Verslag van de vergadering van het Beheersorgaan op 24/06/2014
Aanwezig: Geert Coene, Sarah Copriau, Clothilde Deblander, Urbain Deblander, Glenn
Deherder, Sandra Dero, Marie-Louise Devriese, Annie Meulenijser, Vanessa Van Hende,
Robert Van Imp, Paul Van Laethem, Arlette Vierendeels, Nelly Wyns.
Verontschuldigd: Annelies Desmet, Sylvia Goossens, Bart Pennewaert, Hilde Segaert, Sonja
Van Den Bossche,
Geert Coene vervangt Robert Rotsaert als vertegenwoordiger van Open VLD
(gemeenteraad van 28/05/2014).

AGENDA
1. Kandidatuurstelling voor voorzitter
Er zijn 2 kandidaat-voorzitters: Geert Coene en Glenn Deherder.
Na een geheime stemming wordt Glenn Deherder verkozen als nieuwe voorzitter van het
Beheersorgaan van de bibliotheek Petrus Naghel – Herne:
- 3 stemmen voor Geert Coene
- 6 stemmen voor Glenn Deherder
2. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering
Geen opmerkingen m.b.t. het verslag van de vergadering van 11/02/2014.
Op de vraag - moet het moet het huishoudelijk reglement van het beheersorgaan
goedgekeurd worden door de gemeenteraad ? – wordt positief geantwoord.
3. Stand van zaken
Jeugdboekenweek van 10 tot 28 maart 2014. Thema is “gevaar”.
De Kip van Troje heeft op 10 en 11 maart 7 voorstellingen gegeven voor 214 kinderen van
het 1ste en 2de leerjaar van de scholen van Herne en Bever.
Voor het 3de tot 6de leerjaar werd door het personeel een quiz samengesteld rond het thema
“gevaar”: 13 klassen met een totaal van 204 kinderen hebben de vragen opgelost.
10 kleuterklassen met een totaal van 192 kleuters hebben het spel gespeeld van de gekke
gevaarlijke dieren. In totaal hebben 610 kinderen met hun leerkrachten een bezoekje
gebracht aan de bibliotheek tijdens de jeugdboekenweek.
De bib stelt voor om de Kip van Troje opnieuw te boeken voor de jeugdboekenweek 2015
(14 tot 29 maart – thema “humor”). Het beheersorgaan gaat akkoord met dit voorstel.
De bibtrollies hebben dit jaar nog meer succes gekend. Sommige kinderen kwamen elke
week naar de bib. Begin maart was de voorraad kaartjes uitgeput.
Het project krijgt in oktober voor de laatste keer een vervolg: dan kunnen de kinderen de 40
huisdieren van de bibtrollies verzamelen tot maart 2015. Opnieuw is er een tekenwedstrijd
tot 16 juli.

Tijdens het voorleesuurtje met thema “Pasen” waren 35 kinderen aanwezig. Dit viel samen
met de buitenspeeldag op woensdag 2 april.
Tijdens de paasvakantie op 8 en 15 april werd er een knutselnamiddag “creatief met oude
boeken” gehouden. 8 meisjes hebben een paaskip gemaakt. Deze kunstwerkjes waren een
paar weken te bewonderen in de bibliotheek.
Het project “begeleid werken” werd gestart met Zonnestraal Herfelingen op 29/04/2014 (CBS
6/11/2013). Imelda komt wekelijks 2 uren de kleuterboeken en de boeken van de 1ste graad
mooi rangschikken in de rekken.
Het poppenspel “Pieter en het chocoladecomplot” op 28 mei heeft 30 kinderen weten te
bekoren.
De bib nam ook deel aan de seniorenbeurs op 20 en 21 juni.
LINC heeft in de andere regio’s van Vlaams-Brabant het Mozes-tabletproject lopen.
Dit project zou ook in regio Pajottenland mogelijk van start gaan vanaf 2015:
1) 1 jaar met 2 gelijklopende trajecten (basisgroep en een groep voor gevorderden).
2) Het pakket voor de deelnemende bibliotheken bestaat uit 1 tablet, een aantal uren
opleiding op maat en de ontwikkeling van een aantal publiekstoepassingen. Dus
gebruiksmogelijkheden van tablets in de bib voor publiekswerking en interne werking.
3) Financiering: LINC zal een dossier voor projectsubsidies indienen tegen 1 december
2014. Verwacht wordt dat de provincie zal instemmen met een kostenverdeling van
60/40, resp. provincie/eigen middelen. De groep gaat akkoord om een bijkomende
inbreng te voorzien van 20% van de regiomiddelen. Voor de deelnemende
bibliotheken zou dit een instapkost betekenen van ongeveer € 500.
Met dit project realiseren we 2 actiepunten:
- Regionale projecten met de bibs van Pajottenland
- Infomomenten organiseren over nieuwe media

4. Goedkeuring aanpassingen huishoudelijk reglement van het beheersorgaan
Geert Coene heeft een aantal opmerkingen gemaild i.v.m. de aanpassingen van het
huishoudelijk reglement. Deze werden verwerkt in een nieuwe versie van het reglement.
De volgende aanpassing wordt nog toegevoegd aan artikel 5: “… door het oudste
stemgerechtigde lid waargenomen.”
Artikel 7 blijft: “Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.”
Het huishoudelijk reglement wordt goedgekeurd. Het nieuwe reglement zal voorgelegd
worden op de volgende gemeenteraad.

5. Werkingsverslag 2013
Het werkingsverslag 2013 wordt goedgekeurd.

6. Actiepunten 2014
De actiepunten 2014 worden goedgekeurd.

7. Diverse
De cultuurraad wil in het kader van “700 jaar Kartuizerklooster” een activiteit organiseren
voor kinderen rond kalligrafie en papier scheppen in Alsemberg tijdens de herfstvakantie. De
cultuurraad zou hiervoor graag samenwerken met de bibliotheek. Deze samenwerking moet
nog uitgewerkt worden: leuke ideeën zijn welkom.
Suggestie van Geert Coene: Er ontbreken nummers in de collectie van de tijdschriften van
HOLVEO. Kan het bibpersoneel hiervan een inventaris maken? En een oproep doen via het
infoblad van Herne en Bever (via Paul Van Lathem) om deze nummers te bekomen? Er kan
ook navraag gedaan worden bij Wilfried Ost. Dan kan de volledige collectie ingebonden
worden.
Volgende vergadering: dinsdag 23 september 2014 om 20u00 stipt in de bibliotheek.
Gelieve de bibliothecaris te verwittigen indien verhinderd.

De secretaris,
Nelly Wyns

De voorzitter,
Glenn Deherder

