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1. Goedkeuring en opvolging vorig verslag 29 september 2021.
Enkele punten ter opvolging:
-

-

-

Warmte bibliotheekgebouw:
Vorige week vond een eerste samenkomst in de bibliotheek plaats rond de opstart van
het dossier koeling: er werd een scope gemaakt van de mogelijkheden:
automatisering van de rookluiken (niet enkel sluiten bij wind of regen, maar volledig
automatisch) + installatie warmtepomp + eventuele aparte koeling voor vergaderzaal
en bureaus: het voorstel hiervan wordt bezorgd aan het gemeentebestuur.
Parket: er werd een staal genomen om te zien of er nog vocht onder het parket zit, dit
was niet het geval. Het parket moet dus niet uitgebroken worden, maar enkel
geschuurd en behandeld worden. Ook aan de achterdeur op het gelijkvloers zal het
parket opnieuw behandeld worden (is vuil van toen de ingang achteraan was). Er
wordt ook nog offerte verwacht voor de vlekken op de polybeton, daarna worden
beide offertes naar de verzekering gestuurd. Zodra de verzekering dit goedkeurt,
kunnen de werken starten.
Nieuw beheerssysteem (publiekspc’s en koppeling copier) wegens faillissement firma
Grafisoft: offertes worden opgevraagd aan de firma’s die een dergelijk systeem
kunnen aanbieden.
Nieuwe klantenteller: ook deze diende vervangen te worden wegens het faillissement
van diezelfde firma. Ondertussen werd de nieuwe klantenteller geïnstalleerd: deze
werkt niet meer via infraroodlicht maar via een camera die de hoofden filmt, wat voor
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accuratere gegevens zorgt (deze beelden worden niet bewaard en zijn conform met
GDPR).
Het vorig verslag wordt goedgekeurd.

2. Samenstelling beheersorgaan.
-

Ann Vandenbussche is schepen geworden, bijgevolg zetelt ze niet langer als
vertegenwoordiger van CD&V in het beheersorgaan, er zal een vervanger worden
aangesteld door het bestuur van CD&V.
Walter Vlassenbroeck dient wegens gezondheidsredenen zijn ontslag in: voor deze
vervanging zal een algemene oproep gedaan worden (voor een vertegenwoordiger van
de strekkingen en de gebruikers), na eerst navraag te doen bij de vorige twee
geïnteresseerden.

Beide leden worden van harte bedankt voor hun inzet en enthousiaste deelname aan de
vergaderingen van het beheersorgaan en voor het gemotiveerd mee uitstippelen van de
werking en het beleid van de bibliotheek!
-

Walter Vlassenbroeck vertegenwoordigde, als vertegenwoordiger van de strekkingen
en de gebruikers, de bibliotheek ook in de Cultuurraad (vergaderen ongeveer 6 keer
per jaar): Guy Piqué wil deze functie overnemen, waarvoor dank!
De bibliothecaris geeft dit door aan de cultuurbeleidscoördinator.

3. Budget 2022.
Het budget 2022 wordt overlopen, er zijn een paar kleine wijzigingen t.o.v. het voorstel dat
op de vorige vergadering werd besproken:
- Uitgaven:
 Auteurslezingen: 1.446 euro i.p.v. 1.750 euro: dit verschil gaat over de kosten
voor het onderhoudscontract van de piano: bib en cultuur betalen hiervoor elk 304
euro. Het bedrag van 1.750 euro is verminderd met 304 euro, het volledige bedrag
van 608 euro werd op cultuur geboekt. Dit is veel eenvoudiger voor de
afrekeningen en de opmaak van bestelbonnen.
 Kopieertoestel: 1.734 euro i.p.v. 2.101 euro, is verminderd op basis van verbruik
in 2021.
 Schrobzuigmachine: 656 euro i.p.v. 762,91 euro: is foutief bedrag dat nog moet
worden aangepast.
 ICT onderhoudscontracten: 18.972 euro i.p.v. 18.600 euro: bedrag werd
geïndexeerd.
- Investeringen
 De bedragen voor aanvulling meubilair (1.000 euro) van 2021 en 2022 werden
samengenomen en iets verhoogd naar 2.652,01 euro voor uitbreiding van de
burcht om voorleesboeken, anderstalige jeugdboeken en strips en spelletjes,
puzzels en vertelplaten in onder te brengen
 Budget voor beamer, kussens en freecooling zit onder respectievelijk IT en
Technische Dienst, dit is normaal gezien identiek aan wat in 2021 hiervoor begroot
was.
- Inkomsten:
 Voorstel van het beheersorgaan was om de inkomsten uit retributies aan te
houden van wat vorig jaar begroot was (4.600 euro), maar de dienst Financiën
heeft dit toch verlaagd naar 3.000 euro op basis van de inkomsten van 2021.
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Voorstel tot aankoop uitbreidingsmodule zelfuitleenbalies bij Kno-Tech:
Bij het lenen van boeken aan de zelfuitleenbalies met de eID-kaart, gebeurt het vaak dat
leners hun eID-kaart vergeten. Er is een module die er voor zorgt dat het lenen blokkeert
zolang de eID-kaart in de kaartlezer blijft zitten. Kostprijs hiervoor is 250 euro.
Dit voorstel tot aankoop wordt gunstig geadviseerd.

4. Jaarverslag 2021.
Het jaarverslag wordt overlopen.
Het aantal uitleningen nam in 2021 terug toe met 34 % (in 2020 zagen we een daling van
40%). Het aantal leners steeg met 5% (t.o.v. een daling van 18% in 2020). De
bibliotheekwerking zit terug in stijgende lijn maar het niveau van vóór corona werd zeker
nog niet bereikt.
Enkele bijkomende opmerkingen en voorstellen van de leden:
- Voorstel om het jaarverslag ook uit te breiden met een overzicht van het aantal keer
de bibliotheek als infrastructuur werd gehuurd door de verenigingen. In 2021 is dit
niet gebeurd. Dit punt wordt in de volgende jaarverslagen mee opgenomen.
- 3D-printers: wat zijn de verdere plannen: er is een werkgroep samengesteld binnen
de Regiobib die zal onderzoeken hoe we verder workshops kunnen organiseren en de
printer in de bib door het publiek kunnen laten gebruiken. De bib van Gavere zal hierin
proefproject worden.
- In het jaarverslag werd een top 3 getoond van gemeenten waaruit onze leners
afkomstig zijn. Omgekeerd, in welke bibliotheken inwoners van De Pinte (nog) lid zijn,
kan niet uit onze cijfers worden gehaald.
Het jaarverslag wordt goedgekeurd.

5. Bib en corona.
Op het moment van de laatste vergadering van het beheersorgaan in september was er
een periode van versoepelingen, helaas moesten we eind oktober terug verstrengen
(mondmasker, afstand,…). Op de activiteiten die in het najaar georganiseerd werden
(Saskia De Coster en Frank Degruyter), dienden we met CST te werken en het aantal
deelnemers te beperken.
Nu zijn alle beperkingen opgeheven, ook het inleveren van de materialen kan terug
binnen gebeuren via de zelfuitleenbalies.

6. Activiteiten.
Voorbije activiteiten:
-

-

Pianoweekend: 22, 23 en 24 oktober: was een succes
 Vrijdag: Openingsfeest met Sioen: 101 aanwezigen
 Zaterdag: vrij podium: 14 lokale pianisten + Verwendag met XL-boekenverkoop:
282 bezoekers, 280 boeken verkocht (boekenverkoop is nog paar weken blijven
staan tot 7/12: in totaal werden 652 boeken verkocht).
 Zondag: klassiek concert Nataliya Alekseeva en Annalivia Bekaert waar 73
personen op aanwezig waren
Saskia De Coster (25/11): 30-tal aanwezigen
Toneelvoorstelling ‘Kunst’ onder regie van Frank Degruyter (do 17/12): 50 aanwezigen
Schrijfcursus Danny De Vos voor volwassenen (8/2): volzet (20 deelnemers)
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-

Jeugdjury i.s.m. Vrije Basisschool: opgestart in het najaar: 16 leerlingen uit het 5de en
6de leerjaar ( = groep 4 van de jeugdjury) komen maandelijks op
woensdagvoormiddag onder begeleiding van een leerkracht samen in de bib om de 8
te lezen boeken te bespreken. De bib kocht 16 exemplaren aan.

Op de planning:
-

-

Jeugdboekenmaand:
21/3: Kamiel De Bruyne: 6de lj (2 klassen van het 5de lj): 4 lezingen: vond reeds plaats
(zeer goede lezingen)
19/4 en 2/5: Marieke Van Hooff: 2de lj: 5 lezingen
25/4 en 26/4: Sofie De Moor: 4de lj: 5 lezingen
3/5: Johan Vandevelde: 5de lj (2 klassen van het 6de lj): 4 lezingen
9/5: Tom Schoonooghe: 3de lj = nieuw: 4 lezingen
10/5: Ingrid Vandekerckhove: 1ste lj: 4 lezingen
In totaal: 26 lezingen voor 3.942,30 euro en 1.135,26 euro voor busvervoer.
Aanbod Groeipad (uit De Pinte): Groeipad wil workshops in de bib organiseren voor
het 1ste, 3de en 5de leerjaar rond het thema van de Jeugdboekenmaand (Helden en
Schurken). Dit aanbod is gratis mits promotie op het tekenblad waarop de leerlingen
tekeningen maken.
Het voorstel om deze workshops voor één leerjaar te organiseren b.v. het 3de leerjaar,
wordt gunstig geadviseerd. Er wordt naar de interesse gepolst bij de scholen, de
workshops zouden we plannen in de komende maanden. De enige kosten die de bib
hieraan heeft is het busvervoer voor de school in Zevergem.
Schrijfworkshop voor jongeren (12-16 jaar): 23/4: nog niet veel inschrijvingen, nog
promotie maken
23/4: Vertelkaravaan: i.s.m. Cultuurregio: ‘Droeve Rosie, blije Rosie’ met Odeon
Saxofoonkwartet: voor kinderen van 4 tot 8 jaar
Piano: 2 concerten per jaar organiseren i.s.m. cultuur: januari (nieuwjaarsconcert) en
in oktober (kidsconcert): dit wordt gunstig geadviseerd door het beheersorgaan
Boekstart: 18/5 en 21/5 i.s.m. Gezinsbond en de bibliotheek van Sint-Martens-Latem:
‘Schapenwolkjeswit’ en ‘Baby’s en boekjes’: beide activiteiten voor baby’s moesten 2
jaar geleden geannuleerd worden door corona
Sprekers die reeds gunstig geadviseerd werden door het beheersorgaan: Lize Spit,
Chris De Stoop, David Van Reybroeck, Paul Verhaege, Alain Remue: contacten worden
gelegd voor lezingen
Dienst Cultuur organiseert i.s.m. met de Cultuurregio op 15/5 het Meanderfestival in
de bib met een aperitiefconcert
11-11-11: voorstel voor een tentoonstelling rond Young Faces (rond klimaatactivisme)

7. Reservatiesysteem Piano.
De piano wordt bijna dagelijks bespeeld door leners.
We krijgen meer en meer de vraag naar de mogelijkheid om de piano vooraf te kunnen
reserveren: soms staan er twee personen op hetzelfde moment of komen geïnteresseerden
van ver om te komen spelen. Ook de muziekschool is hiervoor vragende partij.
De IT-verantwoordelijke van de gemeente is bezig een dergelijk reservatiesysteem op te
maken zodat er op voorhand of aan de balie (door de bibmedewerkers) kan gereserveerd
worden.
Hiervoor dient het dienstreglement aangepast te worden:
Huidig Artikel 21: Het gebruik van de piano
Gebruikers van de bibliotheek in het bezit van een geldige lenerspas kunnen gratis
gebruik maken van de piano tijdens de openingsuren van de bibliotheek.
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Gebruik van de piano wordt geregistreerd via de lenerspas.
Er dient niet gereserveerd te worden. Op de piano kan er maximum een half uur
gespeeld worden. Indien er zich geen volgende gebruikers hebben aangemeld, kan
deze tijd telkens met een half uur verlengd worden.
De gebruiker vraagt aan de balie de sleutel en hoofdtelefoon van de piano. Er kan
enkel met het silent systeem gespeeld worden.
Bij het beschadigen van de piano wordt de schade, begroot door de firma van het
onderhoudscontract, verhaald op de aansprakelijke.
Voorstel nieuw artikel 21: Het gebruik van de piano:
Gebruikers van de bibliotheek in het bezit van een geldige lenerspas kunnen gratis
gebruik maken van de piano tijdens de openingsuren van de bibliotheek.
Gebruik van de piano wordt geregistreerd via de lenerspas.
De piano dient gereserveerd te worden via het hiervoor voorziene reservatiesysteem.
Op de piano kan er maximum een half uur gespeeld worden. Indien er zich geen
volgende gebruikers hebben aangemeld, kan deze tijd telkens met een half uur
verlengd worden via het reservatiesysteem.
De gebruiker vraagt aan de balie de hoofdtelefoon van de piano. Er kan enkel met het
silent systeem gespeeld worden.
Bij het beschadigen van de piano wordt de schade, begroot door de firma van het
onderhoudscontract, verhaald op de aansprakelijke.
Dit voorstel wordt goedgekeurd.
- Bij het plaatsen van een reservatie zal men de melding krijgen om op tijd naar de
afspraak te komen.
- Het reservatiesysteem wordt eenvoudig gehouden: geen beperkingen, behalve dat
men maar een half uur kan reserveren. Als er niemand anders na het beëindigen van
het gereserveerde half uur komt, kan dezelfde persoon terug een half uur reserveren
aan de balie.
- Er is geen sleutel ter beschikking om de piano af te sluiten: dit moet dan ook
geschrapt worden in het reglement
Zodra het reservatiesysteem afgewerkt is, wordt deze aanpassing aan het dienstreglement ter
goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
Deze aanpassing wordt dan kenbaar gemaakt aan de leners via nieuwsbrief, infokrant,
website en facebook en via de promotiekanalen van de Muziekschool.

8. Nieuwe werkprocessen: IBL en online inschrijven.
Er zijn binnenkort 2 nieuwe manieren van werken binnen de dienstverlening van de
bibliotheek:
IBL
-

Vanaf 19 april wijzigt het Interbibliothecair Leensysteem:


tot nu is het zo dat leners aan de balie boeken die niet aanwezig zijn in onze
collectie kunnen laten aanvragen aan een andere bib. Wij zoeken dan waar dit
boek aanwezig is en vragen dit aan. Deze aanvragen en leveringen tussen
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openbare bibliotheken zijn kosteloos (enkel portkosten zijn te betalen). We
ontvingen hiervoor ook subsidies. De lener betaalt hiervoor 2,50 euro.


vanaf 19 april:
° alle aangevraagde boeken worden verstuurd naar alle bibliotheken (van een
bepaalde groep volgens grootte) die dat boek ter beschikking hebben: elke bib kan
dan aangeven om een bepaald boek al dan niet te leveren
° leners kunnen van thuis uit ook IBL’s aanvragen
° enkel boeken ouder dan 1 jaar kunnen via IBL aangevraagd worden + nog een
aantal beperkingen (geen puzzels, vertelplaten, boeken Jeugdjury,…)
° leveringen tussen openbare bibliotheken worden wel aangerekend: 8 euro te
betalen door de aanvragende bib, de leverende bib ontvangt 8 euro – de
subsidiëring wordt stopgezet
° het is dus de bedoeling om het evenwicht te behouden tussen het aantal
aanvragen en het aantal leveringen (voorbije jaren was dat redelijk evenwichtig)
en regelmatig te kijken hoeveel aanvragen er vanuit onze bib vertrekken (die de
leners zelf aanvragen)
° 2022 is een proefjaar: nadien wordt geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd
° kostprijs voor de lener is momenteel 2,50 euro, dit bedrag zal gelijkgeschakeld
(en waarschijnlijk verhoogd) worden in alle bibliotheken van de Regiobib (ook in
de aanloop naar één gemeenschappelijk dienst- en retributiereglement in alle 8
bibliotheken).

Online inschrijven
-

-

wie nog geen lid is van de bib zal zich online kunnen inschrijven. Hiermee worden
verschillende online drempels weggewerkt, bijvoorbeeld bij het reserveren of het
raadplegen van het krantenarchief. Nieuwe klanten kunnen dan onmiddellijk lid
worden van de bib. Daardoor kunnen ze materialen meteen reserveren of krijgen ze
toegang tot een digitale collectie. Binnen de 2 maanden moet deze klant langskomen
aan de balie om de inschrijving te bevestigen en definitief te maken.
Deze optie biedt ook een alternatief aan wie anders gebruik zou maken van IBL, die
kan nu gewoon zelf zijn reservering in een andere gemeente ophalen
Er wordt ook een mogelijkheid voorzien in het reserveren van aanwezige werken (dit
is nu nog niet mogelijk, enkel uitgeleende werken kunnen momenteel gereserveerd
worden). Dit kan echter wel voor vervelende problemen zorgen: een boek dat
aanwezig is, wordt gereserveerd. Ondertussen komt een andere lener naar de bib en
wil dat boek uitlenen, dit zal dan echter blokkeren aan de zelfuitleenbalies.
De bibmedewerkers moeten dus op geregelde tijdstippen nagaan of er aanwezige
werken gereserveerd zijn en die dan klaarleggen voor de leners (conform het systeem
van de boekenafhaaldienst). Dit zal een betalende dienstverlening worden maar
brengt wel extra werk met zich mee.
Dit is ook een punt dat zal besproken worden binnen de Regiobib zodat alle
bibliotheken ook hierin dezelfde dienstverlening aanbieden.

9. Publieksonderzoek Bib21: algemene bevraging.
Tot eind mei loopt het grootschalig gebruikersonderzoek voor bibliotheken. In het voorjaar
vorig jaar was dit rond corona, nu is het een algemene bevraging over de bibliotheek.
Dit onderzoek wordt gefinancierd door de Cultuurregio Leie Schelde.
Tot 21 maart telden we reeds 95 ingevulde enquêtes.
Hierbij nog eens een warme oproep aan de leden om deze enquête in te vullen:
www.cult22.eu/be/6638
Er wordt nog verder promotie gevoerd.
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10.
-

-

Er werd een visievormingstraject opgestart waarin doelstellingen en acties voor het
meerjarenplan voor de Regiobib werden opgesteld. Dit meerjarenactieplan voor de
Regiobib zal een praktische leidraad bieden voor de verdere uitbouw van de
intergemeentelijke samenwerking van bibliotheken: een concreet stappenplan wat we
samen willen realiseren en waar we willen staan tegen 2025.
Werkgroep 3D-printers is opgericht: ter voorbereiding van de organisatie van
workshops voor het publiek en de mogelijkheid van het printen in de bib
‘Kom op verhaal’: workshop verhalen vertellen door Frank Degruyter: ondertussen zijn
hiervan al een paar sessies doorgegaan op verschillende locaties in de cultuurregio
o.a. ook in onze bib
‘H van Humbold’: op 7 mei vindt in de Brielmeersen in Deinze een voorstelling plaats
van één van de te lezen boeken door de Jeugdjury: alle kinderen van groep 4 van alle
Jeugdjury’s van de bibliotheken van de regio worden hierop uitgenodigd (waaronder
ook het groepje van de Vrije Basisschool).

11.
-

-

Cultuurregio Leie Schelde.

Varia.

De vraag wordt gesteld naar de presentatie van de leesboeken van het 1ste, 2de en 3de
leerjaar. Deze boeken hebben overeenkomstig het leerjaar een gekleurd bolletje op de
rug (1ste leerjaar = groen, 2de leerjaar = geel en 3de leerjaar = blauw). Boven deze
boeken staat duidelijk het leerjaar in het overeenkomstige kleur gesignaleerd.
Dit kan echter stigmatiserend overkomen voor kinderen die b.v. in het 3de leerjaar
zitten maar een leesniveau hebben van het 2de leerjaar. De vraag is of deze boeken op
een andere manier kunnen worden opgesteld.
Een mogelijke andere manier is het werken met AVI-niveaus (dit wordt ook vermeld
op de rug van het boek, maar niet van alle boeken is dit gekend). Ook hier blijft het
probleem dat dit vervelend kan zijn voor kinderen die een lager leesniveau hebben
dan het ‘normale’ leesniveau van die leeftijd.
In de bib staat er ook een apart rek ‘Makkelijk lezen’ waarin boeken staan die
inhoudelijk overeenkomen met een bepaalde leeftijd, maar met vereenvoudigde
zinnen.
De bibliothecaris gaat na hoe deze boeken in de andere bibliotheken staan opgesteld.
Een andere vraag is waar mensen boeken kunnen schenken: dit kan in ruilkastjes
maar ook in de bibliotheek: boeken die niet ouder zijn dan 10 jaar en passen in de
collectie worden hierin opgenomen. Giften die niet worden opgenomen in de collectie
worden ofwel teruggegeven aan de schenker of, wat meestal het geval is, opgenomen
in de boekenverkoop of daarna aan de kringloopwinkel gegeven.

De volgende vergadering vindt plaats op woensdag 15 juni om
20 uur in de bibliotheek.
Met vriendelijke groeten,

Annelies De Vos
Bibliothecaris

Katleen Vandermeersch
Voorzitter

7

