Verslag van de vergadering van het Beheersorgaan op 22/09/2015
Aanwezig: Geert Coene, Clothilde Deblander, Urbain Deblander, Glenn Deherder, Sandra
Dero, Marie-Louise Devriese, Sylvia Goossens, Annie Meulenijser, Tineke Moonens, Hilde
Segaert, Sonja Van Den Bossche, Vanessa Van Hende, Robert Van Imp, Arlette
Vierendeels, Nelly Wyns.
Verontschuldigd: Annelies Desmet, Bart Pennewaert, Paul Van Laethem.
Tineke Moonens is de nieuwe cultuurcoördinator van de gemeente.

AGENDA

1. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering

Geen opmerkingen m.b.t. het verslag van de vergadering van 21/05/2015.
2. Stand van zaken
Tentoonstelling Hernia “Calligrafie: van ganzeveer tot…” in o.a. de bibliotheek op 30 & 31
mei en 6 & 7 juni.
Deelname van 15 kinderen aan de knutselnamiddag Vaderdag op woensdag 10 juni in
samenwerking met Dienst Vrije Tijd.
De poppenkast “Pieter gaat op reis” op woensdag 24 juni heeft 25 kinderen kunnen bekoren.
De samenwerking met Klasse rond de verdeling van de lerarenkaart werd goedgekeurd door
het schepencollege op 19/08/2015 na een advies van de leden van het Beheersorgaan via
mail.
KVLV heeft op zaterdag 5 september een workshop boekenkaften gegeven in de bibliotheek.
“Herne pakt uit” op zondag 13 september: 34 kleine kunstenaars hebben met de hulp van
sjablonen klaprozen op de vensters van de bib geschilderd.
Bibliotheekweek van vrijdag 9 tot zaterdag 17 oktober. Jaarlijkse verkoop van oude boeken.
De bezoekers kunnen genieten van een kopje koffie. Tijdens die week zullen de dvd’s voor
volwassenen gratis uitgeleend worden (CBS 03/06/2015). Verborgen parels zullen in de
kijker geplaatst worden.
Een namiddag rond Halloween met o.a. een voorleesuurtje zal plaatsvinden op woensdag 28
oktober in de Dominicanessenklooster in samenwerking met de Dienst Vrije Tijd.
De tentoonstelling (samengesteld door de Erfgoedcel) over Wereldoorlog I zal in de bib zijn
van 10 tot 21 november 2015 in samenwerking met de cultuurraad.
De Kip van Troje is opnieuw geboekt op 29 februari en 1 maart 2016 voor de
jeugdboekenweek 2016 (5 tot 20 maart – thema “Weg van de stad”).

3. Regio Pajottenland
De bibliotheken in Pajottenland/Zennevallei werken al geruime tijd samen (al sinds 1992) als
informeel intergemeentelijk samenwerkingsverband, daarbij ondersteund door de Provincie
Vlaams-Brabant (Streekgericht BibliotheekBeleid).
Dit resulteerde onder meer in kennis- en ervaringsuitwisseling, in gezamenlijke vormingstrajecten (bezoeken, studiedagen,…), in gezamenlijke persmomenten (communicatie/
promotie), in uitwisseling van educatieve pakketten en materiaal (collectievorming), in
verschillende gemeenschappelijke projecten, zowel sectoraal als intersectoraal: bv.
tabletproject (media-wijsheid), bibtrollies en boekentrolleys (leesbevordering), artiest geboekt
(link met CC’s), wisselcollectie luisterboeken, e.a. Zie volledig overzicht in bijlage.
Bijna alle bibliotheken in de regio maken momenteel gebruik van hetzelfde bibsysteem met
als voordeel o.a. eenzelfde bibpasje in elke gemeente.
Momenteel situeert de samenwerking zich op niveau ‘medium’, maar alle betrokken
bibliotheken hebben de wens uitgesproken om de samenwerking verder te optimaliseren en
nog te intensifiëren + geleidelijk aan te evolueren naar een ‘large’- of ‘extra large’-scenario.
Verschillende werkgroepen zijn samengesteld om in 2016 een aantal projecten te realiseren:
- Een gezamenlijke activiteit tijdens de jeugdboekenweek: een tabletzoektocht voor
gezinnen met kinderen tot 14 jaar.
- E-readerproject : aankoop van een regiocollectie door subsidie van de Provincie. Elke
bibliotheek zal hiervoor wel een e-reader moeten aankopen.
- project rond IBL (interbibliothecair leenverkeer) in regio.

4. Budget 2016
De volgende budgetten zijn voorzien in de BBC voor de bib voor 2016:
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
Kantoorbenodigdheden

€12.500,00
€ 1.750,00
€ 2.000,00
€ 600,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 1.700,00
€ 1.000,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 500,00
€ 1.500,00

€12.000

€ 400
€ 1.500

€ 1.000

In blauw de bedragen van 2015 die aangepast worden in 2016.
Er was dit jaar €2.000 voorzien voor receptiekosten. Als we in 2016 hiervoor €700
vastleggen kan de rest van die €2.000 herverdeeld worden:
€500 naar aankoop van boeken (€12.000 is heel krap)
€500 naar kantoorbenodigdheden (€1.000€ is niet genoeg voor aankoop van dvd boxes,
kaftplastiek voor de boeken en allerlei kantoormaterialen)
€200 naar online catalogus (in 2015 was er een uitgave van €1.671,24) en
€100 naar regionale projecten (meer regioprojecten in 2016)
Het beheersorgaan gaat hiermee akkoord.

5. Sluitingsdagen 2016 – voorstel van de bibliotheek
Vrijdag 1 januari
Zaterdag 2 januari
Zaterdag 26 maart (Paaszaterdag)
Vrijdag 6 mei (brug hemelvaart)
Zaterdag 14 mei (Pinksterzaterdag)
Vrijdag 22 juli
Zaterdag 23 juli (indien gemeente gesloten is)
Dinsdag 1 november
Woensdag 2 november
Vrijdag 11 november
Zaterdag 24 december
Zaterdag 31 december
Deze sluitingsdagen moeten nog goedgekeurd worden door het schepencollege. Ze moeten
tegen half november gecommuniceerd worden aan de Provincie om ingevoerd te worden in
het PBS systeem.
Het beheersorgaan gaat hiermee akkoord.
6. Diverse
Sommige leden vinden de uitspraak van Open VLD over de bibliotheek in hun laatste
infoboekje misplaatst. De meeste leden zijn van mening dat het niet de bedoeling is om
binnen de bibliotheekraad aan politiek te doen. Het beheersorgaan is er voor de bib van
Herne en bijgevolg de inwoners van Herne een goede bib en dienstverlening te bezorgen
over partijgrenzen heen.

Volgende vergadering: dinsdag 24 november 2015 om 20u00 stipt in de bibliotheek.
Gelieve de bibliothecaris te verwittigen indien verhinderd.

De secretaris,
Nelly Wyns

De voorzitter,
Glenn Deherder

BIJLAGE : Al bestaande regionale samenwerkingsverbanden regio P/Z
De bibliotheken in P/Z werken al geruime tijd samen als informeel intergemeentelijk,
samenwerkingsverband daarbij ondersteund door de provincie. Voorbeelden hiervan:

Domein

beschrijving

ervaringsuitwisseling en kennisdeling op de
regiovergaderingen en erbuiten (bv
uitwisseling van bestekken)
opleiding en vorming: MO6 of het zgn
tabletproject (2015-2016)
gezamenlijke vormingstrajecten (bezoeken,
jaarlijkse studiedagen)
initiatie boekherstelling
Collectievorming
centrale catalogus, PBS (provinciaal
bibliotheeksysteem)
IBL (interbibliothecair leenverkeer)
uitwisseling educatieve pakketten en
materiaal (zoals materiaal voor een bibquiz)
wisselcollecties (zoals grootletterboeken en
luisterboeken)
promotie en communicatie (min of meer) eigen huisstijl en logo
gezamenlijke persmomenten
infrastructuur, logisitiek,
soms al gezamenlijke aankoop (zoals
werking
'instapboekjes voor bv2-jarigen ivm
'levenslang leesplezier')
gezamenlijke bankrekening
gezamenlijke systemen en infrastructuur
(PBS, bibportalen, eenzelfde bibpas in elke
gemeente)
uniform gebruikersreglement
eigen 'regio'- projecten
Bibtrollies (2012-2014): verzamelkaarten
voor kinderen (en scholen) die naar bib
komen
boekentrolleys: themakoffers voor kleuters
en de eerste graad van de lagere school
Levenslang leesplezier met de Pajotse
bibliotheken, sinds 2007): een
welkomstgeschenk voor alle 2-jarigen van de
gemeente
werkgroep rond e-readers in de bib
werkgroep rond gratis IBL in regio/gastlenen
gezamenlijke deelname
werkgroep rond gezamenlijke actie tijdens
aan grotere projecten
jeugdboekenweek
intersectorale projecten
Artiest Geboekt (2009-2014): 7 artiesten
komen in 7 bibs over hun lievelingsboeken
spreken
Mobiele Internetklas

samenwerking met …

Personeel

samenwerking met
scholen uit de regio

samenwerking met
cultuur -en
gemeenschapscentra
samenwerking met
Arch'educ

Drakengebroed, Sleeping Beauties,
Sehnsucht (kunst en literatuur)
boekentrolley WO1 voor Lager Onderwijs
(eind 2013)

samenwerking met
Kasteel van Gaasbeek
samenwerking met
Erfgoedcel
Pajottenland/Zennevallei
en scholen

