Gemeentelijke Openbare Bibliotheek De Pinte
Verslag vergadering Beheersorgaan dd. 1 maart 2012.

DEDRIE Ann
DE KOSTER William
DE STERCKE Lieve
DE VRIESE Chantal
DEMETS Fernand
GALLE Walter
GAZELLE Yves
HAEMERS Christian, Ondervoorzitter
LEKENS Lieven
NAESSENS Guido
OTTE Chris
PETIT Anne
POELMAN Ann
VAN PETEGHEM Vincent
VANDERBIESEN Greet
VANDERMEERSCH Katleen, Voorzitter
VERSLYPPE Colette
VLASSENBROECK Walter

Aanwezig
Aanwezig
Aanwezig
Verontschuldigd
Verontschuldigd
Verontschuldigd
Afwezig
Aanwezig
Afwezig
Aanwezig
Afwezig
Afwezig
Verontschuldigd
Verontschuldigd
Aanwezig
Aanwezig
Aanwezig
Aanwezig

OVERDENBORGER Herbert, Schepen
DE VOS Annelies, Bibliothecaris

Aanwezig
Aanwezig

Deze extra vergadering, samen met de algemene vergadering van de
cultuurraad, werd belegd om het werkingsverslag cultuur 2011 en het actieplan
cultuur 2012 te adviseren.

1. Werkingsverslag cultuur 2011: goedkeuring.
De punten van de bibliotheek zijn geïntegreerd in het werkingsverslag van cultuur.
Alle acties worden overlopen en toegelicht door de cultuurbeleidscoördinator en de
bibliothecaris.
De vooropgestelde acties voor de bibliotheek werden allemaal bereikt.
Volgende acties van cultuur werden niet bereikt:
Erfgoed: aanmaken GIS-kaart waardevol erfgoed, opmaak archiefreglement, Erfgoeddag:
Armoe Troef.
Cultuurcreatie: werking Artotheek
Cultuuraanbod en –participatie: deelname Week van de Smaak, Project in park Viteux
Ondersteuning: in werking treden van Recreatex, herwerking fuifcharter.
Alle andere acties werden volledig of deels bereikt.

2. Actieplan cultuur 2012: goedkeuring.
De punten van de bibliotheek zijn eveneens geïntegreerd in het actieplan cultuur.
Alle acties worden overlopen en toegelicht door de cultuurbeleidscoördinator en de
bibliothecaris.
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Opmerking is dat als er activiteiten voor scholen georganiseerd worden door de
bibliotheek, de school van Zevergem daar niet kan aan deelnemen aangezien ze, door
het wegvallen van de busverbinding, geen transportmogelijkheden hebben. De
bibliothecaris meldt dat voor de jeugdboekenweek al een extra bus is ingelegd voor de
klassen van Zevergem en dat voor de komende activiteiten (theatervoorstelling Malus en
kleutercarrousel Bo) ook telkens bussen worden voorzien.
De leden van het beheersorgaan van de bibliotheek trekken zich terug in de schepenzaal
waar het werkingsverslag 2011 en het actieplan 2012 unaniem worden goedgekeurd.
Ook de Cultuurraad stemde beide plannen unaniem goed.

De volgende vergadering van het beheersorgaan gaat door op woensdag 23 mei 2012.

Met vriendelijke groeten,

Annelies De Vos
Bibliothecaris

Katleen Vandermeersch
Voorzitter
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