Verslag van de vergadering van het Beheersorgaan op 05/12/2017

Aanwezig:
Stemgerechtigde leden: Geert Coene, Clothilde Deblander, Sandra Dero, Annie
Meulenijser, Sonja Van Den Bossche, Vanessa Van Hende, Arlette Vierendeels.
Niet-stemgerechtigde leden: Marie-Jeanne Deschuyteneer, Marie-Louise Devriese, Nelly
Wyns.
Verontschuldigd: Urbain Deblander, Glenn Deherder, Sylvia Goossens, Bart Pennewaert,
Michael Schoukens, Hilde Segaert, Robert Van Imp.

Bij gebrek aan voldoende aanwezigen kon de vergadering van dinsdag 28 november niet
geldig doorgaan.
Gelet op het feit dat de voorzitter en ondervoorzitter afwezig zijn, wordt het voorzitterschap
waargenomen door het oudste stemgerechtigde lid: Clothilde Deblander (artikel 5 van het
huishoudelijk reglement van het beheersorgaan).

AGENDA

1. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering
Geen opmerkingen m.b.t. het verslag van de vergadering van 19/09/2017.

2. Stand van zaken
De volgende punten werden goedgekeurd door het college op 27/09/2017:
1. Aankoop van markeerstiften en balpennen voor de jeugdboekenmaand 2018.
2. Budget 2018
3. Sluitingsdagen 2018
Tijdens de oude boekenverkoop van vrijdag 13 oktober tot en met zaterdag 21 oktober
werd er voor 227,60 euro oude boeken en tijdschriften verkocht.
Op de lezing van Kristien Hemmerechts (31/10/2017) waren 54 mensen aanwezig.
Op 13 november was de laatste PBS-dag gehouden in de provinciehuis in Leuven.
Tijdens die dag kregen de bibliothecarissen van Vlaams-Brabant meer uitleg over het EBS
(eengemaakt bibliotheeksysteem). Vanaf 1 januari 2018 valt het PBS (provinciaal
bibliotheeksysteem) onder Cultuurconnect. Cultuurconnect is een organisatie van de
Vlaamse Overheid ontstaan uit een fusiebeweging tussen Locus en Bibnet. Cultuurconnect
werkt samen met de 5 Vlaamse provinciebesturen, de Vlaamse Gemeenschapscommissie
(voor Brussel) en de bibliotheken aan een Eengemaakt BibliotheekSysteem (EBS) voor
Vlaanderen.
Het eengemaakt bibliotheeksysteem wordt een open, betrouwbaar, gebruiksvriendelijk en
geïntegreerd softwaresysteem voor het consolideren van de stabiele werkprocessen in de
bibliotheek.

Het eengemaakt bibliotheeksysteem zal gerealiseerd worden met de bibliotheeksoftware
Wise. Deze is ontwikkeld door HKA (Nederland) voor openbare bibliotheken. In Nederland
maakt 75% van de openbare bibliotheken gebruik van Wise (circa 119 bibliotheken).
Kosten voor EBS: de Vlaamse overheid kiest voor het laagste van de actuele tarieven,
namelijk 0,24 euro per inwoner per jaar (zelfde bedrag wordt momenteel betaald voor PBS).
Die basisinfrastructuur omvat naast het eengemaakt bibliotheeksysteem, ook de vernieuwde
bibliotheekwebsite, catalogus, Mijn Bibliotheek, het basispakket metacontent en Open Vlacc.
In 2018 zullen 4 testmigraties gebeuren met de 4 bestaande bibliotheeksystemen: Aleph
(PBS Vlaams-Brabant) ,Bidoc, Brocade en Vubis. Vanaf de 2de helft van 2018 beginnen de
conversies van de verschillende PBS (1 per 6 maanden).
Het systeem zal gebruik maken van het rijksregister om de adresgegevens actueel te
houden. De bib moet beschikken over een machtiging voor het gebruik van het rijksregister.
Die machtiging moet nog in 2017 aangevraagd worden door de veiligheidsconsulent van de
gemeente. Hieromtrent hebben alle gemeentesecretarissen een mail gekregen verstuurd
door Cultuurconnect (28/11/2017).
De 10de gedichtendag zal plaatsvinden in de bibliotheek op donderdag 25 januari 2018 om
19u00. Het nationale thema is “theater”. De bundel “Poëzie van eigen pen. 10 jaar
Gedichtendag in Herne” zal op die avond voorgesteld worden.

3. Infosessies Archeduc voorjaar 2018
De 2 infosessies over digitips hadden veel succes met 10 deelnemers op 5 oktober en met
13 deelnemers op 9 november.
De bibliotheek zou graag die samenwerking met Archeduc verder zetten in 2018 met
volgende vorming: “facebook voor beginners” (2 sessies) op donderdag 19 april en
donderdag 26 april telkens van 14u tot 17u.
In deze cursus voor beginners zet je je eerste stappen op de sociale netwerksite Facebook.
Eerst leer je een profiel aanmaken. Daarna kan je aan de slag. Je gaat je vrienden opzoeken
en leert nieuwe mensen met de dezelfde interesses kennen. Wie weet vind je oude
schoolkameraden of collega’s terug! Met Facebook kan je ideeën uitwisselen en foto’s of
filmpjes delen. Je ontdekt leuke en interessante evenementen en nog veel meer. Deze
workshop is voor de beginnende Facebookgebruiker die veilig en vlot contact wil houden met
zijn of haar vrienden, zowel op computer, tablet als smartphone.
Gunstig advies van het beheersorgaan.

4. PWA dienst
Het PWA-systeem wordt omgevormd tot “wijk-werken” vanaf 1 januari 2018.
De wijk-werker wordt vergoed door wijk-werkcheques. Het bedrag ligt tussen 5,95 euro en
7,45 euro per cheque.
Volgens de informatie gekregen van de lokale PWA dienst kunnen de mensen die via het
PWA-systeem werken gewoon verder doen via het wijk-werken.
In de bibliotheek werkt momenteel 1 persoon via PWA-cheques (maximum 45u per maand).
De bibliotheek zou graag deze samenwerking verder zetten in 2018 via “wijk-werken”.
Maximale kostprijs: €4023 voor 2018 (€7,45 x 45u = €335.25 per maand x 12 maanden).
Gunstig advies van het beheersorgaan.

5. Diverse
Volgende vergadering: dinsdag 20 februari 2018 om 20u00 stipt in de bibliotheek.
Gelieve de bibliothecaris te verwittigen indien verhinderd.

De secretaris,
Nelly Wyns

Waarnemend voorzitter,
Clothilde Deblander

