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Schepen Annemie Nijs verontschuldigt zich voor deze vergadering. N.a.v. de aanslagen in
Brussel dient ze voor haar werk daar aanwezig te zijn, “ het spijt haar heel erg, want ze
keek echt uit naar de kennismaking, maar uitzonderlijke omstandigheden vergen
uitzonderlijke maatregelen”.

1. Goedkeuring en opvolging vorig verslag 01/12/2015.
Opvolging:
- De digitale fundels werden aangekocht, ze moeten nog geactiveerd worden, vanaf
mei zouden we hier promotie voor beginnen maken.
- De subsidies van de provincie voor IBL voor 2016 werden goedgekeurd, voor 2017
wordt het waarschijnlijk stopgezet. In dat geval zouden we streven naar
gelijkaardige tarieven binnen ZOVLA en zal dit dan ook op het beheerscomité van
ZOVLA besproken worden.
Er zijn verder geen opmerkingen, het vorige verslag wordt goedgekeurd.

2. Organiek reglement en huishoudelijk reglement.
Deze werden allebei unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad op 29/02/2016, zoals
voorgesteld door het beheersorgaan.
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3. Bespreking BIOS-gegevens.
De Vlaamse administratie heeft nog steeds geen gegevens ter beschikking gesteld via de
website. Wel zijn er een aantal Excel-tabellen beschikbaar waaruit een aantal gegevens
kunnen gehaald worden maar die lang niet zo uitgebreid zijn als die van de vorige jaren.
Het gaat opnieuw om 23 gemeenten die ongeveer evenveel inwoners hebben als De Pinte
(tussen de 7.500 en 15.000 inwoners). Zulte (heeft meer dan 15.000 inwoners) wordt
hier terug in opgenomen omdat het de vorige keren ook in deze vergelijkingsgroep zat.
 Bezit gedrukte materialen: 26.644 exemplaren (zonder magazijnwerken en
tijdschriften): hiermee staan we op dezelfde 5de laatste plaats als in 2013.
 Bezit AVM: 1.666 exemplaren: ook op dezelfde 4de laatste plaats als in 2013.
 Uitleningen gedrukte materialen: 65.256 uitleningen waarmee we in de bovenste
helft van de vergelijkingsgroep zitten. In 2013 was er maar 1 tabel beschikbaar
waarin zowel uitleningen en verlengingen (van gedrukte en AVM) zaten incl.
wisselcollecties en magazijnwerken, de tabellen van 2014 kunnen dus niet echt
vergeleken worden met 2013.
Hetzelfde geldt voor:
 Verlengingen gedrukte materialen: 26.229 exemplaren: ongeveer in het midden
 Uitleningen AVM: met 4.391 uitleningen ongeveer in het midden
 Verlengingen AVM: 163: aan de staart wat logisch is want AVM kan niet verlengd
worden bij ons (zijn uitzonderlijke verlengingen, speciale kaarten,…)
 leners jeugd: 859, hiermee staan we op de 9de plaats, in 2013 stonden we met
704 op de 16de plaats
 leners volwassenen: met 1.881 leners op de 9de plaats, dit is een stijging met 3
plaatsen t.o.v. 2013 (1.706 leners).
 Het totaal aantal leners bedraagt 2.740 leners waarmee we op de 10de plaats
staan t.o.v. de 14de plaats met 2410 leners in 2013.
 Personeel in vte: op de derde laatste plaats met 2,32 vte, wat hetzelfde was als in
2013. Sinds augustus 2015 zitten we aan 2,64 vte maar hiermee zouden we nog
steeds aan de staart hangen.
 Aantal uren vrijwilligerswerking: met 934 op de 5de plaats, iets gezakt t.o.v. 2013
waar we op de 3de plaats stonden (we zijn ook meer gesloten geweest door de
verhuis). Sinds 2015 is het vrijwilligersbestand wel veel uitgebreider geworden.
 Met de totale uitgaven staan we op de eerste plaats, wat logisch is want we zaten
met een nieuwbouw
 Als de uitgaven zonder de infrastructuuruitgaven bekeken worden hangen we
ongeveer in het midden.
Besluit:
Onze cijfers van uitleningen en lenersaantallen zijn goed, vnl. wat leners betreft zijn we
gestegen. Heikel punt blijft het aantal vte personeel, hier blijven we aan de staart
hangen.
Volgende opmerkingen worden nog gegeven:
- Vte personeel is het aantal voltijds equivalenten van het personeel: 1 vte is
iemand die 38u werkt (of 2 personen die elk 19u werken). Momenteel zitten we
aan 2,64 vte (38u + 27,5u + 19u + 16u). Als er vergeleken wordt met de andere
bibliotheken in de tabel zien we dat de meeste bibliotheken veel meer personeel
hebben dan De Pinte. B.v. Sint-Martens-Latem en Nazareth hebben bijna dubbel
zoveel personeel.
- Door dit personeelsgebrek kampen we ook met een grote achterstand in de
verwerking van de nieuwe boeken: nieuwe boeken dienen ingevoerd te worden in
het bibliotheeksysteem, een etiket krijgen, gekaft worden en geconverteerd en
getagd te worden. Er zijn nog steeds boeken die in 2015 werden ingevoerd maar
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die nog niet gekaft zijn. Vrijwilligers komen ook niet elke week kaften. Voorstel is
om nog eens een nieuwe oproep te doen naar vrijwilligers om te komen kaften.
Er zit een verschil op de uitleningen van de BIOS en op deze in het jaarverslag.
Dit kan te wijten zijn aan het feit dat er bepaalde materialen meegeteld worden
voor de BIOS-gegevens maar niet bij de cijfers voor het jaarverslag of
omgekeerd.
De subsidies die we verkrijgen van de Vlaamse overheid hangen niet af van deze
cijfers: het is niet zo dat indien de cijfers dalen we minder subsidies zouden
krijgen. Wel is het één van de voorwaarden om deze cijfers door te geven aan de
Vlaamse Administratie om de subsidies te verkrijgen. Ook mogen de subsidies niet
hoger zijn de uitgaven voor het personeel. Deze personeelsuitgaven zijn ook als
prioritaire actie in de meerjarenplanning opgenomen om deze subsidies te
bekomen.
Het beheersorgaan merkt op dat er met zo weinig personeel toch een mooi
resultaat geleverd werd: er is een algemene tendens in de bibliotheekwereld van
dalende uitleencijfers en leners en in De Pinte blijven onze uitleningen en leners
stijgen !

4. Jaarverslag 2015.
Het jaarverslag wordt overlopen.
De collectie steeg van 30.553 materialen in 2014 naar 32.293 materialen in 2015.
De uitleningen stegen eveneens met 2.757 uitleningen en verlengingen: 90.580
uitleningen en verleningen in totaal.
Het totale lenersbestand bestaat nu uit 2.896 leners, dit zijn er 156 meer dan in 2014.
Het actief bereik bedraagt 26,6 % t.o.v. 25,7 % in 2014.

5. Uitlenen van AVM.
Onze AVM-collectie bestaat momenteel uit een 1.600 dvd’s.
Nu is het zo dat er 2 dvd’s per kaart mogen uitgeleend worden, een beperking die we
destijds ingevoerd hadden omdat we toen nog maar een kleine collectie hadden.
Aangezien onze collectie ondertussen nu veel uitgebreider is, zouden we dit aantal willen
optrekken naar 5 per kaart zodat onze collectie ook beter rendeert. In de omliggende
bibliotheken worden ook meer dvd’s per kaart ontleend.
Ondertussen keurde het college van burgemeester en schepenen ook goed om een extra
aanbouwstuk aan te kopen om onze collectie te kunnen blijven plaatsen in het AVMmeubel.
Het beheersorgaan gaat akkoord met de verhoging van het aantal dvd’s per kaart van 2
naar 5.
Deze aanpassing van het dienstreglement dient ook goedgekeurd te worden door de
gemeenteraad.
Ondertussen zijn er een aantal materialen bijgekomen die nog niet in ons
dienstreglement werden opgenomen: bijkomende aanpassingen aan reglement art. 5:
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Tijdschriften
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Uitleentermijn
Alle materialen worden gratis ontleend gedurende 3 weken. Deze uitleentermijn
kan verlengd worden, zolang de maximale uitleentermijn van 9 weken niet
overschreden wordt en voor zover de werken niet door andere leners zijn
gereserveerd.
De verlenging kan zowel mondeling als telefonisch aangevraagd worden tijdens
de openingsuren. Online verlenging is mogelijk via mijn.bibliotheek.be.
De audiovisuele materialen (cd-roms, dvd’s, luistercd’s, taalpakketten,
fundels,…) en gezelschapsspelen kunnen niet verlengd worden.
Ook deze aantallen werden goedgekeurd door het beheersorgaan.

6. Evaluatie Jeugdboekenweek.
De eerste 2 weken van maart stonden in het teken van de auteurslezingen in het kader
van de jeugdboekenweek.
Voor het eerst hadden we een budget én plaats om auteurs te vragen, 6 auteurs kwamen
in totaal 13 lezingen geven voor alle scholen van De Pinte – Zevergem: een 900-tal
kinderen kwamen in klasverband hierop af.
1ste leerjaar: Brigitte Minne
2de leerjaar: Sylvia Vanden Heede
3de leerjaar: Evelien De Vlieger
4de leerjaar: Wally De Doncker
5de leerjaar: Sebastiaan Leenaert
6de leerjaar: Frank Pollet
Het waren stuk voor stuk interessante auteurs die heel boeiende lezingen brachten.
Zowel de leerlingen als de leerkrachten waren zeer tevreden.
Ook het vooraf verdelen van boekenpakketten van de auteurs die we in verschillende
bibliotheken hadden opgevraagd (en die door de leerkrachten konden opgehaald worden
in de bib) viel bij de leerkrachten in goede aarde.
In totaal kostten de auteurs 2.033,68 euro, het busvervoer voor de school van Zevergem
een 800 euro (1 klas kon niet komen wegens verlofdag).
7 van de 13 lezingen werden gesubsidieerd door het Vlaams Fonds voor de Letteren voor
een totaal van 700 euro.
Meer info en foto’s zijn te zien op onze facebookpagina.
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Vanaf de planning met de auteurs vast ligt, dienen de scholen zo snel mogelijk verwittigd
te worden.
Als suggestie voor auteurs voor volgend jaar waren er verschillende leerkrachten die
Marc De Bel opgaven. Er wordt nagegaan of deze auteur wat prijselijk is. Voordeel is wel
dat hij geen beperking heeft op het aantal toegelaten kinderen bij zijn lezingen, zo
kunnen we alle kinderen van hetzelfde leerjaar b.v. in het OCP laten komen i.p.v. dit op
te delen in 2 lezingen en dubbel te moeten betalen.

7. Budget 2016.
Voor 2016 dient er door alle diensten 10 % bespaard te worden.
Op volgende posten zouden we voorstellen om het budget te verminderen:
- Bibfestival: verminderen van 4.000 euro naar 1.000 euro en dat budget
aanwenden voor andere activiteiten (bibweek, voorleesweek,…)
- Extra licenties fundels: 800 euro schrappen
- Provinciaal bibliotheeksysteem en bibportalen: met 650 euro verminderen door
subisidies
- Aanbieden van boekenkoffers: 500 euro schrappen
Zo wordt er 4.950 euro bespaard.
Het budget voor 2016 ziet er dan als volgt uit:
 Aankoop meubilair: 3.755,88 (voor AVM-meubel en terrasmeubilair)
 Aankoop kantoormateriaal: 2.100 euro
 Onderhoudscontract schrobzuigmachine: 765 euro
 Aankoop ander materiaal (verzorging collectie): 2.300 euro
 Documentatie: 150 euro
 Aankoop materialen jeugdboekenweek: 30 euro
 Bibliotheekweek – verwendag: 200 euro
 Organisatie Vlieg: 50 euro
 Aanbieden van boekenkoffers: 0 euro
 Auteurslezingen organiseren: 1.500 euro (vermeerderd met 1.000 euro van
bibfestival)
 Organiseren jeugdboekenweek: 2.900 (lezingen – bussen)
 Organiseren BibFestival: 0 euro (1.000 euro te gebruiken voor auteurslezingen)
 Collectie: 36.600 euro
 Speciale collecties voor personen met een beperking voorzien: 500 euro
 Infosessies e-inclusie: 2.000 euro
 ICT-uitgaven: extra licenties fundels: 0 euro
 ICT-uitgaven (tags): 1.030 euro
 Kopieertoestel: 1.757 euro
 Onderhoudscontracten: 8.800 euro
 Erelonen en vergoedingen: auteursrechten: 108 euro
 Onderhoudscontracten ICT: PBS – bibportalen: 6.350 euro (verminderd met 650
euro door subsidies)
 Lidmaatschappen: 110 euro
 Bibliotheek Zevergem: 2.000 euro
Het beheersorgaan betreurt het dat er dient bespaard te worden aangezien dit zijn
weerslag heeft op de activiteiten en projecten van de bibliotheek, maar volgt dit voorstel.
De vergadering is wel van mening dat als alle diensten 10 % moeten besparen ook de
bibliotheek van Zevergem 10 % dient te besparen en de subsidie dus ook verminderd
moet worden van 2.000 euro naar 1.800 euro.
Dit advies wordt doorgegeven aan het college van burgemeester en schepenen.
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8. Activiteiten en projecten.
Evaluatie:
 Pc-dokter draait nog steeds goed
 Gedichtendag: op donderdag 28 januari werden ansichtkaarten met gedichten op
uitgedeeld. Ex-Pintenaar Jeroen Theunissen won de publieksprijs van de Herman
De Coninckprijs, zijn poëzie werd hier ook in de kijker gezet
 Blokken@debib: n.a.v. de voorbije blokperiode in december werd samen met de
jeugdconsulent een evaluatie gemaakt van blokken@debib, ook de jeugdraad had
een paar vragen. Voor de volgende periodes mei –juni en augustus-september
wordt het aantal studenten beperkt tot 26 (allemaal in de zaal en 2 extra tafels
net buiten de zaal) en zal er met inschrijvingen worden gewerkt.
Bij afwezigheid van het personeel wordt er met een student een contract
opgemaakt waarbij hij de sleutel krijgt om ’s morgens en/of ’s middags te openen.
Het personeel komt dan later toe en sluit altijd af. Dit hebben we ook toegepast
gedurende 4 degen tijdens de kersvakantie.
Het beheersorgaan is hier niet mee akkoord:
o Studenten kunnen enkel komen blokken als het bibliotheekpersoneel
aanwezig is. Er wordt niet met een sleutel/zonder toezicht gewerkt. Als
verenigingen iets organiseren in de bib, dient er een vrijwilliger aanwezig
te zijn voor toezicht die ook moet betaald worden (10 euro per uur), en de
studenten zouden zonder toezicht in de bib mogen verblijven. Dit kan niet.
o Er wordt geblokt op momenten dat dit mogelijk is voor het personeel:
vergaderingen, verlofdagen gaan voor. Het kan niet zijn dat het personeel
geen verlof kan nemen omdat er opvang moet voorzien worden voor
studenten.
o Aangezien de bib maar over weinig personeel beschikt, dient de
mogelijkheid tot blokken in de bib zich daar dan ook naar te schikken. In
andere bibliotheken (Gent) wordt er enkel geblokt tijdens de openingsuren.
o Enkel tijdens de officiële blokperiodes kan er geblokt worden t.t.z.
december-januari en mei-juni. Niet tijdens de tweede zit in augustus.
o Voorrang voor inwoners van De Pinte
o Het beheersorgaan vraagt zich af of er ook niet kan gekeken worden naar
andere locaties, waar wel voortdurend iemand aanwezig is, b.v. een lokaal
in het OCP of de raadzaal in het gemeentehuis
o Inschrijvingssysteem dat weinig impact heeft op bibliotheekpersoneel, niet
via mail
o Elke student dient een overeenkomst te ondertekenen waarin de regels van
de bib en van het blokken in opgenomen worden
Op de planning:
 Enkele ideeën voor bibliotheekweek, digitale week en voorleesweek:
- Infoavond rond online vergelijken en verkopen, digitaal reizen, privacy, veilig
internet voor kinderen (opmerking: opletten dat hier dan ook de nieuwe
wetgeving rond privacy in zit)
- Voorleesweek: Hilde Rogge, Mieke Goemans (heeft boek geschreven en zou er
graag uit willen komen voorlezen).
- Spreker in bibliotheekweek rond Amerikaanse verkiezingen, Groote Oorlog, burnout, terrorisme
- Bibliotheekinstructie voor senioren
 Starten met voorleeshalfuurtje in de bib elke eerste woensdag van de maand:
hiervoor zijn we nog op zoek naar vrijwilligers
 ZOVLA:
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Zonder Inspanning ZOeken: spel voor de 3de graad van het lager onderwijs:
wordt in mei getest in de bib van Nazareth, in najaar kan het dan gespeeld
worden in de andere bibliotheken
Vorming voor de ZOVLA-medewerkers: 18 april 2016 in Nazareth
27/04 (ZOVLA) en 03/05 (niet ZOVLA): 2 workshops tablets voor beginners
In het najaar: vervolgcursus bestaande uit 3 lessen rond tablets eind
september – begin oktober

9. Varia
-

-

Samenwerking adviesraden (Wakkere Burger): Katleen was aanwezig op deze
samenkomst maar vond dit minder interessant voor onze beheerraad, wij
kunnen moeilijk gaan samenwerken met b.v. de sportraad aangezien we hier
minder raakvlakken mee hebben. De verslagen van alle adviesraden staan al
op de website. Voorstel is om ook de agenda’s te verspreiden naar alle raden.
Er wordt opgemerkt dat elke raad wel zijn specificiteit heeft, en ook dat er in
elke raad ook vertegenwoordigers zitten van andere raden zodat er op die
manier ook uitwisselingen kunnen gebeuren.
De facebook-pagina van de bib wordt regelmatig bijgewerkt, we proberen
zoveel mogelijk ‘likes’ te halen.

De volgende vergadering vindt plaats op woensdag 22 juni 2016 om 20 uur in
de bibliotheek.

Met vriendelijke groeten,

Annelies De Vos
Bibliothecaris

Katleen Vandermeersch
Voorzitter
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