Verslag van de vergadering van het Beheersorgaan op 19/09/2017

Aanwezig:
Stemgerechtigde leden: Clothilde Deblander, Urbain Deblander, Glenn Deherder, Annie
Meulenijser, Sonja Van Den Bossche, Vanessa Van Hende.
Niet-stemgerechtigde leden: Marie-Jeanne Deschuyteneer, Marie-Louise Devriese, Sylvia
Goossens, Nelly Wyns.
Verontschuldigd: Geert Coene, Sandra Dero, Bart Pennewaert, Michael Schoukens, Hilde
Segaert, Robert Van Imp, Arlette Vierendeels.
Annelies Desmet wordt vervangen door Michael Schoukens als afgevaardigde van de
CD&V-fractie (gemeenteraad van 24/05/2017).
Marie-Jeanne Deschuyteneer vervangt Paul van Laethem als afgevaardigde van de
cultuurraad van Bever.
AGENDA

1. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering
Geen opmerkingen m.b.t. het verslag van de vergadering van 16/05/2017.

2. Stand van zaken
Persvoorstelling in de bib van het nieuwe boek van Dirk Vanderlinden “Het Charles
mysterie” op 23/06/2017.
Bibnick op 28/06/2017 in samenwerking met de jeugddienst. De opkomst was matig met 13
kinderen maar die hebben een hele leuke namiddag gekregen met een voorleesmoment
door auteur Ingrid Vandekerckhove.
De eerste bibklas 2016-2017 werd het 1ste leerjaar van de Bloesem. De 26 kinderen en hun
juffen werden op 29/06/2017 getrakteerd op fruitsap en een wafeltje. Iedereen kreeg nog 5
gratis bonnen om tijdens de zomervakantie dvd’s te komen uitlenen. 53 bonnen werden
ingewisseld.
Busvervoer is een probleem voor de scholen van de Regenboog en de Markevallei
Kokejane. De klassen van de Bloesem komen regelmatig (om de 4 weken) naar de bib. Van
Bever komt de 3de kleuterklas van Ak’Cent.
De Boekenkaftdag in samenwerking met de jeugddienst en de KVLV kreeg maar een matig
opkomst op woensdag 6 september met 9 kinderen die hun boeken hebben laten kaften. Het
feit dat er gewerkt werd met Ezelsoor heeft niet voor meer opkomst gezorgd dan de vorige
jaren. Alle communicatie met de scholen en met de ouders gaat nu digitaal. Er worden geen
flyers meer uitgedeeld. In sommige scholen moeten er ook geen boeken meer gekaft
worden.
RFID (zelfuitleenbalie). De offerte van Aturis werd goedgekeurd door het college op
05/07/2017 en de 2 zelfuitleenbalies en toebehoren werden besteld.
Op donderdag 12 oktober heeft het personeel van de bib een conversieopleiding samen met
het personeel van de bib van Galmaarden. Doel: tags aanbrengen op de boeken en
converteren naar de barcodes.

Een prijsoffere wordt gevraagd aan Schulz i.v.m. meubel/rek voor de ingeleverde materialen
op te plaatsen (€2.400 voorzien).
Jeugdboekenweek 2018. De voorstelling “Tech-nik-nak” van de Kip van Troje werd geboekt
voor de prijs van 1.081,20 euro (BTW en vervoer inbegrepen) voor 7 voorstellingen op
maandag 5 maart (4 voorstellingen) en dinsdag 6 maart 2018 (3 voorstellingen). (CBS van
24/05/2017).
Voor het spel met de klassen zou het bibpersoneel werken met “woordzoekers”. Ieder kind
krijgt een woordzoeker. De letters die overblijven maken een vraag die opgelost moet
worden met een boek over wetenschappen. Daarvoor zou de bibliotheek markeerstiften en
balpennen willen aankopen met het budget 2017 (nog €800 beschikbaar).
Eurogifts : Markeerstift spuitje 600 stuks met bedrukking: €373,83.
Balpen Nevada 1000 stuks met bedrukking = €342.37.
Totaal = €716,20
Gunstig advies van het beheersorgaan.
Vormingen Archeduc in de bibliotheek najaar 2017. De vorming Digitips: Handige
weetjes voor je smartphone zal plaats vinden op donderdag 5 oktober en 9 november van
14u tot 17u. (CBS goedgekeurd op 24/05/2017). Archeduc is vragende partij om deze
samenwerking verder te zetten in 2018.
Gunstig advies van het beheersorgaan.
Regiobibliotheek – regionota Pajottenland en Zennevallei. Dit punt wordt verdaagd naar
het college van 04/10/2017. De nota werd ondertussen door 13 gemeentes goedgekeurd
(behalve in Herne en in Lennik).
Vraag aan het college: Nu dat de steun van de Provincie Vlaams-Brabant wegvalt zou er
geen bijdrage aan de gemeente Bever kunnen worden gevraagd? Het college gaat akkoord
om een vergoeding aan te rekenen van 0,15 euro per inwoner en beslist hieromtrent overleg
te plegen met de gemeente Bever. De afgevaardigde van de cultuurraad van Bever gaat dit
punt ter sprake brengen in haar gemeente.
Lifestyle 50+ beurs. Op 6 en 7 oktober is de bibliotheek aanwezig met een onbemande
stand met allerlei informatie over de bib en haar activiteiten.
Oude boekenverkoop van vrijdag 13 oktober tot en met zaterdag 21 oktober.
Lezing Kristien Hemmerechts zal plaatsvinden in de bibliotheek op dinsdag 31 oktober om
20u00. Organisatie van de cultuurraad.

3. Budget 2018
De volgende budgetten zijn voorzien in de BBC voor de bib voor 2018:
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

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

Samenwerking met St. Felix
Uitbreiding collectie “makkelijk lezen” voor anderstaligen
Kantoorbenodigdheden

€ 100,00
€ 500,00
€ 1.500,00

Opmerkingen :
Indien instap in regiobibliotheek moet er €1.000 voorzien worden voor regionale projecten
(6593 inwoners x €0,15 = €988,95).
Kantoorbenodigdheden: in 2017 werd er €1.010 budget voorzien. Is wat nipt. Kaftpapier voor
de boeken worden op dit budget gekocht.
Gunstig advies van het beheersorgaan.

4. Sluitingsdagen 2018 - voorstel
Zaterdag 31 maart (Paaszaterdag)
Dinsdag 1 mei
Vrijdag 11 mei (brugdag Hemelvaart)
Zaterdag 19 mei (Pinksterzaterdag)
Woensdag 11 juli
Zaterdag 21 juli
Woensdag 15 augustus
Vrijdag 2 november
Dinsdag 25 december
Woensdag 26 december (2de kerstdag)
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.

5. Diverse
Op Paaszaterdag 31 maart 2018 voorstelling van het boek van Urbain Deblander over
Constantin Meunier in de kerk van Sint-Pieters-Kapelle.
Volgende vergadering: dinsdag 28 november 2017 om 20u00 stipt in de bibliotheek.
Gelieve de bibliothecaris te verwittigen indien verhinderd.

De secretaris,
Nelly Wyns

De voorzitter,
Glenn Deherder

