Verslag van de vergadering van het Beheersorgaan op 23/09/2014
Aanwezig: Geert Coene, Clothilde Deblander, Urbain Deblander, Glenn Deherder, Sandra
Dero, Marie-Louise Devriese, Sylvia Goossens, Annie Meulenijser, Hilde Segaert, Sonja Van
Den Bossche, Vanessa Van Hende, Robert Van Imp, Arlette Vierendeels, Nelly Wyns.
Verontschuldigd: Sarah Copriau, Annelies Desmet, Bart Pennewaert, Paul Van Laethem.
AGENDA
1. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering
Geen opmerkingen m.b.t. het verslag van de vergadering van 24/06/2014.
2. Stand van zaken
De klassen hebben opnieuw de weg naar de bibliotheek gevonden. Voor de maand
september staan al 11 klasbezoeken ingeschreven.
Herne pakt uit (14 september): in de voormiddag bezoek van de nieuwe inwoners aan de
bibliotheek en in de namiddag zijn er 11 kinderen komen knutselen met oude boeken.
Doorlopend (van 10u30 tot 16u30) kwamen mensen even rondneuzen tussen de rekken.
Op 29 september worden 2 wisselcollecties verwacht in de bib: 1 grootletterboeken en 1
Franse jeugdboeken. Deze collecties worden zo vlug mogelijk ingevoerd en in de rekken
gezet.
Het persmoment en lancering van de “bibtrollies” (derde en laatste verzamelactie) vindt
plaats op donderdag 2 oktober.
Het voorleesuurtje “Halloween” zal plaatsvinden op woensdag 22 oktober om 15u00.
De Kip van Troje is opnieuw geboekt op 9 en 10 maart 2015 voor de jeugdboekenweek 2015
(14 tot 29 maart – thema “humor”).
Personeel: Claudia is van 18 augustus tot 19 oktober met ziekteverlof.
3. Huishoudelijk reglement van het beheersorgaan
Het schepencollege heeft maar 1 opmerking i.v.m. de aanpassingen van het huishoudelijk
reglement.
Het college stelt voor om het volgende te schrappen: “met een minimum van één lid per
politieke partij” (artikel 2).
Artikel 2 wordt dan:
De openbare bibliotheek wordt beheerd door een beheersorgaan. Dit beheersorgaan is
samengesteld uit twaalf stemgerechtigde leden: zes leden als vertegenwoordigers van de
politieke partijen zetelend in de gemeenteraad pro rata hun aantal verkozenen enerzijds en
anderzijds zes leden uit de culturele sector en/of uit het plaatselijk onderwijs.
Er kunnen eveneens leden worden aangeduid met raadgevende stem.

Geert Coene is hiermee niet akkoord. Het is niet democratisch.
Het nieuwe huishoudelijk reglement wordt goedgekeurd met 7 stemmen voor (tekst in
bijlage).
Het nieuwe reglement zal voorgelegd worden op de volgende gemeenteraad.
Tevens wordt er beslist om met de uitnodiging en de agenda ook de ontwerpteksten door te
sturen (artikel 4).
4. Bibliotheekweek 2014 (10 tot 18 oktober)
Tijdens de bibliotheekweek zal de oude boeken- en tijdschriftenverkoop plaatsvinden:
0,50 euro per boek en 0,10 euro per tijdschrift.
Op de verwendag op zaterdag 11 oktober krijgen de bezoekers een kleine shoppingtas met
de logo van de bib. Deze tassen werden geschonken door de Provincie Vlaams-Brabant.
De bezoekers kunnen de hele bibliotheekweek genieten van een tas fairtrade koffie.
5. Begroting 2015
De volgende budgetten zijn voorzien in de BBC voor de bib voor 2015:
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 bibliotheek systeem
Infomomenten organiseren over nieuwe media
Bib aan huis voor senioren en mindervaliden
Samenwerking met St. Felix
Uitbreiding collectie “makkelijk lezen” voor anderstaligen

€12.000,00
€ 1.750,00
€ 2.500,00
€ 1.000,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 1.500,00
€ 1.000,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 1.000,00

Opmerkingen:
 bib aan huis heeft momenteel nog geen reactie gekregen ondanks de promotie
tijdens de seniorenbeurs in juni en artikels op de website en infoblad. Marie-Louise
zal ook de vrijwilligers van het OCMW hierover inlichten.
 Is er ook een overzicht van de inkomsten van de bib?

6. Sluitingsdagen 2015
Vrijdag 2 januari
Zaterdag 4 april (Paaszaterdag)
Vrijdag 1 mei
(Zaterdag 2 mei)
Vrijdag 15 mei (brug hemelvaart)
Zaterdag 11 juli
Dinsdag 21 juli
Zaterdag 15 augustus
Woensdag 11 november
Vrijdag 25 december
Zaterdag 26 december
Deze sluitingsdagen moeten nog afgestemd worden met die van de andere
gemeentediensten en goedgekeurd worden door het schepencollege.
Ze moeten ten laatste eind november doorgegeven worden aan het PBS team in Leuven
zodat ze die in het systeem kunnen opnemen.
7. Diverse
Inventaris van de tijdschriften van HOLVEO staat op de to do-lijst maar is nog niet gebeurd.
Studiereis van het bibliotheekpersoneel van Pajottenland op 25/08/14: bezoek van de
nieuwe bibliotheek van Blankenberge. De romans zijn niet alfabetisch gerangschikt zoals in
de meeste bibliotheken maar volgens genres: thrillers, romantische verhalen… De
informatieve boeken zijn gerangschikt volgens de ZIZO voor volwassenen (pictogrammen)
en niet volgens de SISO (cijfers) zoals in Herne. De bibliotheek werkt ook met RFID
(zelfuitleenbalies).
Volgende vergadering: dinsdag 25 november 2014 om 20u00 stipt in de bibliotheek.
Gelieve de bibliothecaris te verwittigen indien verhinderd.

De secretaris,
Nelly Wyns

De voorzitter,
Glenn Deherder

