Verslag van de vergadering van het Beheersorgaan op 21/05/2015
Aanwezig: Geert Coene, Urbain Deblander, Glenn Deherder, Sandra Dero, Marie-Louise
Devriese, Annie Meulenijser, Sonja Van Den Bossche, Vanessa Van Hende, Robert Van
Imp, Arlette Vierendeels, Nelly Wyns.
Verontschuldigd: Sarah Copriau, Clothilde Deblander, Annelies Desmet, Sylvia Goossens,
Bart Pennewaert, Hilde Segaert, Paul Van Laethem.
AGENDA
1. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering
Er is een opmerking m.b.t. het verslag van vorige vergadering: De oproep i.v.m. het
ontbrekende nummer van het tijdschrift van HOLVEO (nr. 1 van 1999) is opnieuw vermeld in
het laatste infoblad. Er kwam geen reactie hierop. Die oproep zal nog even herhaald worden
in het volgende infoblad.
Het verslag van de vergadering van 16/02/2015 wordt goedgekeurd.
2. Stand van zaken
Jeugdboekenweek van 9 tot 27 maart 2015: thema “humor”.
Voorbereidingen: van 15 januari tot eind februari. Na het verzamelen van de boeken rond het
thema humor werden er 70 vragen samengesteld. De kinderen moesten in de boeken, in de
catalogus of in de rekken de oplossingen terugvinden.
Tijdens de jeugdboekenweek werden er 27 klassen ontvangen (588 kinderen in totaal).
Voor elke klas werd per activiteit ongeveer 1 uur vrijgemaakt.
Domino- en memoryspel voor 1ste en 2de kleuterklassen van Ak’Cent Bever en De Bloesem.
Totaal: 3 klassen (64 kinderen)
Gekke dierenspel voor 3de kleuterklas van van Ak’Cent Bever, Markevallei Kokejane en De
Bloesem. Totaal: 4 klassen (79 kinderen)
Spel met opdrachten rond thema humor: voor 3de tot 6de leerjaar van Ak’Cent Bever,
Markevallei Herne, Markevallei Kokejane en De Bloesem. Totaal: 10 klassen (188 kinderen)
7 voorstellingen “Baronnes Babbelkont” van het Kip van Troje op 10 en 11 maart voor alle
1ste en 2de leerjaren van Herne en Bever. Totaal: 10 klassen (257 kinderen). (Prijs: 1093,50
euro op het budget van de bib).
Volgend jaar is het thema “weg van de stad” van 5 tot 20 maart 2016. De Kip van Troje stelt
de voorstelling “Bosmos” voor. Prijsofferte: 1100 euro voor 7 voorstellingen (i.p.v. 1430
euro). Data: maandag 29 februari en dinsdag 1 maart (week voor de JBW).
Het beheersorgaan gaat akkoord om opnieuw de Kip van Troje te boeken voor de
jeugdboekenweek 2016.
Actie gratis jeugddvd’s van 17 tot 21 maart: 72 dvd’s voor de jeugd werden tijdens die week
uitgeleend op een totaal van 110 dvd’s.

Project MO6 Pajottenland werd gestart. Aandeel van de gemeente: 380,18 euro. Voor dit
bedrag krijgt de bibliotheek 2 tablets en opleidingen.
De 2 tablets zijn: 1 Ipad air 2 (winkelprijs 450 euro) en 1 Nexus 9 (winkelprijs 380 euro).
Het personeel heeft al 2 halve dagen opleiding gevolgd: op 28 april (basis Ipad) en 4 mei
(basis Android). Een 3de halve dag opleiding is voorzien op 8 juni: train the trainee.
Dit project is een samenwerking tussen de bibliotheken van het Pajottenland en het
streekgericht bibliotheek beleid van de Provincie Vlaams-Brabant.
De steun van de Provincie valt weg in 2017. Toch zouden de bibliotheken van het
Pajottenland verder willen samenwerken in het toekomst.
Knutselnamiddag Moederdag in samenwerking met Dienst Vrije Tijd op 6 mei.
Bijdrage: 2 euro per kind. Er waren 10 kinderen ingeschreven en daarvan kwamen
7 kinderen cadeautjes knutselen voor Moederdag.
3. Activiteiten bibliotheek 2015
Tentoonstelling Hernia “Calligrafie: van ganzeveer tot…” in o.a. de bibliotheek op 30 & 31
mei en 6 & 7 juni van 14u tot 18u.
Knutselnamiddag Vaderdag op woensdag 10 juni in samenwerking met Dienst Vrije Tijd.
Momenteel zijn er 15 kinderen ingeschreven. Bijdrage: 2 euro per kind.
Poppenkast op woensdag 24 juni om 14u30.
Herne pakt uit op zondag 13 september. Met de hulp van sjablonen zullen de kinderen
tekeningen op de vensters van de bib verven.
Bibliotheekweek van vrijdag 9 tot zaterdag 17 oktober. Jaarlijkse verkoop van oude boeken.
De bezoekers kunnen genieten van een kopje koffie. Misschien kan de bib iets organiseren
met de tablets? Gratis dvd’s voor volwassenen tijdens de bibweek?
Lezing in de bib?
De cultuurraad organiseert een lezing van Johan Op de Beeck over Napoleon op donderdag
10 september en eind november een lezing van Sophie de Schaepdrijver over “de Groote
Oorlog”. Betreffende deze lezingen zou de bibliotheek graag samenwerken met de
cultuurraad.
Voorleesuurtje Halloween?
4. Diverse
Urbain Deblander werkt aan een boek over Constantin Meunier. Dit boek zou klaar zijn tegen
2017. Urbain zal dan bereid zijn om hierover een lezing te geven in de bib.
KVLV zal op zaterdag 5 september een workshop boekenkaften geven in de bibliotheek.
Vanaf 1 januari 2016 zijn de gemeenten niet meer verplicht om een bibliotheek te hebben.
Het beheersorgaan zou willen aandringen bij het bestuur om de bib te behouden. Een
ontwerptekst hieromtrent zal voorbereid worden tegen volgende vergadering.

Praktische vraag: wat gebeurt er als een lener de boeken niet terugbrengt na het
aangetekende schrijven? In het verleden stuurde de ontvanger nog eens een brief met de
prijzen van de boeken. Meestal werd hierop wel gereageerd. Er zal even nagekeken worden
hoeveel van deze gevallen er zijn en of het de moeite zou zijn om verdere stappen te
ondernemen zoals een oproeping bij de vrederechter.
De bibliotheek van Sint-Pieters-Leeuw heeft een hele aangename website. Zou iedereen
even deze website willen bekijken tegen volgende vergadering?
Volgende vergadering: dinsdag 22 september 2015 om 20u00 stipt in de bibliotheek.
Gelieve de bibliothecaris te verwittigen indien verhinderd.
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