Verslag van de vergadering van het Beheersorgaan op 16/02/2015
Aanwezig: Geert Coene, Clothilde Deblander, Urbain Deblander, Glenn Deherder, MarieLouise Devriese, Annie Meulenijser, Hilde Segaert, Sonja Van Den Bossche, Vanessa Van
Hende, Paul Van Laethem, Nelly Wyns.
Verontschuldigd: Sarah Copriau, Sandra Dero, Annelies Desmet, Sylvia Goossens, Bart
Pennewaert, Robert Van Imp, Arlette Vierendeels.
AGENDA
1. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering

Geen opmerkingen m.b.t. het verslag van de vergadering van 25/11/2014.
2. Stand van zaken
Het huishoudelijk reglement van het beheersorgaan van de bibliotheek werd goedgekeurd
door de gemeenteraad op 30/12/2014.
Gedichtendag 2015 op 29/01/2015 was opnieuw een groot succes met 45 deelnemers
waarvan 25 kinderen van de scholen van de Bloesem, de Regenboog (Herfelingen) en de 2
vestigingen van de Markevallei. Er waren tevens 20 muzikanten van ’t Jeugdmuziek voor de
muzikale omkadering en ongeveer 120 aanwezigen. Door de vele deelnemers en sommige
lange gedichten liep de avond even uit. Een idee voor volgend jaar: 1 gedicht per persoon en
een beperking tot korte gedichten.
We hebben de laatste kaartjes van de “bibtrollies” uitgedeeld tijdens de eerste week van
februari.
De oproep via het infoblad i.v.m. de ontbrekende nummers van de tijdschriften van HOLVEO
was succesvol. Momenteel ontbreekt er maar 1 nummer: 1 van 1999. In het volgende
infoblad zal nog eens vermeld worden dat er nog een nummer ontbreekt.
Het PBS-team heeft de voorlopige cijfers gegeven voor 2014:
Aantal actieve leners = 1512
Aantal uitleningen = 64.713
Op 31/12/2014 had de bib 31.156 gedrukte materialen in bezit en 2490 dvd’s.
De cijfers voor 2014 worden even toegelicht.
Het aantal leners van Bever:
2014: 42 jeugd (tot 18 jaar) – 32 volwassenen – 7 klassen
2013: 45 jeugd (tot 18 jaar) – 32 volwassenen – 17 klassen
3. Jeugdboekenweek van 9 tot 27 maart 2015: thema “humor”
Het bibpersoneel is momenteel intensief bezig met de voorbereidingen van de
jeugdboekenweek.
De directies van de scholen hebben een brief gekregen met de verschillende activiteiten die
voorzien zijn voor de kleuters en de kinderen van het lagere onderwijs.

Op 9 en 10 maart komt de Kip van Troje op bezoek voor de klassen van het 1ste en 2de
leerjaar van de scholen van Herne en Bever met de voorstelling “Barones Babelkont”.
Vanaf 11 tot 27 maart zullen de klassen, op afspraak, ontvangen worden met activiteiten
aangepast aan de leeftijd van de kinderen. Voor elke klas wordt 1 uur voorzien.
Voor de 1ste en 2de kleuterklas: memoryspel. Voor de 3de kleuterklas: het grappige dierenspel.
Voor de kinderen van het 3de tot 6de leerjaar: opdrachten rond het thema humor. De
antwoorden kunnen gevonden worden in boeken of via de catalogus van de bibliotheek.
Deze activiteiten worden gehouden buiten de openingsuren van de bibliotheek.
Om de jeugdboekenweek nog meer aandacht te geven tijdens de openingsuren is het idee
ontstaan om tijdens de eerste week van 16 tot 21 maart de dvd’s voor de jeugd gratis (i.p.v.
€0,50 per dvd) te laten ontlenen. Op die manier zetten we onze collectie dvd’s ook eens in
de kijker. Het beheersorgaan gaat hiermee akkoord. Advies hierover wordt ook gevraagd
aan het schepencollege.
Promotie zal gemaakt worden door affiches in de bib, vermelding op facebook en website en
voor Bever ook via een infoflash van de gemeente Bever.
Andere ideeën, ook voor de bibliotheekweek, of voor een lezing, zijn altijd welkom.
4. Uitgaven 2014 bibliotheek
De uitgaven van het jaar 2014 worden toegelicht.
5. Diverse
Volgende vergadering: donderdag 21 mei 2015 om 20u00 stipt in de bibliotheek.
Gelieve de bibliothecaris te verwittigen indien verhinderd.

De secretaris,
Nelly Wyns

De voorzitter,
Glenn Deherder

