Nelly Wyns

De voorzitter,
Glenn Deherder

