Verslag van de vergadering van het Beheersorgaan op 25/11/2014
Aanwezig: Geert Coene, Glenn Deherder, Francisca Dekens (op uitnodiging), Sandra Dero,
Marie-Louise Devriese, Hilde Segaert, Sonja Van Den Bossche, Vanessa Van Hende,
Robert Van Imp, Arlette Vierendeels, Nelly Wyns.
Verontschuldigd: Sarah Copriau, Clothilde Deblander, Urbain Deblander, Annelies Desmet,
Sylvia Goossens, Annie Meulenijser, Bart Pennewaert, Paul Van Laethem.
AGENDA
1. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering

1 opmerking m.b.t. het verslag van de vergadering van 23/09/2014:
punt 3 huishoudelijk reglement van het beheersorgaan: er waren 3 stemmen tegen de
goedkeuring van het reglement.
2. Stand van zaken
De derde en laatste verzamelactie van de “bibtrollies” is gestart op vrijdag 2 oktober. De
affiches en kaartjes gaan vlot de deur uit. Kinderen en leerkrachten zijn opnieuw zeer
enthousiast om de nieuwe kaartjes te verzamelen.
De oude boekenverkoop tijdens de bibliotheekweek (10 tot 18 oktober) heeft 73,90 euro
opgebracht. Boeken waren te koop aan 0,50 euro en tijdschriften aan 0,10 euro.
Tijdens de verwendag werden er een 50-tal kleine shoppingtassen verdeeld.
Op het voorleesuurtje “Halloween” op woensdag 22 oktober kwamen 15 kinderen naar een
spannend verhaal luisteren.
Op dinsdag 28 oktober werden er 2 workshops georganiseerd door de cultuurdienst in
samenwerking met de bibliotheek. In de voormiddag hebben 24 kinderen een bezoek
gebracht aan de Herisemmolen te Alsemberg en hebben leren “papier scheppen”. In de
namiddag volgden 25 kinderen een workshop “kalligrafie” in de bibliotheek.
Een kleine collectie boeken “makkelijk lezen” voor anderstaligen (60 titels) is momenteel
beschikbaar in de bib. Deze collectie zal nog aangevuld worden met 40-tal boeken die nog in
bestelling zijn. Dit was een nieuwe actie voor 2014.
Op donderdag 29 januari 2015 zal opnieuw gedichtendag plaatsvinden in de bibliotheek (in
samenwerking met de cultuurdienst). Iedereen welkom.
De gemeentebesturen hebben een mail gekregen van de Vlaams minister van cultuur dat er
ook in de cultuursector zal worden bespaard. Voor de bibliotheek is dat een besparing van
4,74% op het subsidiebedrag van 2014 (56.212,07 euro) van het lokaal cultuurbeleid. In
2015 zal de bibliotheek dus 53.547,61 euro krijgen (vermindering van 2.664,46 euro).
De eigen inkomsten van de bibliotheek (01/01/2014 tot 30/10/2014) en de subsidies 2014
worden voorgelegd aan het beheersorgaan.

Personeel: bibliotheekmedewerkster heeft een verlenging gekregen van haar ziekteverlof tot
18 januari 2015.
In de bibliotheek werken 2 personen via PWA-cheques : 1 persoon komt 4 uur per week
(max. 20u/maand) de boeken in de rekken controleren en herschikken en 1 persoon helpt
(45 u/maand) tijdens de uitleendienst. We zouden graag deze samenwerkingen verder
zetten in 2015.
3. Huishoudelijk reglement van het beheersorgaan
CBS 05/11/2014 – Het College stelt volgende tekst voor:”
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 enerzijds en anderzijds zes leden uit de
culturele sector en/of uit het plaatselijk onderwijs.
Er kunnen eveneens leden worden aangeduid met raadgevende stem.
De aanduiding van de zes leden als vertegenwoordigers van de politieke partijen zetelend in
de gemeenteraad gebeurt als volgt: elke politieke fractie in de gemeenteraad kan minstens
één lid van het beheersorgaan voordragen en dit voordrachtrecht waarborgt elke fractie een
vertegenwoordiging in het beheersorgaan. Voor het bepalen van een politieke fractie wordt
gekeken naar de laatste verkiezing. Het gemeenteraadslid of de gemeenteraadsleden die op
eenzelfde lijst verkozen zijn, vormen één fractie. Indien de gewaarborgde
vertegenwoordiging evenwel afbreuk zou doen aan de mogelijkheid voor de fracties die
vertegenwoordigd zijn in het college van burgemeester en schepenen om de helft plus één
van de leden van het beheersorgaan voor te dragen, worden de mandaten evenredig
verdeeld over de fracties waaruit de gemeenteraad is samengesteld.”
Het voorstel wordt unaniem goedgekeurd. Het nieuw huishoudelijk reglement zal voorgelegd
worden op volgende gemeenteraad.
5. Diverse
Inventaris van de tijdschriften van HOLVEO is gebeurd. Er ontbreken verschillende nummers
tussen 1999 en 2006.
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Een oproep via het prikbord van de bib, het infoblad en facebook zal gedaan worden om
deze ontbrekende nummers te schenken aan de bibliotheek.
Alle uitgaven en kosten van de bib zullen voorgelegd worden op de volgende vergadering
van het beheersorgaan.
Volgende vergadering: maandag 16 februari 2015 om 20u00 stipt in de bibliotheek.
Gelieve de bibliothecaris te verwittigen indien verhinderd.

De secretaris,
Nelly Wyns

De voorzitter,
Glenn Deherder

