Verslag van de vergadering van het Beheersorgaan op 30/11/2016

Aanwezig:
Stemgerechtigde leden: Geert Coene, Clothilde Deblander, Glenn Deherder, Sandra Dero,
Annie Meulenijser, Sonja Van Den Bossche, Robert Van Imp, Arlette Vierendeels.
Niet-stemgerechtigde leden: Marie-Louise Devriese, Nelly Wyns.
Verontschuldigd: Urbain Deblander, Annelies Desmet, Sylvia Goossens, Bart Pennewaert,
Hilde Segaert, Vanessa Van Hende, Paul Van Laethem.
AGENDA
Bij gebrek aan voldoende aanwezigen kon de vergadering van donderdag 24 november niet
geldig doorgaan.

1. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering
Geen opmerkingen m.b.t. het verslag van de vergadering van 20/09/2016.
2. Stand van zaken
De punten besproken op de vergadering van 20 september werden goedgekeurd door het
schepencollege:
het inbinden van de tijdschriften van HOLVEO (de tijdschriften zijn ondertussen
opgehaald door de binder en zullen teruggebracht worden op 10/12/16).
de verdeling van de lerarenkaart 2017 van Klasse (de nieuwe kaarten worden
verwacht in de bibliotheek tussen 7 en 16 december)
de aankoop van 3 E-readers (project regio Pajottenland). Deze E-readers hebben
succes en zijn al voor de tweede maal uitgeleend.
budget 2017
voorstel van de sluitingsdagen 2017 (moeten nog afgestemd worden op de
sluitingsdagen van het gemeentehuis).
RFID met subsidies van de Provincie (voor zover het budgettair haalbaar is).
De bibliotheekweek (7 tot 15 oktober): de oude boekenverkoop heeft €185,40 opgebracht.
De knutselnamiddag en het voorleesmoment Halloween (in samenwerking met de
jeugddienst) op woensdag 26 oktober van 13u30 tot 16u30 was een succes met 44 kinderen
verdeeld in 3 groepen (kleuters, 6 tot 8 jaar, 9 tot 12 jaar). De kleuters en de kinderen tot 8
jaar hebben naar verhalen rond Halloween geluisterd, voorgelezen door een vrijwilligster.
Daarna hebben ze geknutseld. Voor de oudste groep was er doorlopen knutselen. De
kinderen hebben ook kunnen genieten van een tas soep met “spinnetjesballetjes”.
Gedichtendag zal plaatsvinden in de bibliotheek op donderdag 26 januari om 19u00. Een
werkvergadering heeft plaatsgevonden op 17/11/16.
De bibliotheek wil nog PWA-cheques voorzien voor januari en misschien februari 2017 (45
cheques x 6,45 euro per maand = 290,25 per maand = 580,50 euro voor januari en februari)
in afwachting van een andere oplossing (selectieproef voor bibpersoneel 8 uur per week).
Gunstig advies van het beheersorgaan.

De bibliotheek heeft een vrijwilligster (lener van de bib) gevonden om 1 keer per week (2u)
orde in de rekken te zetten.
Gunstig advies van het beheersorgaan.
3. Infosessies Archeduc
Archeduc heeft op 24/11/2016 een infosessie gehouden in de bibliotheek: Maak kennis met
een Smartphone.
Gezien het succes van deze eerste infosessie wordt voorgesteld om een vervolg te voorzien:
“Aan de slag met je Android smartphone” op donderdag 20 april 2017 van 14u tot 17u
(1 sessie) en
“Aan de slag met je iPhone” op donderdag 4 mei 2017 van 14u tot 17u (1 sessie).
Tijdens deze sessie worden de meest gebruikte vingerbewegingen geoefend en je krijgt tips
om efficiënter te werken. De workshop geeft duiding bij de basis apps om een tekst te
schrijven, surfen, fotograferen, de treinuren op te zoeken of het luisteren naar muziek.
Samen installeren we enkele van deze apps. De workshop richt zich tot beginners en het
aanleren van de basisvaardigheden.
Aantal deelnemers: 15
Prijs deelname: € 13
De inschrijvingen, betalingen en communicatie worden geregeld door Archeduc. De inzet
van de bib is minimaal: locatie met wifi en koffie en water voorzien tijdens de infosessie.
Gunstig advies van het beheersorgaan.

4. Boekenruilkastjes in deelgemeentes
Na een oproep in het laatste infoblad hebben 7 mensen hun kandidaat gesteld om voor een
boekenruilkastje te zorgen. Woonplaats: 2 in Sint-Pieters-Kapelle (Markstraat en
Edingsesteenweg 152), in Herne op de Edinsesteenweg (aan de grens met Edingen), in de
Stationsstraat (bij het station), en in de Leenstraat. In Kokejane: in de Broekstraat en
Steenweg Asse (bijna Romeinse baan).
Het is misschien aangewezen om deze kastjes niet te ver van de woonplaats van de
kandidaten te zetten.
Beginnen met 1 kastje in Herne, Kokejane, Herfelingen en Sint-Pieters-Kapelle. Hiervoor
moet er een plaats gekozen worden in het centrum van de deelgemeentes waar veel
mensen voorbij komen. Suggesties: in Herne aan het station en in Herfelingen naast de
Bunny (Zonnestraal aanspreken, misschien hebben hun bewoners zin om voor dat kastje te
zorgen).
Vragen aan technische dienst om kastjes te timmeren.
Vragen aan het College: het aantal boekenruilkastjes en de plaats waar ze moeten komen.
Gunstig advies van het beheersorgaan.
5. Regiobib nieuws
Voor de jeugdboekenmaand 2017 (1 tot 31 maart) gaat Regio Pajottenland opnieuw een spel
klaarstomen voor kinderen tussen 8 en 12 jaar. Dit spel wordt opnieuw gespeeld via de
tablets. Een eerste vergadering heeft plaats gehad op maandag 21/11 in de bib van Ternat.
Zelfde formule dan in 2016. Opnieuw wordt het een wedstrijd met als hoofdprijs een tablet en
1 prijs per bibliotheek. Een kleine attentie wordt gegeven aan alle kinderen die deelnemen.

De bibliotheek zou graag deelnemen aan deze activiteit.
Gunstig advies van het beheersorgaan.

6. Diverse
De bibliotheek van Mechelen vraagt €0,10 per boek voor een verlenging. Zou dit iets zijn
voor de bibliotheek van Herne? Dat puntje wordt meegenomen naar de besprekingen van
de regio voor een gezamenlijke reglement.
Radio 1 heeft de prachtige 80 samengesteld: 80 titels van boeken uit de afgelopen 80 jaar.
De bibliotheek kan een deel van deze titels in de kijker zetten.
Wilfried Ost zal contact opnemen met de bibliotheek in verband met de inventaris van de
boekencollectie van Julius Ost.

Volgende vergadering: dinsdag 28 februari 2017 om 20u00 stipt in de bibliotheek.
Gelieve de bibliothecaris te verwittigen indien verhinderd.

De secretaris,
Nelly Wyns

De voorzitter,
Glenn Deherder

