INTERLOKALE VERENIGING ZOVLA
Gaston Martensplein 9
9870 Zulte

ZOVLA-beheerscomité
Verslag van de vergadering van 24 november 2009 te Sint-Martens-Latem
AANWEZIG
Gemeente

Afgevaardigde Beheerscomité

De Pinte
Gavere
Kruishoutem
Nazareth
Zingem

Herbert Overdenborger, schepen
Karel Hubau, schepen
Bernard della Faille d’Huysse, schepen en plaatsvervangend lid
Thomas Van Ongeval, schepen
Kathleen Hutsebaut, schepen

Provincie Oost-Vlaanderen: Patrick Van Damme, beleidsmedewerker bibliotheken.
Stuurgroep
Jill Huys, waarnemend bibliothecaris De Pinte; Laure De Vreese, bibliothecaris Gavere;
Carine Anecaert,bibliothecaris Kruishoutem; Ann Van de Vijver, bibliothecaris Nazareth;
Catherine Hartmann, bibliothecaris Sint-Martens-Latem; Hans Van Hoecke, bibliothecaris Zingem;
Carine Van Lierde, bibliothecaris Zulte en Johan Vandendriessche, bibliothecaris Zwalm.

VERONTSCHULDIGD
Gemeente

Afgevaardigde Beheerscomité

De Pinte
Gavere
Kruishoutem
Nazareth
Sint-Martens-Latem
Sint-Martens-Latem
Zingem
Zulte
Zulte
Zwalm
Zwalm

Odette Pieters, gemeenteraadslid en plaatsvervangend lid
Maria De Vriese, gemeenteraadslid en plaatsvervangend lid
Hannelore Verzele, schepen
Tine van Audenaerde, gemeenteraadslid en plaatsvervangend lid
Erik Van den Abeele, schepen
Francesco Melis, gemeenteraadslid en plaatsvervangend lid
Monique De Smet, gemeenteraadslid en plaatsvervangend lid
Catherine De Smet, schepen
Kathelijne Van Betsbrugge, gemeenteraadslid en plaatsvervangend lid
Patrick Moreels, schepen
Karim Derijst, voorzitter gemeenteraad en plaatsvervangend lid

Waarnemend voorzitter
De heer Erik Van den Abeele liet zich verontschuldigen voor deze vergadering, volgens de statuten
wordt het oudste stemgerechtigde lid van het beheerscomité dan waarnemend voorzitter.
Schepen Herbert Overdenborger neemt die taak op zich en verwelkomt de leden.
Waarnemend bibliothecaris
Jill Huys vervangt Annelies De Vos wegens zwangerschapsverlof.
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Bij de start van de vergadering zijn drie stemgerechtigde leden aanwezig, twee raadsleden komen
later. De voorzitter, waarnemend, contacteert de andere leden.
In de statuten staat dat er 2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig moet zijn om geldig te kunnen
stemmen. Er is geen clausule voorzien om met volmacht te stemmen.
Om in de toekomst te vermijden dat de vergadering niet zou kunnen doorgaan wordt volgende
clausule opgenomen op de uitnodiging:
“Als er onvoldoende aanwezigen zijn wordt de vergadering opnieuw samengeroepen
om 20.15 uur.”
Het eventueel aanpassen van de statuten wordt als agendapunt opgenomen voor de volgende
vergadering.

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering van 10 maart 2009
Het verslag van de vergadering van 10 maart 2009 wordt goedgekeurd
door de leden van het beheerscomité.

2. Projecten
Stand van zaken lopende projecten
Wisselcollectie
Door Catherine Hartmann
Stripproject
• Het stripproject startte in 2003 en werd voortgezet in 2009. Om de zes maanden wordt de
collectie gewisseld. Jaarlijks wordt de collectie aangevuld met nieuwe titels of
stripreeksen. Budget aankoop 2009: 250 euro per bibliotheek.
Pakket provincie
De provincie verdeelde volgende pakketten onder de samenwerkingsverbanden
• een wisselpakket groteletterboeken dat om de 6 maanden wordt gewisseld,
• een pakket cd's, cd-roms, en dvd's die voorlopig niet wisselen;
• twee themapakketten: Pasen en sinterklaas, die momenteel in Zwalm en Nazareth staan
en jaarlijks worden gewisseld.
Seniorenproject
Door Catherine Hartmann
De ZOVLA-cursus “Senioren digitaal” gestart in september 2006, loopt verder zolang de
computers bruikbaar zijn.
De lesgever Ivan Schaubroeck stopt eind 2009. De vroegere bibliothecaris van Lovendegem,
Marc Goethals, wil zich engageren om de cursussen te geven.
De raadsleden opteren om door te gaan met het project.
De aankoop van het computermateriaal was een zware investering, die toch zo lang mogelijk
benut moet worden.
De 7de lessenreeks start in januari 2010 en loopt tot eind juni.
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Peuterproject
Door Hans Van Hoecke

De bibliothecaris deelt het overzicht van het aantal uitnodigingen en de afgehaalde boekjes uit
aan alle aanwezige leden.
Zoals afgesproken loopt het project: “Lang lezen de peuters” zo lang de voorraad strekt.
Schepen Overdenborger vraagt hoe het komt dat er een procentuele daling is van het aantal
afgehaalde boekjes.
Beleidsmedewerker Van Damme merkt op dat ZOVLA tot nu zeer goed scoorde,
gelijkaardige projecten in andere samenwerkingsverbanden en in het buitenland bereiken
gemiddeld maar 30% tot 35% van de doelgroep.
De bibliotheek van Nazareth stuurt geen Snifbrieven.
Poëzieproject
Door Laure De Vreese

In januari 2009 startte het poëzieproject “Dichter in de Bib” in samenwerking met
Vormingplus.
In het informatiemapje zit een overzicht van het poëzieproject.
Het project was opgesplitst in twee luiken:
• een beschouwend gedeelte, ‘poëzie proeven’;
voorjaar in Gavere i.s.m. Zwalm, najaar in Sint-Martens-Latem i.s.m. De Pinte;
• een creatief gedeelte ‘poëzie (s)maken’;
voorjaar in Zulte i.s.m. Kruishoutem, najaar in Zingem i.s.m. Nazareth.
De vierde sessie werd afgelast omdat er te weinig inschrijvingen waren.
De afsluiter van het poëzieproject is gepland op 28 januari 2010.
Chris Lomme en Geert Waegeman brengen met hun voorstelling: “Mijn leven langs poëzie
om: een afwisseling van poëzie met een vleugje muziek”.
De leden kregen een flyer en er wordt nog een uitnodiging doorgestuurd.

Voorstel nieuw project 2010
Door Ann Van De Vijver

Het project boekbaby’s, voorgesteld tijdens de vorige vergadering, werd om financiële
redenen afgelast.
De stuurgroep stelde een alternatief voor: ZOVLA-project voor eerste lezertjes (zie mail van
9 juli 2009). De leden van het beheerscomité gaven groen licht voor dit project.

Leesproject voor “Eerste lezertjes”
Voor eerste lezertjes wordt een boekje geschreven dat in alle acht bibliotheken wordt verdeeld.
Uitgeverij De Eenhoorn is bereid om een ZOVLA-boekje te produceren zoals voor het project
‘Lang leze(n) de peuters’.
Auteur Brigitte Minne en illustrator Ingrid Godon van 'Naar de bib', het kartonboekje van het
peuterproject, schrijven en illustreren het boekje.
Dit boekje zou opnieuw de bibliotheek als thema hebben. De herkenbaarheid wordt
geoptimaliseerd door het gebruik van dezelfde figuurtjes uit het boekje 'Naar de bib'.
Het project wordt voorgesteld tijdens de voorleesweek in november 2010.
Naast het individueel benaderen van de doelgroep wordt ook samengewerkt met de scholen.
De informatiemap bevat een toelichting en een financieel overzicht van het leesproject.
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3. Voorstel begroting 2010
Door Carine Van Lierde

Het voorstel tot begroting bevindt zich in de infomap.

Inkomsten
•

De structurele subsidie van de provincie bedraagt 24 000,00 euro.
De berekening is gebaseerd op ongeveer 0,30 euro per inwoner.
Voor het werkingsjaar 2008 was dat 0,3050 euro per inwoner van het
samenwerkingsverband (79 541 inwoners).
• Het inschrijvingsgeld voor “Senioren digitaal” is berekend op 120 cursisten:
1200, 00 euro
• De totale inkomsten worden begroot op 24 000,00 euro.
• De overdracht van 2009 bedraagt 13 000,00 euro.

Uitgaven
•
•
•
•
•
•

Voor de algemene werkingskosten wordt 5 500,00 euro begroot. Dit is een gemiddelde
van de werkingskosten van 2006, 2007 en 2008.
Voor het seniorenproject wordt 6 500,00 euro voorzien.
Voor de aankoop van de stripcollectie wordt 2 000,00 euro begroot.
Voor het poëzieproject wordt 1 900,00 euro begroot.
Voor het nieuwe project “Eerste lezertjes” wordt 12 180,00 euro begroot.
Door de aankoop van de eerste leesboekjes (2 000 exemplaren/ 4,74 euro) beschikken
we over een voorraad voor enkele jaren.
Voor de denkdag wordt 800,00 euro voorzien.

Totaal
Voor 2010 worden 28.880 euro uitgaven voorzien. Dat betekent dat we het jaar kunnen
afsluiten met een overschot van 8.186 euro.
In 2010 zijn er meer uitgaven dan inkomsten, de reserve van 2009 wordt eerst aangesproken.
Opmerkingen
• De heer Hubau vindt het positief dat het werkjaar met een batig saldo wordt afgesloten.
De heer Van Damme verduidelijkt dat jaarlijks de helft van het subsidiebedrag besteed
moet worden om het volgende werkjaar opnieuw in aanmerking te komen voor subsidie.
•

De heer Hubau informeert wanneer de provinciale subsidie wordt gestort.
De subsidie voor het streekgericht bibliotheekbeleid voor het werkjaar 2010 zal in het
voorjaar 2010 worden gestort.
De projectsubsidie zal in 2011 gestort worden, omdat het project maar in november start.

Goedkeuring
De begroting wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
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4. Aanduiding voorzitter en secretaris voor het werkjaar 2010
Volgens art. 2 van het huishoudelijk reglement wordt in het werkjaar 2010 het voorzitterschap
waargenomen door Hannelore Verzele, schepen van de gemeente Kruishoutem en de
secretarisfunctie door Johan Vandendriessche, bibliothecaris van de gemeente Zwalm.
De aanduiding van het voorzitterschap en de secretarisfunctie worden bevestigd door de leden
van het beheerscomité.

5. Vastlegging datum en voorstel agendapunten volgende vergadering
De volgende vergadering gaat door op donderdag 11 maart in de bibliotheek van Kruishoutem.
Voorstel agendapunten:
• goedkeuring verslag vorige vergadering 24 november 2009
• statuten;
• jaarverslag 2009: goedkeuring
• rekening 2009: goedkeuring
• project “Eerste lezertjes”
• varia

6. Varia
Denkdag
denken over de toekomst van ons samenwerkingsverband.
• Waar willen we naartoe = bepalen van termijnvisie.
• Werken met stellingen?
• Werken met externe begeleider.
• Patrick Van Damme verduidelijkt enkele voorbeelden uit andere
samenwerkingsverbanden.
Frankeringskosten
De heer Hubau vraagt zich af de frankeringskosten voor IBL niet verlaagd kunnen worden?
In de infomap bevindt zich een overzicht van de jaarlijkse frankeringskosten per bibliotheek.
Provinciale koerierdienst voor IBL:
De heer Van Damme meldt dat de provinciale subsidie voor IBL de IBL-kosten van de
ZOVLA-bibliotheken praktisch integraal dekt.
De provincie bekeek ook de mogelijkheid om met een koerierdienst te werken, maar dat was
financieel niet haalbaar.
Ook de post kan blijkbaar geen goedkopere formule aanbieden, zonder kwaliteitsverlies.
De bibliothecarissen proberen zoveel mogelijk boeken uit te wisselen tijdens de
vergaderingen.

ZOVLA is het samenwerkingsverband van de Openbare bibliotheken van
De Pinte (9840-Kerkplein 2), Gavere (9890-Kasteeldreef 48), Kruishoutem (9770-Waregemsesteenweg 22),
Nazareth (9810-Dorp 2), Sint-Martens-Latem (9830-Latemstraat 78), Zingem (9750-Huiseplein 16),
Zulte (9870-Gaston Martensplein 9) en Zwalm (9630-Sportlaan 1).

5

Voorstellen van de Gaverse bibcommissie
Kan ZOVLA een bezoek aan de boekenbeurs organiseren?
Enkele ZOVLA-bibliotheken organiseerden deze activiteit al meermaals, met wisselend
succes. De laatste jaren is de belangstelling veel verminderd.
De heer Van Damme merkt op de een combinatie ticket trein/boekenbeurs goedkoper is dan
een bus huren.
De stuurgroep onderzoekt de mogelijkheden en haalbaarheid voor een gezamenlijk
boekenbeursbezoek.
Het beheerscomité van de Gaverse bibliotheek vraagt zich af of de ZOVLA-bibliotheken de
vergaderingen met hun beheerscomité niet afwisselend in een andere bibliotheek kunnen laten
doorgaan? De heer Hubau verduidelijkt dat er een gelijkaardig project loopt voor de
cultuurraden, namelijk: “Gluren bij de buren”.
Door de vergadering te koppelen aan een rondleiding in de ontvangende bibliotheek krijgen de
raadsleden een beter inzicht in de werking van de andere ZOVLA-bibliotheken.
De stuurgroep onderzoekt de mogelijkheden en peilt naar de interesse bij de leden van hun
beheersorgaan.

De volgende vergadering van het beheerscomité van ZOVLA zal plaatsvinden op
donderdag 11 maart om 20.00 uur te Kruishoutem.

De secretaris,

De voorzitter, waarnemend

Carine Anecaert.

Herbert Overdenborger
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