Gemeentelijke Openbare Bibliotheek De Pinte
Vergadering Beheersorgaan 11 oktober 2017

DEDRIE Ann
DE JAEGHER Rita
DE STERCKE Lieve
DE VRIESE Chantal
GALLE Walter
HAEMERS Christian
LEKENS Lieven
LIEVENS Stefan
NAESSENS Guido
OTTE Chris
POELMAN Ann
VANDENABEELE Peter
VANDERBIESEN Greet
VANDERMEERSCH Katleen
VAN NIEUWENHUYZE Antoine
VLASSENBROECK Walter
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VAN GELDER, Els, waarnemend

Aanwezig

GRYFFROY Leen, Schepen
DE VOS Annelies, Bibliothecaris

Verontschuldigd
Aanwezig

Open Vld besliste om mevrouw Rita De Jaegher te vervangen door mevrouw Els Van
Gelder. Aangezien deze wissel pas op 23 oktober op de gemeenteraad komt, en mevrouw
Els Van Gelder reeds graag aanwezig was, woont ze deze vergadering als waarnemer bij,
zonder stemrecht. We heten haar van harte welkom.

1. Goedkeuring en opvolging vorig verslag 14/06/2017.
-

eID als lenerskaart: dit loopt goed: het inschrijven van nieuwe leners verloopt
veel sneller. Veel leners hebben ook al hun lenerskaart laten vervangen door hun
identiteitskaart.
Gebouw:
 Probleem warmte: dit dossier ligt momenteel terug stil, dit moet op tijd
opgestart worden om vóór de zomer volgend jaar opgelost te zijn: er is een
investeringsbudget van 35.000 euro voorzien dat ook naar volgend jaar zal
meegenomen worden
 Tribune: de paaltjes aan de rechterzijde moeten nog gezet worden, het touw
voor tussen de paaltjes wordt bekeken
 2 extra plantenbakken: deze bakken staan er ondertussen
 Kussens: dit moet ook nog bekeken worden
 Beschadigde gevel: de offerte is eindelijk binnen, het herstel kan beginnen
 Hekken: problemen met ’t Klooster: er zal een nieuwe overeenkomst gemaakt
worden waarin aan enkele problemen van ’t klooster zal tegemoet gekomen
worden: brandkastje met sleutel in geval van brand en het hekken open laten
op zaterdag voor hun leveringen

Het vorige verslag wordt goedgekeurd (1 onthouding).
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2. Activiteiten
Activiteiten die ondertussen plaatsvonden:





woe 28/06: Ilse Depré: Online privacy: 34 aanwezigen – zeer interessant
tijdens de zomermaanden konden de kinderen van de lagere school opnieuw
een schat van Vlieg komen zoeken in de bib: de eerste 20 deelnemers kregen
een geurvlieg mee – 32 kinderen deden hieraan mee: volgend jaar zullen
meer gadgets aangekocht worden
Blokken@debib: 7/8 tot 9/9: veel drukker dan vorig jaar: soms tot 30
studenten – i.s.m. Dienst duurzaamheid en GROS werd aan elke student een
drankje en zakje nootjes van de Wereldwinkel gegeven, om de studenten een
hart onder de riem te steken.

Op de planning:











Jef Vermassen: datum dient nog vastgelegd te worden (november of december)
vr 13/10: Peter Verhelst: voorlopig 34 inschrijvingen
za 14/10: Verwendag: i.s.m. ZOVLA: naast een versnapering worden ook gadgets
uitgedeeld en wordt de bib opgevrolijkt met jazzmuziek van de liveband Duke
Jamal Trio
di 24/10 en do 26/10: cursus iPad (Ilse Depré): 16 deelnemers: direct volzet – al
een wachtlijst van 50 personen
woe 8/11: shoppen en bankieren op internet
vr 10/11 verkoopsstand in de bib van 11.11.11.
za 25/11: Coderdojo in de bib i.s.m. Coderdojo De Pinte (kinderen die leren
programmeren)
2018: woe 24/1 Maud Vanhauwaert (vooravond van gedichtendag) - do 3/5:
Petra De Sutter - vr 12/10: Griet Op de Beeck – Lize Spit (zal pas volgend jaar
datum vastleggen)
ZOVLA: zie volgend punt

3. ZOVLA
Regiobib
Ondertussen is er een stappenplan opgemaakt dat reeds in verschillende gemeenten
werd goedgekeurd en waarin een engagement aangegaan wordt om de samenwerking
tussen de 8 bibliotheken te intensifiëren met 2017-2018-2019 als proefperiode.
Samenwerking op vlak van projecten, collectiebeleid, flexibel inzetten van personeel
(voor bv. opmaak van flyers en affiches, mediawijsheid,…), gezamenlijke promotie en
communicatie, gezamenlijke catalogus, gezamenlijk uitleenbeleid en dienstreglement,
samenwerken rond informatiegeletterdheid en mediawijsheid,…
We zijn ondertussen de gezamenlijke collectievorming aan het voorbereiden en zouden
een proefproject willen uitproberen bij de strips (J + V), jeugdnon-fictie en boeken
adolescenten. Op 23 oktober gaan we naar een studiedag rond gezamenlijke
collectievorming dat toegelicht zal worden door 2 samenwerkingsverbanden die hier al
een tijdje mee bezig zijn; de verschillende werkwijzen zullen naast elkaar worden gelegd
ter vergelijking.
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Projecten 2018






iPadcursussen
18/9 theatervoorstelling Ule voor 6de lj en ev. senioren
digitale cursussen: 3D-printing en Virtual Reality: data nog vast te leggen
vertelmoment voor kinderen met meneer Zee en Hans Mortelmans
hoogstwaarschijnlijk stappen we ook in in het Boekstartproject i.s.m. de lokale
consultatiebureaus van Kind en Gezin waarbij babyboekjes uitgedeeld worden aan
de kinderen van 6 maanden en 9 maanden die op consultatie komen en waarbij
de kinderen van 15 maanden een bon krijgen om een boek in de bib af te halen.

Subsidies
De provincie voorziet voor 2017 nog subsidies. Voor 2018 en 2019 worden de subsidies
die in 2014 aan ZOVLA werden gegeven, betaald door de Vlaamse Gemeenschap. Dit
betekent dat ZOVLA t.e.m. 2020 zeker is van het budget.

4. Budget
2017
Het budget voor 2017 werd op verschillende posten reeds overschreden:
-

-

Kantoorbenodigdheden en plastificieerpapier: 1.900 euro, dit werd reeds
overschreden, er werd 200 euro bij gevraagd (snijmachine aangekocht op dat
artikelnummer, was niet voorzien)
Aankoop ander materiaal (barcodes, etiketten, dvd-doosjes…): 1.550 euro , dit
werd overschreden: er werd 400 euro bij gevraagd (extra dunnere dvd-doosjes
aangekocht om meer plaats te verkrijgen in het dvd-meubel)
Kopieertoestellen 1.760 euro, dit is te weinig begroot (door de nieuwe copier
waardoor de prijs is gestegen): 524,64 euro bij gevraagd
Collectie: hier is nog maar een klein budget over: de vaste boekenprijs is al
merkbaar - er zijn ook veel nieuwe tijdschriftabonnementen die gestart zijn dit
jaar en waarbij oude abonnementen nog verder lopen - fundellicentie is ook op de
collectie geboekt (1.000 euro, vorig jaar was dit nog op een apart artikelnummer,
vanaf volgend jaar zal dit gehalveerd worden omdat we de fysieke fundels
stopgezet hebben, wordt praktisch niet meer uitgeleend, enkel de digitale fundels
hebben we nog).
Voor het overige budget zitten we op schema
De budgetwijzigingen zullen in december op de gemeenteraad komen: in totaal
werd een 1.100 euro bij gevraagd, maar er zijn ook posten waarbij er minder zal
worden uitgegeven (bv. voor de schrobzuigmachine) en waarbij er budget kan
verschoven worden naar andere posten.

2018
De tekorten van 2017 zullen extra voorzien worden in het voorstel tot budget 2018:
-

Kantoorbenodigdheden: 2.100 euro (200 euro extra)
Aankoop ander materiaal: 1.950 euro (400 euro extra)
Kopieertoestellen: 2.285 euro (525 euro extra)
Vlieg: 100 ipv 50 euro (50 euro extra)
Momenteel wordt een totaal van 1.175 euro extra gevraagd voor 2018.
Dit kan eventueel nog wijzigen indien er ondertussen extra onvoorziene aankopen
zouden gepland worden voor volgend jaar.
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5. Oproep kandidaten schoolraad
Alle gemeentelijke adviesraden hebben een brief ontvangen van het gemeentebestuur
waarin gevraagd wordt of er kandidaten zijn om te zetelen in de schoolraad van de
gemeentelijke basisschool. Naast de vertegenwoordigers van de ouders en van het
personeel, kunnen er 3 kandidaten van de lokale gemeenschap gecoöpteerd worden.
De voorzitter leest de brief voor.
Er zijn geen leden van het beheersorgaan die zich hiervoor wensen kandidaat te stellen.

6. Varia
Er zijn geen variapunten.

De volgende vergadering vindt plaats op woensdag 13 december om 20 uur in
de bibliotheek.

Met vriendelijke groeten,

Annelies De Vos
Bibliothecaris

Katleen Vandermeersch
Voorzitter
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