Verslag van de vergadering van het Beheersorgaan op 16/02/2016

Aanwezig: Clothilde Deblander, Urbain Deblander, Glenn Deherder, Sandra Dero, MarieLouise Devriese, Vanessa Van Hende, Arlette Vierendeels, Nelly Wyns.
Verontschuldigd: Geert Coene, Annelies Desmet, Sylvia Goossens, Annie Meulenijser, Bart
Pennewaert, Hilde Segaert, Sonja Van Den Bossche, Robert Van Imp, Paul Van Laethem.
AGENDA

1. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering
Geen opmerkingen m.b.t. het verslag van de vergadering van 24/11/2015.

2. Stand van zaken
Lezing van Dirk Vanderlinden op donderdag 26 november rond de “Vandiesel Company”
werd bijgewoond door 20 mensen.
Samenwerking met Klasse is gestart eind december. Ongeveer 260 leraren kunnen de
lerarenkaart 2016 afhalen in de bib.
Op zaterdag 19 december kwamen een tiental mensen genieten van een huiskamerconcert
“Neeland” door Words for Life (activiteit in het kader van Music for life).
Gedichtendag (28 januari 2016) met als thema: “Herinneringen” was opnieuw een groot
succes. De muziek werd verzorgd door de Jonge Ware Broeders. Er waren 60 deelnemers:
20 volwassenen, 13 kinderen van de scholen de Bloesem en de Regenboog en 27
leerlingen van de Woordacademie. Er waren 150 aanwezigen.
Op 13 februari zorgde de Gezinsbond Groot Herne voor lekkere “soep op de stoep”.

Het PBS-team heeft de voorlopige cijfers gegeven voor 2015:
Aantal actieve leners = 1.439 (de IBL bibliotheken worden niet meer bijgeteld).
Aantal uitleningen = 60.639
Op 31/12/2015 had de bib 31.913 gedrukte materialen in bezit en 2.745 dvd’s.
De cijfers voor 2015 worden even toegelicht.
Het aantal leners van Bever:
2015: 35 jeugd (tot 18 jaar) – 33 volwassenen – 7 klassen = 75
2014: 42 jeugd (tot 18 jaar) – 32 volwassenen – 7 klassen = 81
Ter vergelijking: uitleningen van gedrukte materialen (boeken, strips en tijdschriften):
Herne: 56.000 uitleningen – 1.439 leners – 6.483 inwoners
Gooik: 60.858 uitleningen – 1.688 leners – 8.879 inwoners
Lennik: 42.129 uitleningen – 1.377 leners – 8.729 inwoners

3. Afsprakennota 2016 bibliotheken Pajottenland & Zennevallei – Samenwerking als
regiobibliotheek
In de regio Pajottenland & Zennevallei bestaat sinds vele jaren een samenwerking tussen de
lokale bibliotheken. Dit resulteerde onder meer in kennis- en ervaringsuitwisseling, in
gezamenlijke vormingstrajecten en in verschillende gemeenschappelijke projecten, hierbij
ondersteund door de provincie.
Recente ontwikkelingen zorgen voor een toenemende noodzaak aan een brede en
intensieve regionale samenwerking:
- De toenemende complexiteit van onze samenleving en de grote maatschappelijke
uitdagingen waar de bibliotheken voor staan.
- Het wijzigende verwachtingspatroon van de bibliotheekgebruikers.
- De gewijzigde regelgeving m.b.t. het lokaal cultuurbeleid.
- Het verlies van de persoonsgebonden bevoegdheden van de provincie vanaf 2017,
met als gevolg het wegvallen van de provinciale subsidies en personele
ondersteuning.
- De evolutie in tal van sectoren naar schaalvergroting en samenwerking.
Het Pajottenland & Zennevallei is één van de eerste Vlaamse regio’s die wil anticiperen op
de aankomende uitdagingen door in te zetten op een sterke intergemeentelijke
samenwerking. Wij worden hierbij ondersteund door de provincie Vlaams-Brabant en
aangemoedigd door de Minister van Cultuur, het Vlaams steunpunt Locus/Bibnet en de
Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten.
De bibliothecarissen Pajottenland & Zennevallei vragen aan alle betrokken lokale besturen
de goedkeuring om te evolueren naar meer intergemeentelijke samenwerking, waarbij
backofficetaken en -diensten bovenlokaal worden georganiseerd met het oog op een grotere
efficiëntie- en effectiviteitswinst.
Het beheersorgaan geeft hierover positief advies.
4. Jeugdboekenweek 2016 van 29 februari tot 19 maart – thema: weg van de stad
Het bibpersoneel is momenteel intensief bezig met de voorbereidingen van de
jeugdboekenweek.
De directies van de scholen hebben een mail gekregen met de verschillende activiteiten die
voorzien zijn voor de kleuters en de kinderen van het lagere onderwijs.
Op 29 februari en 1 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 “Bosmos”.
Vanaf 2 tot 18 maart zullen de klassen, op afspraak, ontvangen worden met activiteiten
aangepast aan de leeftijd van de kinderen. Voor elke klas wordt 1 uur voorzien.
Tijdens een bezoekje aan de bib is er voor de kleuters de mogelijkheid om deel te nemen
aan het dorpsspel. Dit spel houdt in dat de kinderen verbanden leggen tussen zaken die bij
een bepaald gebouw behoren, zoals bv. het station, de boerderij,…
Voor de kinderen van het 3de tot 6de leerjaar zijn er opdrachten rond het thema. Er werden
opnieuw een 70-tal vragen opgesteld rond het thema wonen. De antwoorden kunnen
gevonden worden in boeken of via de catalogus van de bibliotheek.

Deze activiteiten worden gehouden buiten de openingsuren van de bibliotheek.
Wegens het succes van vorig jaar zou de bib opnieuw tijdens de eerste week (8 tot 12
maart) van de jeugdboekenweek de dvd’s voor de jeugd gratis (i.p.v. €0,50 per dvd) laten
ontlenen. Het beheersorgaan gaat hiermee akkoord.
Voor de Jeugdboekenweek 2016 wordt een regionale digitale zoektocht uitgewerkt voor
kinderen van 8 tot 14 jaar. Met dit digitale project wil de sector inspelen op de
maatschappelijke veranderingen door in te zetten op het gebruik van nieuwe media zoals
smartphone, tablet en e-reader. Technisch wordt het project uitgewerkt door Mediaraven
vzw. De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt het project met een subsidie van €5.000.
De bijdrage van de bib aan dit project bedraagt €100. De regionale samenwerking wordt in
de kijker gezet met een regionale wedstrijd. Hoofdprijs is een tablet, per bib is er ook nog als
prijs een boekenbon van €50 en €25 voorzien, en iedere deelnemer krijgt er een gadget.
Binnen het MO6-project werden twee voormiddagen vorming voorzien voor het toelichten
van het spel aan de medewerkers (2 per bibliotheek). Voor de bib van Herne vindt die
vorming plaats op dinsdag 23 februari van 9u tot 12u30 in de bib van Beersel.
Het beheersorgaan geeft hierover positief advies.
5. Andere activiteiten 2016
Woensdag 23 maart: voorleesuurtje en knutselnamiddag rond Pasen in het
Dominicanessenklooster.
Woensdag 13 april: buitenspeeldag met poppenkast en andere activiteiten in het klooster.
Deze 2 activiteiten vinden plaats in samenwerking met de jeugddienst.
E-readerproject (regionale project tegen de zomer).
Zaterdag 3 september: boekenkaften door KVLV.
Van 7 tot 14 oktober: Bibliotheekweek.
Halloweennamiddag
6. Info leeskringen Pajottenland
Meer info: www.leesclub.be
De volgende bibliotheken hebben een leesgroep/leeskring: Affligem, Beersel, Dilbeek, Halle,
Galmaarden, Lennik, Pepingen, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw en Ternat.
Aantal leden:

tussen 10 en 20 (vooral mensen van middelbare leeftijd).

Bijeenkomsten:

tussen 5 keer (het meest frequent) en 8 keer per jaar
van september tot mei/juni
voormiddag, namiddag of in de meeste gevallen ’s avonds
duur: ongeveer 2 uren
medewerker van de bib of
vrijwilliger of
Leesweb medewerker (kost: ongeveer €100 per keer)

Begeleider:

De begeleider zorgt voor een inleiding, maakt meestal een mapje klaar over de auteur en zijn
boeken en leidt de bijeenkomst in goede banen.
De bibliotheek zorgt voor de praktische organisatie: boeken aanvragen, drank (koffie, wijn,
koekjes, chips), de locatie (de bib), uitnodiging,…
Een medewerker van de bibliotheek is aanwezig (al dan niet als de begeleider).
Sommige bibliotheken werken samen met het Davidsfonds.
Meestal worden de titels gekozen voor het hele jaar.
Voorbeeld : Leeskring van Halle
De leesgroep komt samen 5 maal per jaar: tussen oktober en mei in de bib.
De begeleidster van Leesweb maakt mapjes klaar en voorbereidend werk.
Kost: 100 euro.
Leesgroep van 12 mensen (middelbare leeftijd) komt samen op maandag avond (20-22u30).
Met glaasje wijn en chips.
1 medewerker van de bib aanwezig.
Laatste bijeenkomst van het schooljaar wordt beslist welke boeken volgend jaar gelezen
worden. Begeleidster heeft 15 boeken waarvan ze korte inhoud geeft. De 5 boeken die de
meesten stemmen krijgen worden gekozen.
Leesweb begeleidt leesgroepen en verzorgt cursussen voor (toekomstige
leesgroepbegeleiders).
7. Diverse
Urbain bereidt een boek voor over Constantin Meunier. Een voorsmaakje (folder) zal aan de
balie liggen ter beschikking van de lezers van de bibliotheek.
Volgende vergadering: dinsdag 10 mei 2016 om 19u30 stipt in de bibliotheek.
Gelieve de bibliothecaris te verwittigen indien verhinderd.

De secretaris,
Nelly Wyns

De voorzitter,
Glenn Deherder

