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1. Goedkeuring en opvolging vorig verslag 08/05/2014
Enkele punten ter opvolging zijn:
- we verwelkomen mevr. Ann Poelman als nieuwe afgevaardigde van Ruimte (ter
vervanging van mevr. Katinka Neyt: gemeenteraad 19/05).
- mailmerge: werkt zoals het moet
Het vorige verslag wordt goedgekeurd.

2. Verhuis en openingsfeest: evaluatie
Verhuis: 19/05 – 05/06
- Verhuis van de boeken zelf met de verhuisfirma ging zeer vlot (met uitklapbare
karretjes met legplanken die even lang waren als deze van de rekken): op 2
dagen zou dit afgerond geweest zijn: 5.000 euro
- Maar door problemen met de vloer (te glad), die uiteindelijk opnieuw behandeld
moest worden, is alles een week stilgelegd: gevolg is dat de boeken die voor een
deel al in de ‘oude’ rekken gezet waren, er terug uit moesten en opnieuw in de
karretjes moesten opgesteld worden met bijkomende huurkosten voor die
karretjes van 900 euro. Na een week konden dan alle boeken terug op hun plaats
in de rekken gezet worden.
- Alles is dus een week opgeschoven: voor de officiële opening is alles in de
bibliotheekruimte goed gezet, maar de dozen met materialen voor de burelen zijn
in het magazijn terechtgekomen en moeten voor een groot deel nog steeds
uitgepakt worden (tijdstekort…)
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Openingsfeest: 06/06 officiële opening – 07/06 opendeurdag
- Budget was begroot op 5.000 euro, totale uitgaven bedragen 4.352,15 euro
- We zouden nog 1.000 euro projectsubsidies van de provincie ontvangen
- Met onze bezoekersteller hebben we het aantal aanwezigen kunnen tellen:
06/06: 373
07/06: 981
- Stoet van de oude naar de nieuwe bib (Propere fanfare): 15-tal kinderen liepen
verkleed mee, geen grote opkomst
- Grimeren: 51 kinderen werden gegrimeerd
- Aballon: ballonnenplooien
- Crefi: knutselen van bladwijzers
- Workshop breien: tevreden deelnemers
- Les Odettes: sketches en liedjes op maat van de opendeur van de bib
- POLS: maar 1 persoon met foto’s langs geweest

3. Jaarverslag 2013: goedkeuring
Het jaarverslag wordt overlopen, bijkomende vragen worden gesteld:
- Bij de leners wordt 1 instelling van buiten De Pinte vermeld, dit is de leesclub van
Nazareth.
- In totaal zijn er meer dan 2410 leners, er wordt gevraagd of de niet meer actieve
leners kunnen verwijderd worden. Het is wel zo dat sommige leners niet elk jaar
komen, soms verlopen een paar jaar vooraleer bepaalde leners terug naar de bib
komen, hun lidkaart blijft dan ook geldig. Leners die reeds lange tijd niet meer
naar de bib komen, zullen verwijderd worden.
- Bij de baliebelasting is te zien dat het aantal verlengingen blijft toenemen. Als er
vroeger boeken ingenomen werden, verlengden wij aan de balie automatisch de
boeken die nog thuis waren. MijnOvinob wordt ook veel gebruikt om van thuis uit
boeken te verlengen (geen cijfers van). Dus waarschijnlijk gaat het om een
combinatie van beiden. In 2014 zal gezien worden of het gebruik van de
zelfuitleenbalies een invloed zal hebben op het aantal verlengingen.
- Bij de uitgaven wordt gevraagd wat alg.rek.nr. 613600 ‘Goederen voor verkoop’
betekent. Dit betreft vergoedingen voor residentie Kerkhoek.

4. Bios-gegevens 2013: bespreking.
De BIOS-gegevens zijn de gegevens (leners, bezit, uitleningen, financiën) die alle
bibliotheken elk jaar moeten doorgeven aan het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor
Jeugd en Volwassenen. Het is nu de vierde keer dat we deze vergelijkingen maken (1ste
keer was in 2007 met gegevens van 2005, 2de keer was in 2009 met gegevens van 2007,
3de keer was is 2011 met de gegevens van 2010).
Aan de hand hiervan kunnen de gegevens van verschillende bibliotheken over
verschillende jaren bekeken en vergeleken worden.
-

Deze keer gaat het over de gegevens van 2013.
Er werd opnieuw een vergelijkingsgroep gemaakt van gemeenten in OostVlaanderen met een inwonersaantal tussen 7501 en 15000 zodat er kan
vergeleken worden met de gegevens van 3 jaar daarvoor (2010) met de
op datzelfde criterium gebaseerde groep van 23 in totaal (Zulte is hier ook
bij opgenomen omdat ze de vorige keren er ook bij zaten, hun
inwonersaantal zit ondertussen wel boven de 15.000 euro). Alle ZOVLAgemeenten behalve Zingem, maken hier ook deel van uit.

2

-

-

-

Per blad staan de gemeenten met het inwonertal en het gegeven dat
vergeleken wordt in oplopende volgorde (gemeente met laagste waarde
staat bovenaan) zodat men duidelijk kan zien op de hoeveelste plaats De
Pinte staat.
Er staan ook gemiddelden in van de vergelijkingsgroep (23 gemeenten),
van Oost-Vlaanderen (64 gemeenten) en van het Vlaams gewest (310
gemeenten), waarbij het gemiddelde van de vergelijkingsgroep (VG) het
meest interessant is.
Onderaan de tabellen wordt ook de vergelijking gemaakt met de vorige
BIOS-gegevens (2010).

1) Bezit van gedrukte materialen
- Op de 5de laatste plaats (30.775), ver onder het gemiddelde van de
vergelijkingsgroep (VG) (40.824,17)
- In vergelijking met 2010 zijn we wel gestegen in aantal
- We hebben een kleine collectie in vergelijking met de anderen
2) Bezit van audiovisuele materialen (AVM)
- Op de 4de laatste plaats (1.410), onder het gemiddelde van de VG
(5.205,22), we zijn 1 plaats gestegen
- De AVM-collectie is ook zeer klein in vergelijking met de rest
3) Vernieuwingsritme: aanwinsten t.o.v. de collectie in %
- Op de 4de plaats (9,74 %), boven het gemiddelde van de VG (8,87 %)
- We scoren 1 plaats hoger dan 3 jaar daarvoor omdat we meer aanwinsten
hadden dan in 2010
- Het feit dat we zo hoog staan is omdat we een kleine collectie hebben. Als
de aanwinsten gedeeld worden door de collectie scoren bibliotheken met
een kleine collectie hoger dan deze met een grote collectie en worden onze
collecties procentueel gezien meer vernieuwd dan bij grotere collecties het
geval is
4) Uitleningen
- Op de 23 gemeenten zitten we op de 8 ste laatste plaats (80.646), onder het
gemiddelde van de VG (107.764,13)
- 1 plaats gezakt t.o.v. 2010
5) Leners
- Op de 10de laatste plaats, ongeveer in het midden (2.410), onder het
gemiddelde van de VG (2.848,74)
- Iets minder leners dan in 2010, 1 plaats gezakt t.o.v. 2010
6) Leners jonger dan 15 jaar
- Op de 8ste
laatste plaats (704), onder het gemiddelde van de VG
(1.044,52)
- Er zijn minder jeugdleners dan 3 jaar daarvoor
7) Leners ouder dan 15 jaar
- Op de 12de plaats (1.706), net onder het gemiddelde van de VG (1.804,22)
- 1 plaats gedaald t.o.v. 2010 maar toch met meer volwassenen leners dan
in 2010
8) Leners jonger dan 15 jaar t.o.v. het totaal aantal leners
- Met 29,21 % blijven we op de 6de laatste plaats staan, onder het
gemiddelde van 34,73 % van de VG
- Het aandeel van kinderen tot 15 jaar bij de totale leners is gedaald t.o.v.
2010 (5 %)
9) Leners ouder dan 15 jaar t.o.v. het totaal aantal leners
- Met 70,79 % blijven we ook op de 6de plaats staan, boven het gemiddelde
van 65,27 % van de VG
- Het aandeel van de volwassenen in het lenersbestand is dus gestegen
t.o.v. 2010 (van 65 % naar 70 %)
10) Bereik: percentage van inwoners dat lid is van de bibliotheek
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Met 23,59 % zakken we 1 plaats nl. naar de 11 de plaats, iets onder het
gemiddelde van de VG (25,1 %)
- Qua bereik zitten we zeker goed
11) Bezitscoëfficiënt van de gedrukte materialen: hoeveel boeken zijn er gemiddeld
ter beschikking per lener
- We zijn met 12,23 gestegen van de 4de laatste naar de 10de laatste plaats
maar nog steeds onder het gemiddelde van de VG (14,4)
12) Bezitscoëfficiënt van de audiovisuele materialen: hoeveel AVM zijn er gemiddeld
ter beschikking per lener
- Op de 4de laatste plaats (0,59), onder het gemiddelde van de VG (1,65), 1
plaats gestegen
- De AVM-collecties van de andere bibliotheken worden dus meer uitgebreid
dan de onze, nochtans werden in 2013 veel nieuwe dvd’s aangekocht maar
ook veel afgevoerd
13) Leenfrequentie van de gedrukte materialen: hoeveel boeken worden gemiddeld
per lener uitgeleend
- 1 plaats gestegen, op de 13de plaats (32,72), net onder het gemiddelde
van de VG (33,91)
- Het aantal werken dat per lener uitgeleend wordt, blijft min of meer gelijk
(1 meer)
14) Leenfrequentie van de audiovisuele materialen: hoeveel AVM worden gemiddeld
per lener uitgeleend
- We blijven met 0,74 op de voorlaatste plaats staan, onder het gemiddelde
van de VG (3,88)
- Dit door de kleine collectie
15) Gebruikscoëfficiënt van de gedrukte materialen: hoe dikwijls werd een boek per
jaar gemiddeld uitgeleend
- Gezakt van de 5de naar de 8ste plaats (2,54 keer), boven het gemiddelde
van de VG (2,33 keer)
- De oorzaak hiervan is de kleine collectie
16) Gebruikscoëfficiënt van de audiovisuele materialen: hoe dikwijls werd een AVM
per jaar gemiddeld uitgeleend
- 5 plaatsen gestegen t.o.v. 2010: van de 3 de laatste naar de 8ste laatste
plaats (1,27 keer), onder het gemiddelde van de VG (2,56 keer)
- Oorzaak is de kleine collectie en het gratis uitlenen sinds het najaar van
2013
17) Personeel in voltijdse equivalenten (aantal voltijds werkende personeelsleden)
- Op de 3de laatste plaats met 2,32 vte (in 2010 stonden we nog op de
laatste plaats), ver onder het gemiddelde van VG (3,66 vte)
- Ondanks een paar uur die er extra zijn bijgekomen t.o.v. 2010, blijven we
aan de staart hangen
18) Personeel in voltijdse equivalenten per 1000 inwoners
- We blijven op de 3de laatste plaats staan (0,25 vte), onder het gemiddelde
van VG (0,39 vte)
- Ook het onderhoudspersoneel wordt hier bijgeteld
19) Personeel in voltijdse equivalenten per 1000 leners
- Op de derde laatste plaats (1,05 vte), onder het gemiddelde van de VG
(1,57 vte)
- Ook het onderhoudspersoneel wordt hierbij geteld
20) Aantal uren vrijwilligerswerk
- Op de 3de plaats (1.056 u), boven het gemiddelde van de VG (415,3 u)
- Het aantal uren dat de vrijwilligers werken is gestegen t.o.v. 2010
21) Inkomsten: subsidies + eigen inkomsten
- 5de laatste (78.434,08 euro), onder het gemiddelde van VG (103.121,53
euro)
- 1 plaats gedaald t.o.v. 2010
22) Eigen inkomsten: inkomsten uit maningsgelden, leengelden, boetes
-
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10de laatste plaats (7.201,52 euro), onder het gemiddelde van VG
(9.991,84 euro)
- Er waren iets meer eigen inkomsten dan in 2010
23) Subsidies Vlaamse Overheid: personeelssubsidies + subsidies voor deelname PBS
- 9de laatste plaats (69.485,36 euro), onder gemiddelde van VG (75.322,07
euro)
- Op dezelfde plaats als in 2010
24) Personeelssubsidies Vlaamse Overheid
- Op dezelfde 9de laatste plaats als 3 jaar voordien (67.787,68 euro), onder
gemiddelde VG (73.714,70 euro)
- Voor gemeenten met minder dan 10.000 inwoners geldt een forfaitair
bedrag van 5.329,13 euro, voor gemeenten met meer dan 10.000 euro
wordt de subsidie berekend op basis van de uitgaven voor het personeel,
dus staan we eigenlijk terug op de laatste plaats
25) Personeelssubsidie Vlaamse Overheid t.o.v. de totale uitgaven: percentage van
personeelssubsidie van Vlaamse Overheid t.o.v. de totale uitgaven van de bib
(excl. gebouwen)
- Terug op de 1ste plaats (36,17 %), boven het gemiddelde van VG (24,38
%)
- Onze totale uitgaven zijn zeer laag, vandaar dat we hier een hoog
percentage bekomen
26) Subsidies Provincie: subsidies van Provincie voor deelname Ovinob, IBL,
regionaal verzorgende functie
- Op de 12de plaats (6 plaatsen gestegen t.o.v. 2010) met 1.747,20 euro,
net onder het gemiddelde van VG (1.793,26 euro)
27) Totale uitgaven
- Door de bouw van de bibliotheek steken we hier met kop en schouders
bovenuit: 1.311.567,54 euro (VG: 386.060,88 euro), in 2010 stonden we
nog voorlaatste
28) Uitgaven per inwoner
- Idem nieuwbouw: 1ste met 128,38 euro (VG 34,84 euro), t.o.v. de 4de
laatste plaats (18,91 euro) in 2010.
29) Uitgaven per lener
- Idem nieuwbouw: 1ste met 544,22 euro (VG 141,55 euro) t.o.v. de
voorlaatste plaats (78,19 euro) in 2010
30) Uitgaven per uitlening
- Idem nieuwbouw: 1ste met 16,26 euro (VG 3,92 euro) t.o.v. de 8ste laatste
plaats (2,46 euro) in 2010
31) Uitgaven collectie
- We blijven op de 7de laatste plaats staan met 33.953,33 euro, onder het
gemiddelde van de VG (41.371,52 euro)
- T.o.v. 2010 is er 300 euro minder naar collectie gegaan
32) Uitgaven collectie t.o.v. de totale uitgaven in %
- Op de 2de plaats met 18,12 %, ver boven het gemiddelde van de VG
(13,23 %)
- In 2010 stonden we nog op de 1ste plaats met 20,55 %
- We scoren hier hoog omdat de totale uitgaven (excl. gebouwen en
investeringen) laag zijn
33) Uitgaven ICT
- 10de plaats (10.911,28 euro), onder het gemiddelde van de VG (11.976,55
euro)
- Ongeveer in het midden, 800 euro minder dan in 2010
- Zelfuitleenbalies zijn hier niet in opgenomen, deze horen bij investeringen
34) Uitgaven ICT t.o.v. de totale uitgaven in %
- 5de plaats (5,82 %), boven het gemiddelde van de VG (3,83 %), 2 plaatsen
hoger dan in 2010
-
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De oorzaak hiervan zijn de lage totale uitgaven (excl. gebouwen en
investeringen)
35) Werkingsuitgaven: uitgaven zonder ICT, personeel, collectie, infrastructuur (dus
technische kosten, kosten voor activiteiten, bureaumaterialen, telefoonkosten, …)
- Dezelfde 5de laatste plaats (8.859,13 euro), ver onder het gemiddelde van
de VG (23.508,18 euro) en 1.100 euro minder dan in 2010
36) Werkingsuitgaven t.o.v. de totale uitgaven in %
- 10de laatste plaats (4,73 %) onder het gemiddelde van de VG (6,79 euro)
en 7 plaatsen gedaald t.o.v. 2010
37) Personeelsuitgaven
- Laatste (125.799,52 euro), onder het gemiddelde van de VG (219.140,31
euro), dit is bijna dubbel zoveel
- In 2010 stonden we ook op de laatste plaats (in 2013 25.000 euro meer
dan in 2010)
38)Uitleningen per vte per openingsuur
- Op een spectaculaire 1ste plaats met 51,08 uitleningen, en een verschil van
11 t.o.v. de bibliotheek die op de 2de plaats staat
- Conclusie: wij moeten veel harder doorwerken aan de balie
-

Besluit
Dezelfde conclusies komen naar voor als in 2011 (op basis van de gegevens van 2010):
Collectie
-

-

Kleine collectie
Er zijn verschillende gemeenten met minder inwoners die toch een grotere
collectie hebben
Als gevolg van onze kleine collectie scoren we op het vlak van
vernieuwingsritme dan ook hoger omdat onze totale collectie kleiner is in
vergelijking met de anderen
Qua collectie-uitgaven staan we op de 7de laatste plaats, dus het is niet zo
dat we in vergelijking met andere bibliotheken meer nieuwe aanwinsten
hebben

Uitleningen
- In vergelijking met de 23 gemeenten staan we ook in de onderste helft, en
onder het gemiddelde
- Dit heeft ook te maken met het weinige aantal openingsuren
Leners
- Ongeveer in het midden, maar toch nog onder het gemiddelde
- Opvallend is dat ons publiek voor ongeveer 70 % uit volwassenen bestaat
- Het bereik is goed: ongeveer 24 % van de bevolking wordt bereikt en als
we rekening houden met de klaspassen en instellingspassen komen we aan
28,8 %.
Personeel
- Op dit punt blijven we al jaren ondermaats scoren
- In vergelijking met de andere gemeenten blijven we aan de staart hangen.
- Met de zelfuitleenbalie zal de drukte aan de balie wat het in- en uitscannen
betreft wel wat afnemen, maar de problemen door dat personeelstekort die
zich voordoen inzake dienstverlening (openingsuren, dienstverlening aan
de balie), werking en uitbreidingsactiviteiten blijven bestaan.
Inkomsten
- Hier hangen we ook aan de staart
- Minder personeel, dus minder subsidies hiervoor
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Uitgaven
-

-

Wat de totale uitgaven betreft, is er een spectaculaire stijging door de
uitgaven voor de nieuwbouw
Voor de andere uitgaven (behalve ICT daar scoren we bijna gemiddeld)
hangen we opnieuw aan de staart: er wordt voor collectie en werking niet
veel uitgegeven voor de bib in vergelijking met gelijkaardige gemeenten
Wat de uitgaven voor personeel betreft, staan we op de laatste plaats te
blinken

ALGEMEEN
We scoren niet slecht wat het aantal leners en uitleningen betreft. Ook het bereik is
groot. En met de nieuwbouw is er sinds 2012 een zware inspanning gedaan in de
tegemoetkoming naar een geschikte ruimte voor de bibliotheek, een mooie huisvesting
waar alle bibliotheekmaterialen ordelijk kunnen opgesteld worden, waar plaats is voor
uitbreidingsactiviteiten (tribune) en met oog voor de nieuwste digitale ontwikkelingen.
Conclusie: het publiek is er, de uitleningen zijn er, het gebouw is er, maar de uitgaven en
het personeel zijn er verhoudingsgewijs niet aan aangepast. In 2011 kwamen we tot
dezelfde conclusie, net als de conclusie daarvoor.
Het grootste probleem blijft het tekort aan personeel:
In eerste instantie om onze basisdienstverlening te kunnen in stand houden (vnl.
uitleen): de zelfuitleenbalies met geautomatiseerde in- en uitleen vangen de drukte aan
de balie wel wat op, maar het vervangt geen personeelslid; bij ziekte of verlof blijven de
huidige problemen bestaan. Bovendien vervangen ze enkel het in- en uitscannen.
Inschrijvingen, rondleidingen, betalingen, reservaties, IBL-aanvragen blijven door een
baliemedewerker uitgevoerd worden. Het inlichtingenwerk, begeleiding van leners,
zoeken naar boeken waar we vroeger geen tijd voor hadden, kan nu eindelijk wel
uitgevoerd worden
De vrijwilligers zijn een zeer welkome hulp bij het verrichten van voornamelijk
bibliotheektechnische taken, maar we hebben nood aan opgeleid bibliotheekpersoneel
dat de normale werking van de bibliotheek kan ondersteunen. We kampen met een
serieuze achterstand op gebied van invoer, bestellen van boeken en dvd’s, het
introduceren van nieuwigheden in de bibliotheken, afgewerkte uitbreidingsactiviteiten
etc., wat te wijten is aan een gebrek aan gekwalificeerd personeel. We kunnen
momenteel enkel het meest noodzakelijke aanbieden aan de leners, die toch in groten
getale afkomen. In de steeds veranderende informatiemaatschappij is een bib meer dan
een plaats waar boeken uitgeleend worden en daar hebben we totaal geen tijd noch
personeel voor.
De openingsuren zullen in de toekomst ook uitgebreid worden, hier staat tegenover dat
er bijkomend personeel nodig is om tijdens die extra openingsuren de uitleen te kunnen
verzorgen. Het huidige personeel kan geen uitleenuren meer bijnemen, dit gaat anders
ten koste van hun werk waar nu al te weinig tijd voor is.

5. Activiteiten
-

Op woensdag 15 oktober om 20u vindt i.s.m. de Gezinsbond, een
infoavond over voorlezen voor kinderen plaats
Op donderdag 16 oktober om 19u30 organiseren we i.s.m. ZOVLA een
poëzieavond rond de Groote Oorlog (met Ilse Weber)
De Verwendag laten we een keer aan ons voorbijgaan (budget is naar
verhuisfirma gegaan)
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-

Infoavond over tablets (ZOVLA) vindt niet meer plaats in het najaar (geen
lesgever meer gevonden) maar wel in het voorjaar 2015.
Hilde Lingier is echter wel bereid om een dergelijke infoavond, of meer
specifiek rond sociale media, te geven. Dit wordt verder met haar
besproken.

6. Varia
-

-

Vraag wordt gesteld vanuit het bestuur naar de adviesraden of er
verenigingen zijn die zouden willen inspelen op het aanbieden van een
sociaal tarief. Dit wordt reeds toegepast voor gemeentelijke activiteiten, nu
wordt de vraag gesteld of verenigingen dit ook zouden willen toepassen
voor lidgeld of activiteiten.
Sociaal tarief = 50 % korting (OCMW bepaalt en beheert dossiers)
Op 19/12 gaat het ‘Gala van de vrijwilliger’ door: vrijwilligers worden dan
in de bloemetjes gezet.
Het is de bedoeling om er een ludieke gala-avond van te maken waarop in
acht categorieën verdienstelijke burgers en verenigingen zullen gevierd
worden.
Deze oproep wordt ook aan de adviesraden gedaan : indien jullie personen
of verenigingen kennen die voor de viering in een bepaalde categorie in
aanmerking komen, kunnen kandidaturen nog tot 30/09 doorgegeven
worden aan de dienst Vrije Tijd
(Sportverdienste, Jeugdverdienste, Cultuurverdienste, Activiteit van het
jaar, Kodakmoment van het jaar, Anonieme duizendpoot, Ambassadeur
van De Pinte, Pechvogel van het jaar).
De kandidatuur van de vrijwilligers van de bibliotheek wordt uiteraard ook
ingediend.

De datum voor de volgende vergadering wordt later meegedeeld.

Met vriendelijke groeten,

Annelies De Vos
Bibliothecaris

Katleen Vandermeersch
Voorzitter
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