Verslag van de vergadering van het Beheersorgaan op 29/05/2018

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

1. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering
Geen opmerkingen m.b.t. het verslag van de vergadering van 20/02/2018.

2. Stand van zaken
De volgende punten werden goedgekeurd door het college op 28/02/2018:
1. Samenwerkingsnota tussen Regiobibliotheek Pajottenland & Zennevallei en
Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei. Werd ook goedgekeurd door de
gemeenteraad op 28/03/2018.
2. Infosessies Archeduc op donderdag 11/10/2018 en 8/11/2018: “digitips”
Op donderdag 22/02/2018 heeft Tania Stadsbader een lezing gehouden over haar nieuw
boek “Wankele Wilma”. De opkomst was mager: 9 mensen.
Het knutselen voor Pasen in samenwerking met de jeugddienst op 28 maart was opnieuw
een groot succes. 60 kinderen waren aanwezig in het Dominicanessenklooster om te
knutselen. De kleuters genoten ook van een voorleesverhaaltje.
Op donderdag 19 en 26/04/2018 werd de infosessies “Facebook voor beginners” gegeven
door Archeduc met 9 deelnemers.
De zelfuitleenbalies en de beveiligingspoortjes zullen de tweede helft van juni geïnstalleerd
worden. Ondertussen zijn de romans, de informatieve boeken voor volwassenen (behalve de
reisgidsen) en de strips voor volwassenen geconverteerd. We zijn nu bezig met de
grootletterboeken.
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).
Het college heeft een brief gekregen van VVBAD (Vlaamse vereniging voor bibliotheek,
archief & documentatie. De VVBAD verzamelt handtekeningen en vragen alle
gemeentebesturen om het bibliotheekcharter te ondertekenen: een bibliotheek voor
iedereen. Waarom? Omdat de bibliotheek een basisdienst is waarop elke burger recht heeft.
Alle info vindt men op www.bibvooriedereen.be.
Het beheersorgaan steunt dit initiatief.

Volgend jaar organiseert de erfgoedcel allerhande activiteiten in kader van het Bruegeljaar.
Ze zullen onder andere samenwerken met 5 illustratoren. Het idee dat uit de bus kwam is
een reeks van workshops tekenen/schilderen voor kinderen in verschillende bibliotheken in
de regio. Samen met één van de illustratoren gaan de kids aan slag in de stijl/geest/thema
van Bruegel. Ze maken een eigen werk en leren individueel iets bij, maar daarnaast werken
ze samen ook 1 groter paneel af. Deze panelen uit de verschillende bibliotheken vormen
uiteindelijk samen 1 grote regio/bib/bruegel-tekening. Deze zal tentoongesteld worden op het
slotevenement van het bruegeljaar.
De workshops zullen doorgaan vanaf april 2019. Er ligt nog geen aantal vast, noch
specifieke data. Dit alles hangt nog af van de beschikbaarheid van de illustratoren en van het
budget. Het is een regioproject dus de kosten zullen gedekt worden door het regiobudget
en/of subsidies.
De bibliotheek zou graag hieraan deelnemen.
Gunstig advies van het beheersorgaan.
Het brandalarm van de bibliotheek is afgegaan op Pinstermaandag (21 mei): de drukknop in
de toiletten werd ingedrukt.
Een lener van de bibliotheek heeft de vraag gesteld om een boekenschuif of brievenbus te
installeren aan de ingang van de bibliotheek om boeken te kunnen deponeren tijdens de
sluitingsuren van de bib. Het beheersorgaan vindt dit momenteel niet nodig.
De bibliotheek van HOLVEO werd verhuisd op 29 mei naar het erfgoeddepot in het
Dominicanessenklooster.

3. Enkele cijfers 2017
Het jaar 2017 werd afgesloten met:
1386 leners (27 meer dan in 2016)
57997 uitleningen (1218 uitleningen minder dan in 2016)
Zie bijlage.

4. Jeugdboekenmaand 2018 & 2019
Van 1 tot 31 maart 2018: Wetenschap en techniek.
Voorbereidingen: van september tot december 2017. Na het verzamelen van de boeken rond
het thema werden er 40 woordzoekers samengesteld. Na het oplossen van de woordzoeker
moesten de kinderen in de boeken een antwoord op hun vragen terugvinden.
Tijdens de jeugdboekenweek werden er 27 klassen ontvangen (540 kinderen in totaal).
Voor elke klas werd per activiteit ongeveer 1 uur vrijgemaakt.
Kleurenspel voor de keuters van Markevallei en De Bloesem. Totaal: 2 klassen (46
kinderen)
Spel met opdrachten rond thema: voor 3de tot 6de leerjaar van Ak’Cent Bever, Markevallei
Herne, Markevallei Kokejane, Regenboog Herfelingen en De Bloesem. Totaal: 15 klassen
(259 kinderen).

7 voorstellingen “Tech-nik-nak” van de Kip van Troje op 6 en 7 maart voor alle 1ste en 2de
leerjaren van Herne en Bever. Totaal: 10 klassen (235 kinderen). (Prijs: 1.081,20 euro op het
budget van de bib).
De jeugdboekenmaand 2019 gaat door van 1 tot 31 maart en heeft als thema “vriendschap”.
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 “Mevrouwtje Mevrouw vertelt, allemaal anders en toch vriendjes”
Prijs: 1.128,20 euro (BTW en vervoer inbegrepen) voor 7 voorstellingen. Deze voorstellingen
kunnen doorgaan op maandag 11 maart (4 voorstellingen) en dinsdag 12 maart 2019 (3
voorstellingen).
Gunstig advies van het beheersorgaan.

6. Diverse
Urbain Deblander is bereid om een lezing over Constantin Meunier te geven. Deze lezing zal
plaatsvinden in de bibliotheek op donderdag 22 november om 20u. Het boek is te koop in de
bibliotheek.
Volgende vergadering: dinsdag 25 september 2018 om 20u00 stipt in de bibliotheek.
Gelieve de bibliothecaris te verwittigen indien verhinderd.

De secretaris,
Nelly Wyns

Waarnemend voorzitter,
Clothilde Deblander

