Verslag van de vergadering van het Beheersorgaan op 11/02/2014
Aanwezig: Clothilde Deblander, Glenn Deherder, Sandra Dero, Annelies Desmet, MarieLouise Devriese, Sylvia Goossens, Annie Meulenijser, Sonja Van Den Bossche, Vanessa
Van Hende, Paul Van Laethem, Arlette Vierendeels, Nelly Wyns.
Verontschuldigd: Sarah Copriau, Urbain Deblander, Bart Pennewaert, Robert Rotsaert, Hilde
Segaert, Robert Van Imp.
Gelet op het feit dat de voorzitter en ondervoorzitter afwezig zijn, wordt het voorzitterschap
waargenomen door het oudste lid: Marie-Louise Devriese (artikel 4 van het huishoudelijk
reglement van het beheersorgaan).
AGENDA
1. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering
Geen opmerkingen m.b.t. het verslag van de vergadering van 26/11/2013.
2. Stand van zaken 2013
Aantal actieve leners: 1590
Waarvan 94 leners van Bever (45 jeugd, 32 volwassenen en 17 klassen)
Aantal uitleningen: 65.599 (65.582 in 2012)
Lidgeld niet-inwoners: € 276 (92 leden)
Project 2-jarigen: 82 kinderen (54 van Herne en 28 van Bever) hebben een verjaardagskaart
gekregen. Daarvan zijn er 29 hun cadeau (rugzakje + boekje) komen ophalen.

3. Activiteiten bibliotheek 2014
Gedichtendag op 30 januari 2014 was een samenwerking tussen de bib en de
cultuurdienst/cultuurraad. Op het programma: 36 poëzieliefhebbers hebben hun
lievelingsgedicht voorgedragen waarvan 13 kinderen van het 3de tot 6de leerjaar van de
Regenboog en De Bloesem. Een muzikale verwelkoming en intermezzo’s werden verzorgd
door SPH Crescendo. Deze avond was een groot succes met ongeveer 80 aanwezigen.
Een nieuwe wisselcollectie zal op 24 februari opgehaald worden in het PIVO en zo vlug
mogelijk in de rekken geplaatst worden.
Jeugdboekenweek van 10 tot 28 maart 2014. Thema is “gevaar”.
De Kip van Troje geeft op 10 en 11 maart een voorstelling voor de kinderen van het 1ste en
2de leerjaar van de scholen van Herne en Bever.
Voor het 3de tot 6de leerjaar wordt door het personeel een quiz samengesteld (90 vragen). De
kinderen moeten vragen beantwoorden rond het thema “gevaar” (in het verkeer, WO I, afval,
milieurampen, gevaarlijke dieren en planten…). De antwoorden kunnen ze terugvinden in de
boeken op de boekentafel of in de catalogus.
Voor de 3de kleuterklas wordt er ook een spel gemaakt rond gevaarlijke dieren.
Het project van de bibtrollies zal dit jaar opnieuw afgesloten worden met een regionale
ruildag op zondag 23 maart tussen 10u en 12u in de bib van Halle. Dit project kent heel veel
succes in alle bibliotheken van het Pajottenland.

Een voorleesuurtje met thema “Pasen” is gepland op woensdag 2 april om 15u00 voor
kinderen tot 8 jaar.
Een knutselnamiddag met papier-maché zal waarschijnlijk plaatsvinden tijdens de
paasvakantie voor kinderen tussen 9 en 12 jaar.
Andere activiteiten dit jaar:
 onze collectie boeken en dvd’s verder uitbreiden,
 een collectie makkelijk lezen beginnen voor anderstaligen,
 info over en aankoop van nieuwe media (tablet, e-reader,…),
 bib aan huis promoten tijdens de seniorenbeurs op 20 en 21 juni
 facebookpagina aanmaken voor de activiteiten van de bib te promoten
 bibliotheekweek
 regionale acties van de bibliotheken van het Pajottenland
4. Aanpassingen tarieven uniform gebruikersreglement
1. verloren kaart:
3 euro
2. IBL aanvraag:
5 euro
3. Lidgeld niet-inwoners (18+): 5 euro
Het college van burgemeester en schepenen hebben deze aanpassingen goedgekeurd op
18/12/2013 en volgt zo het advies van het beheersorgaan van 26/11/2013.
De gemeenteraad heeft deze aanpassingen goedgekeurd op 29/01/2014.
Deze aanpassingen worden vanaf 1 april van toepassing.
De Provincie gaat de nieuwe versie van het reglement laten drukken.
Het reglement wordt ook aangepast op de website.
5. Aanpassingen huishoudelijk reglement van het beheersorgaan
Een artikel wordt toegevoegd met de voorwaarde voor lid van het beheersorgaan te worden.
Volgende zin wordt toegevoegd: Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter
doorslaggevend.
Vraag: moet het huishoudelijk reglement van het beheersorgaan goedgekeurd worden door
de gemeenteraad ?
In bijlage een aangepaste versie (aanpassingen staan in vetjes). Gelieve opmerkingen en
verbeteringen door te mailen naar nelly.wyns@herne.be . Het reglement zal dan op de
volgende vergadering goedgekeurd worden.
6. Diverse
Tijdens het scholenoverleg werd gevraagd of de bibliotheek (misschien in samenwerking met
de scholen) de Kip van Troje kan uitnodigen voor de kleuters. De bibliotheek heeft deze
legislatuur geen ruimte hiervoor in haar budget.
Volgende vergadering: maandag 5 mei 2014 om 20u00 stipt in de bibliotheek.
Gelieve de bibliothecaris te verwittigen indien verhinderd.

De secretaris,
Nelly Wyns

Waarnemend voorzitter,
Marie-Louise Devriese

