Verslag van de vergadering van het Beheersorgaan op 16/05/2017

Aanwezig:
Stemgerechtigde leden: Geert Coene, Urbain Deblander, Glenn Deherder, Sandra Dero,
Annie Meulenijser, Vanessa Van Hende, Arlette Vierendeels.
Niet-stemgerechtigde leden: Marie-Louise Devriese, Nelly Wyns
Verontschuldigd: Clothilde Deblander, Annelies Desmet, Sylvia Goossens, Bart Pennewaert,
Hilde Segaert, Sonja Van Den Bossche, Robert Van Imp, Paul Van Laethem.
Annelies Desmet geeft haar ontslag als lid van het beheersorgaan van de bibliotheek (mail
02/05/2017). Michael Schoukens wordt voorgesteld als vervanger.
AGENDA

1. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering
Geen opmerkingen m.b.t. het verslag van de vergadering van 28/02/2017.

2. Stand van zaken

RFID (zelfuitleenbalie). De subsidieaanvraag werd goedgekeurd door de Provincie VlaamsBrabant. De bibliotheek zal 19.163 euro subsidies krijgen voor dit project.
De bibliothecarissen van Herne, Galmaarden en Pepingen hebben op maandag 22 mei een
afspraak met Aturis (nieuwe naam: bibliotheca) voor een prijsofferte.
Boekenruilkastjes. Eind maart werden 7 boekenruilkastjes op 7 locaties geplaatst:
Zonnestraal Herfelingen, Wippewei Sint-Pieters-Kapelle, kapel aan rondpunt Kokejane,
station, sporthal, Kubus, parking Parochiale werken. Na de aanleg van de parking van de
Dominicanessenklooster zal het 8ste boekenruilkastje gezet worden. Ieder kastje werd gevuld
met een twintigtal boeken. De peters en meters houden hun boekenruilkastje in ’t oog en
stellen vast dat deze kastjes worden gebruikt (boeken komen en gaan).
Maurits van Liedekerke is kandidaat-peter voor een boekenruilkastje aan zijn deur
(Leenstraat 37). Misschien voorlopig die van de Dominicanessenklooster. Het
beheersorgaan gaat hiermee akkoord.
Jeugdboekenmaand 2017 “man vrouw X” of “anders zijn”.
In de bib hebben 13 kinderen deelgenomen aan de regionale digitale zoektocht (met tablets).
Op 6 en 7 maart hebben 169 kinderen (10 klassen van 1ste en 2de leerjaar van Herne en
Bever) een voorstelling van Kip van Troje bijgewoond. Dit was opnieuw een groot succes.
Van maandag 13 maart tot vrijdag 31 maart hebben 16 klassen van de 2de en 3de graad (309
kinderen) een quiz (gemaakt door het personeel) komen spelen in de bib. En 5 klassen van
2de en 3de kleuterklas (123 kinderen) kwamen naar de bibliotheek om het gekke dierenspel te
spelen. In totaal heeft de bibliotheek 614 kinderen over de vloer gekregen tijdens de
activiteiten van de jeugdboekenmaand. De ontvangst van de klassen werd gehouden buiten
de openingsuren van de bibliotheek.
De lezing van Bart Moeyaert (10/03/17) werd bijgewoond door 30 mensen die genoten
hebben van zijn verteltalent.

De vormingen van Archeduc. “Leer werken met je Android smartphone” op 20 april (15
deelnemers) en “Leer werken met je iPhone” op 4 mei (9 deelnemers) waren allebei een
succes.
Op dinsdag 31 oktober om 20u00 organiseert de cultuurraad een lezing van Kristien
Hemmerechts. Die lezing zal plaatsvinden in de bibliotheek.
3. Jeugdboekenmaand 2018 – voorstellingen Kip van Troje
De jeugdboekenmaand 2018 gaat door van 1 tot 31 maart en heeft als thema “wetenschap
en techniek”.
De bibliotheek wenst opnieuw een voorstelling van de Kip van Troje te boeken voor het 1ste
en 2de leerjaar van de scholen van Herne en Bever.
De Kip van Troje stelt voor “Tech-nik-nak” een interactieve vertelvoorstelling.
Prijs: 1.081,20 euro (BTW en vervoer inbegrepen) voor 7 voorstellingen: maandag 5 maart
(4 voorstellingen) en dinsdag 6 maart 2018 (3 voorstellingen).
Gunstig advies van het beheersorgaan.

4. Vormingen Archeduc in de bibliotheek najaar 2017
De bibliotheek stelt voor om in het najaar volgende vormingen te programmeren:
Digitips: Handige weetjes voor je (tablet en) smartphone
Op zoek naar leuke, interessante en goede apps voor op je smartphone (of tablet), maar kan
je niet goed kiezen uit dat enorme aanbod? Wil je weten welke handigheidjes je toestel
verbergt. Dan ben je hier op de juiste plek. Naast het ontdekken van leuke apps, krijg je
allerlei praktische tips. Tijdens het spreekuur trekken we ruim de tijd uit voor je vragen over
je smartphone (en/of tablet).
Neem je eigen (tablet en/)smartphone en toebehoren mee. Voor deze workshops heb je de
gegevens van je Apple ID of je Google-account nodig. Je mag je vragen vooraf altijd
doorsturen naar info@archeduc met vermelding Digitips Herne
Waar: Openbare bibliotheek Petrus Naghel, Centrum 17A, 1540 Herne
Wanneer: Donderdagnamiddag 5 oktober en 9 november van 14u tot 17u
Docent: Peije Van Klooster
Tarief deelname: € 13,00
Gunstig advies van het beheersorgaan.
5. Regiobibliotheek – regionota Pajottenland en Zennevallei
Vanaf 2018 valt de provinciale ondersteuning weg en wordt er op zoek gegaan naar een
nieuwe vorm van samenwerking.
De afsprakennota 2016 rond de regiobibliotheek werd goedgekeurd door het college op
02/03/2016 en door de gemeenteraad op 23/03/2016.

Met deze nieuwe nota vragen de bibliothecarissen van Pajottenland en Zennevallei specifiek
de goedkeuring en het mandaat van het college om stapsgewijs te evolueren naar een
regiobibliotheek door:
• In 2017 verder toe te werken naar meer intergemeentelijke samenwerking volgens de
afsprakennota en de integratie van de regiobibliotheek bij een bestaande juridische
structuur van de regiobib te onderzoeken.
• In 2018 en 2019 een financiële bijdrage per gemeente te voorzien van 0,15 euro per
inwoner voor de regionale bibliotheekwerking. Voor Herne is dat: 6593 (inwoners31/12/2016) x 0,15 = 988,95 euro.
• In 2019 een toekomstgericht model ter goedkeuring voor te leggen aan de nieuwe
besturen, dat kadert in de financiële meerjarenplanning.
De volgende colleges hebben al de regionota goedgekeurd: Beersel, Dilbeek, Galmaarden,
Gooik, Liedekerke, Sint-Pieters-Leeuw en Ternat.
Voor de andere gemeenten komt dat punt nog in mei op de colleges.
Gunstig advies van het beheersorgaan om in te stappen in de regiobibliotheek.

6. Diverse
Vraag aan het college: alle activiteiten van de bibliotheek worden ook georganiseerd voor
de inwoners van Bever. Voorbeeld: de voorstellingen van Kip van Troje (2 voorstellingen
voor de kinderen van de school van Bever = €345). Nu dat de steun van de Provincie
Vlaams-Brabant wegvalt zou er geen bijdrage aan de gemeente Bever kunnen worden
gevraagd?

Volgende vergadering: dinsdag 19 september 2017 om 20u00 stipt in de bibliotheek.
Gelieve de bibliothecaris te verwittigen indien verhinderd.

De secretaris,
Nelly Wyns

De voorzitter,
Glenn Deherder

