Gemeentelijke Openbare Bibliotheek De Pinte
Vergadering Beheersorgaan 6 februari 2014
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1. Goedkeuring en opvolging vorig verslag 21/11/2013
Enkele punten ter opvolging zijn:
 Mailmerge: herinneringsmails worden nu ook verstuurd, tot nu toe nog geen
problemen ondervonden. We merken dat er minder maningsbrieven moeten
verstuurd worden, maar de te betalen boetes blijven tot nu toe wel nog gelijk
met vorig jaar…
 Gratis AVM: januari 2014: 380 uitleningen t.o.v. 99 in januari 2013.
Het vorige verslag wordt goedgekeurd.

2. Nieuwbouw bibliotheek: stand van zaken
De huidige stand van de werken is:
- alles afgewerkt behalve:
o lift en sprinklers werken nog niet: bijkomende elektriciteitsleiding en
glasvezel wordt gelegd
o stuk beton onderaan trap in kelder: lift voor nodig
o extra leuning achteraan tribune en aan trap tribune
o los meubilair
o RFID en andere informaticazaken
o buitenaanleg
- buitenaanleg: leesterras: er wordt nagegaan wat er wettelijk kan i.v.m. een mogelijke
samenwerking met de nieuwe uitbater van het Klooster
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- wat betreft de automaten (koffie, frisdrank): dit kost veel in vergelijking met de
afname, dikwijls zijn er ook problemen met de werking.
Verhuis (met 3 weken sluiting van de bib) was voorzien midden april om op 12 mei te
openen, maar doordat het bestek van het meubilair nog niet afgewerkt is en de timing
van levering wel heel strak wordt, wordt voorgesteld om een maand later te verhuizen
(midden mei) en de opening te voorzien in het weekend van 7 juni (Cafeest). Dit moet
nog worden voorgelegd aan het college.
Budget verhuis: geen budget voorzien voor verhuisfirma, daarom zouden we het budget
dat voorzien was voor acties dit jaar, waar we nu toch geen tijd voor hebben, reserveren
voor de verhuisfirma: samen 5.700 euro
 JBW: 1.500 euro
 Bibliotheekweek: 200 euro
 Auteurslezingen: 500 euro
 Boekenkoffers: 500 euro
 Speciale collectieonderdelen: 500 euro
 Infosessies: 1.200 euro
 Extra licenties fundels: 800 euro
 Collectie: 500 euro
De firma zal instaan voor de verhuis van de boeken, de rest zal door de technische dienst
gedaan worden.

3. Openingsfeest nieuwe bibliotheek: planning
De werkgroep van het openingsfeest is samen met het personeel van de bib en de
cultuurbeleidscoördinator tweemaal samengekomen voor een eerste brainstorm en
verdere uitwerking. Maar zolang we geen concrete datum hebben, kunnen we nog niet
veel gaan vastleggen. Dit zouden we organiseren:
Officiële gedeelte
- op een vrijdag- of zaterdagavond (06/06 ?)
- enkel voor de genodigden
- start aan oude bib en met fanfare en reuzen in stoet naar de nieuwe bib
- receptie
- speechen
- muziekbandje dat voor achtergrondmuziek zorgt tussen de speechen en tijdens receptie
Opendeurdag (geen uitleen)
- op een zaterdagnamiddag (07/06 ?)
- rondleidingen in de bib
- workshops: kalligrafie, breien of quilten, pralines maken, digitaliseren van oude foto’s
- voor kinderen: voorlezen of knutselnamiddag
- ballonnen plooien en grimeren
- afsluiter ‘feestoog’: weekend daarna of helemaal niet
Eerste uitleendag
- tijdens de week, niet tijdens weekend, wegens de drukte (zelfuitleenbalies): di 10/06
na pinkstermaandag ?
Andere
- lagere school: tekenwedstrijd
- middelbare school: poëziewedstrijd
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- opmaken van tekstbundel met tekst/poëzie/tekeningen van bekende literaire
Pintenaren, dat tevens zal dienst doen als infoboekje van de bib (bij nieuwe
inschrijvingen), dus waar ook reglement en plattegrond enzo zal instaan.
Mogelijke (ex)Pintenaren zijn: Tine Ruysschaert, Klaar Leyre, Hans Schmidt, Jeroen
Theunissen, Koen Vlerick, Bavo Dhooge, Guido Vanhercke, Astrid Panis, Sabine De
Cockere, Paul De Becker,Johan Van Twembeke,…
- grote affiches maken ( bv. foto van boekenrek) met ‘vanaf… kan u terecht in de nieuwe
bib’
- teaser: bv. in OCP boekenrek met afgevoerde boeken
- gadget: 1 per gezin bv. stevige zak, stylo
- oorspronkelijk waren ook volgende activiteiten gepland in de week na de opening:
* infoavond over voorlezen voor kinderen i.s.m. Gezinsbond: woe 21/05
* infoavond tablets: donderdag 22/05
- tentoonstellen van oude foto’s van de bibliotheek

4. Meerjarenplanning concreet voor de bibliotheek






De meerjarenplanning werd ondertussen goedgekeurd door de gemeenteraad
Wat het advies betreft van het beheersorgaan rond deze meerjarenplanning:
* artotheek: catalogus in de bib leggen
* bib op school: ok
* samenwerking school Zevergem jeugdboekenweek: bus worden ingelegd
* personeel: indien extra openingsuren extra personeel voorzien: de schepen licht
toe dat er nog geen concrete acties zijn (wel al plannen) maar zonder het huidige
personeel in de problemen te brengen
De lijst van concrete acties worden overlopen (onderlijnde zijn gekoppeld aan een
budget)
gelijkblijvend beleid: nog geen info, er wordt hierover met de financiële dienst nog
een vergadering over belegd.

5. Varia.
- vervangen lid beheersorgaan volgens art. 8 van het huishoudelijk reglement: Katinka
Neyt (Ruimte): er wordt contact opgenomen met de voorzitter van Ruimte.

De volgende vergadering vindt plaats op 8 mei 2014 om 20 uur in de bib.
Met vriendelijke groeten,

Annelies De Vos
Bibliothecaris

Katleen Vandermeersch
Voorzitter
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Ferry Comhair
Schepen

