Verslag van de vergadering van het Beheersorgaan op 20/02/2018

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

AGENDA

1. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering
Geen opmerkingen m.b.t. het verslag van de vergadering van 05/12/2017.

2. Stand van zaken
De volgende punten werden goedgekeurd door het college op 13/12/2017:
1. Machtiging voor het gebruik van het rijksregister
2. Infosessies Archeduc op 19 en 26 april 2018: facebook voor beginners
3. Behouden van hulp voor de bibliotheek via “wijk-werken”.
Cijfers 2017 worden binnenkort bezorgd aan de bibliotheek door het PBS team.
De 10de gedichtendag op 25 januari 2018 was opnieuw een groot succes. Het thema was
“theater”. De bundel “Poëzie van eigen pen. 10 jaar Gedichtendag in Herne” werd op die
avond voorgesteld door Vlaams minister Sven Gatz. Er waren 70 deelnemers (51 kinderen
en 19 volwassenen), 17 muzikanten en 140 mensen aanwezig. Het bibliotheekpersoneel
heeft in totaal 61u34 werkuren gespendeerd aan de organisatie van gedichtendag (zie
bijlage gedichtendag 2018 enkele cijfers).
In de loop van november en december kreeg het personeel nieuwe computers. In januari
werd het programma voor boeken te converteren naar RFID labels geïnstalleerd. Het
personeel is ondertussen begonnen met de conversie van de ongeveer 30.000 materialen
van de bibliotheek. Ongeveer 3000 boeken zijn op 1 maand geconverteerd.
De zelfuiteenbalies en de beveiligingspoortjes zijn ondertussen geleverd.
De installatie is gepland in de week van 15 mei.
Het college heeft op 20/12/2017 de nota van de regiobibliotheek goedgekeurd.
Tijdens een vergadering op 22 januari werd een samenwerkingsnota tussen
regiobibliotheek en de Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei voorgesteld aan de
bibliothecarissen.
Hechtere samenwerking tussen bibliotheken is belangrijk om de toekomstige
maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. En anderzijds is er met het wegvallen van het
streekgerichte provinciale bibliotheekbeleid nood aan een formele, regionale structuur om
subsidieaanvragen in te dienen bij de Vlaamse Gemeenschap (transitiereglement en het
toekomstige decreet op het regionale cultuurbeleid).
Het onderzoekstraject dat de Bibregio Pajottenland & Zennevallei in 2017 voerde, wees uit
dat de Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei, waar de gemeente Herne reeds deel van

uitmaakt, de beste garanties biedt voor samenwerking ten aanzien van de lokale besturen
met betrekking tot een toekomstgericht bibliotheekbeleid. Er werd een samenwerkingsnota
opgemaakt waarin de relatie tussen de Regiobib, de lokale besturen en de Cultuurregio
verduidelijkt wordt.
De engagementen die van de deelnemende lokale besturen verwacht worden, zijn
de volgende :
•

•

De besturen verklaren zich bereid dat de Regiobib als onderdeel van de
Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei overkoepelende taken & initiatieven
kan ontwikkelen zoals geformuleerd in deze samenwerkingsnota.
De besturen laten toe dat de eigen bibliotheekmedewerkers een rol opnemen
naar eigen vermogen binnen de bibregiowerking (bv. opnemen van een functie
in werkgroepen, etc.).

De inkanteling van de Bibregio als Regiobib in de Cultuurregio brengt geen meerkost
met zich mee.
Aan het college wordt gevraagd om deze samenwerkingsnota goed te keuren.
Gunstig advies van het beheersorgaan.
3. Adviesorgaan gemeenschapcentrum
In januari 2018 wordt er gestart met de uitbouw van het gemeenschapscentrum.
Het beheersorgaan bestaat uit 5 mandatarissen, het adviesorgaan uit de voorzitters van alle
raden, of hun afgevaardigde. Het is de bedoeling dat het adviesorgaan (minimum) 2 keer per
jaar samenkomt om advies te formuleren bij de programmatie-ideeën van het
beheersorgaan. Ze bepalen dus mee welke activiteiten zullen plaatsvinden in het
Dominicanessenklooster en de polyvalente feestzaal.
Het beheersorgaan van de bibliotheek moet nog een plaatsvervanger doorgeven die de
voorzitter zal vervangen indien nodig.
De vertegenwoordiger is de voorzitter van het beheersorgaan.
De plaatsvervanger is: Geert Coene.

4. Jeugdboekenmaand 2018
Van 1 tot 31 maart is het opnieuw jeugdboekenmaand in de bibliotheek. Op 5 en 6 maart
komt de Kip van Troje 7 voorstellingen geven van “Tech-nik-nak” voor het 1ste en 2de leerjaar
van de scholen van Herne en Bever.
De klassen van het 3de tot 6de leerjaar zijn uitgenodigd om woordzoekers komen op te lossen
en zo boeken over het thema “techniek” te ontdekken.
Voor de kleuters wordt er een kleurenspel voorzien.
Ondertussen zijn er al verschillende klassen ingeschreven op deze activiteiten. Voor elke
klas wordt ongeveer 1 uur uitgetrokken.

5. Andere activiteiten 2018
Volgende activiteiten werden al vastgelegd:
Donderdag 22/02/2018: Lezing door Tania Stadsbader over haar nieuw boek “Wankele
Wilma”.
Woensdag 28/03/2018: Knutselen voor Pasen in samenwerking met de jeugddienst
(dominicanessenklooster).
Donderdag 19 en 26/04/2018: Facebook voor beginners (Archeduc).
Woensdag 20/06/2018: Bibnick in samenwerking met de jeugddienst
(dominicanessenklooster).
Woensdag 05/09/2018: Ezelsoor – Boeken kaften in samenwerking met de jeugddienst en
KVLV (dominicanessenklooster).
Donderdag 11/10/2018 en 8/11/2018: voorstel van Archeduc om 2 infosessies van “digitips”
te geven in de bib. Beheersorgaan gaat akkoord.

6. Diverse
Volgende vergadering: dinsdag 29 mei 2018 om 20u00 stipt in de bibliotheek.
Gelieve de bibliothecaris te verwittigen indien verhinderd.

De secretaris,
Nelly Wyns

De ondervoorzitter,
Robert Van Imp

Gedichtendag 25/01/2018 - Theater
Bibliotheek Petrus Naghel
Enkele cijfers
Deelnemers: 20 kinderen van de Bloesem
1 kind van GBS Regenboog Herfelingen
2 kinderen
28 kinderen Muziekacademie
Totaal 51 kinderen

Totaal
Publiek:

19 volwassenen
17 muzikanten
87 deelnemers
140 mensen

Werkuren bibliotheekpersoneel
8 uren vergaderingen en voorbereidingen voor dichtbundel van april tot december 2017
3 uren vergaderingen en voorbereidingen gedichtendag september tot december 2017
15 uren voorbereidingen 2 januari tot 24 januari
10 uren voorbereidingen 25/01 (met 2 personen bib klaarzetten voor gedichtendag: 2 x 5 u)
2 uren programma klaarzetten
4 uren dvd bonnen maken en verpakking cadeaus
15u 34 avond zelf (Dirk van 17u tot 23u08; Claudia van 18u30 tot 23u08;
Nelly van 18u20 tot 23u08)
2 uren Dirk en Nelly : 2 x 1 uur rekken op hun plaats zetten (26/01).
2 uren opruimen (30/01 en 31/01)
61u34 in totaal

