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1. Goedkeuring en opvolging vorig verslag 13/12/2017.
-

Het budget zoals voorgesteld werd goedgekeurd.
De aanpassingen aan het organiek en huishoudelijk reglement waarbij het aantal
vergaderingen per jaar veranderd wordt van ‘minstens 4’ naar ‘minstens 3’, werd
goedgekeurd door de gemeenteraad.

Het vorige verslag wordt goedgekeurd.

2. Blokken@debib.
-

-

-

Blokken@debib is de voorbije blokperiode (midden december tot eind januari)
goed verlopen: wij hebben geen werk meer aan de inschrijvingen, iedereen komt
toe wanneer hij wil en zet zijn naam in het logboek. Bedoeling is wel dat de
studenten zich in het begin registreren op de website, dit heeft niet iedereen
gedaan.
Dagen waarop het personeel later was, werd er met de sleutel gewerkt, dit gaf
ook geen problemen
Wat minder goed verliep is nog steeds dat er niet afgedroogd wordt en dat de
studenten zaten te eten en drinken in de bib. Er waren ook 3 studenten die zich
bewust wilden laten opsluiten in de bib over de middag
Op vrijdag en zaterdag konden de studenten ook blokken in de raadzaal: uren
sluiten beter aan bij de andere dagen (tot 18 uur ’s avonds).
Evaluatie jeugdraad: de vraag naar studieplaatsen overstijgt echter het aantal
plaatsen dat de bib kan voorzien (40), andere locaties die de afgelopen
blokperiode positief werden bevonden zijn de raadzaal en de refter van de
Gemeentelijke Basisschool. Zeker voor de examenperiode in het 2de semester
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lijkt er grote vraag naar de raadzaal vermits het daar een pak koeler is dan in de
bib.
De refter in de Gemeentelijke Basisschool is dan weer vooral een back-up voor in
de kerstvakantie of in het weekend.
- Er zal dus voor de volgende blokperiode gekeken worden naar aanvullende
plaatsen: Moerkensheide is geen optie meer: er zal lawaai zijn van sportclubs die
de cafetaria gebruiken, er kan geen eigen drank meegenomen worden en de
gemeente moet de zaal huren. Het gemeentehuis wordt binnenkort gerenoveerd
en de raadzaal zal dus ook niet lang meer kunnen gebruikt worden als
studeerplek.
- Het beheersorgaan is van mening dat
 de bib kan gebruikt worden als studeerplek voor 40 personen, volzet is
volzet.
 De studenten krijgen ook drank van de gemeente, in andere
bibliotheken dienen ze te betalen voor hun drank. Er wordt dan ook
voorgesteld dat de studenten zelf hun drinken meebrengen.
 Er wordt afgesproken dat er vanaf 15 mei terug in de bib kan geblokt
worden. De blok start op 14 mei maar die dag is het personeel naar een
studiedag.
Dit wordt als advies aan het college van burgemeester en schepenen bezorgd.

3. Jaarverslag 2017.
Het verslag wordt overlopen.
We deden het in 2017 alweer beter in cijfers dan in 2016: een stijging in het aantal
uitleningen, leners en het bezit.
Een paar punten dienen nog aangepast te worden:
- pag. 5: totaal fictie volwassenen is 13.350 i.p.v. 1.335
- pag. 7: Het totaal aantal verwijderde exemplaren komt op ongeveer 1.957
materialen, een 500-tal meer dan 2016.
- pag. 14: de drukste maanden in 2017 waren maart en oktober met een absoluut
record van 16.912 verrichtingen in maart.
Het aangepaste jaarverslag wordt digitaal verstuurd naar alle leden.
Het jaarverslag wordt goedgekeurd en zal ter kennis gebracht worden aan het college
van burgemeester en schepenen.

4. Activiteiten
Activiteiten die ondertussen plaatsvonden:
 Jef Vermassen: het is er dan op de valreep toch nog van gekomen: op donderdag
21 december: we wisten dit maar een paar dagen op voorhand, hebben dus op
korte tijd heel veel promotie gemaakt om toch nog 203 mensen gelukkig te
maken met een zitje in het OCP. De lezing ging over zijn nieuwste boek ‘Meester
ik heb geen tranen meer’ en was zeer boeiend.
 Op woe 24/1 kwam Maud Vanhauwaert (vooravond van Gedichtendag) vertellen
over en voorlezen uit haar poëzie: ook een zeer onderhoudende lezing: 38
aanwezigen
 Op za 24/02 organiseerden we met ZOVLA een workshop Virtual Reality voor 8 tot
12-jarigen en voor 13 tot 16-jarigen, respectievelijk met 8 en 7 kinderen (max.
was 10): de kinderen vonden dit heel leuk: ze konden in een virtuele wereld
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bowlen en tekenen. Op een scherm konden de andere kinderen volgen wat het
kind met de VR-bril op, zag.
Jeugdboekenmaand: zijn ondertussen al geweest: Marc de Bel (4de
lj)(schitterend), Patricia David (2de lj), Koen D’haene (6de lj), Kolet Janssen (3de lj)
en Do Van Ranst (5de lj). Op 16/04 komt Moniek Vermeulen nog voor het 1ste lj.
de planning:
Cursus iPads: 23 en 26 april (Ilse Depré) voor mensen op de wachtlijst
Woe 25 april: vertelkaravaan (i.s.m. ZOVLA): meneer Zee en Hans Mortelmans
Workshop 3D-printing (i.s.m. ZOVLA): nog datum vastleggen
do 3/5: Petra De Sutter
vr 12/10: Griet Op de Beeck
Lize Spit: niet voor 2018, we staan op een lijst voor 2019
We denken om dit jaar een lezingenreeks rond geestelijke en lichamelijke
gezondheid te organiseren met o.a. mindfulness (David De Wulf), nieuwe
voedingsdriehoek (Karolien Olaerts), burn-out (Mireille Versyck),…
Arnout Hauben reageert niet op de mails en Wim De Vilder en Sven Pichal zijn
veel te duur (1.450 euro).
Ook een lezing van Bart Van Loo is een mogelijke optie (over ‘Jacques Brel’ of de
‘Bourgondiërs’: ongeveer 900 euro).
Wat de activiteiten rond e-inclusie betreft, zouden we het budget willen besteden
aan de aankoop van een aantal tablets zodat er kan ingetekend worden op
‘Bibster’: dit is een soort van spel waarbij de kinderen leren omgaan met
informatie en het zoeken van boeken in de bibliotheek, een introductie maar dan
in de vorm van een spel. In Nazareth en Gavere hebben ze hier reeds op
ingetekend. Van bibliotheken die het hebben, horen we dat dit zeer goed is: er
worden centraal opdrachten aangeleverd die je zelf kan aanpassen of uitbreiden.
Dit past perfect binnen ‘mediawijsheid’ en e-inclusie.
Kostprijs is 240 euro per jaar (licentie) + aankoop van een 6-tal tablets.

5. ZOVLA
Regiobib
Wat betreft de gezamenlijk collectievorming waar we mee van start zouden gaan, was
het de bedoeling dat we zouden instappen in het collectieplan van een ander
samenwerkingsverband (Meetjesland) mits het betalen van een instapvergoeding, maar
het beheerscomité van Comeet heeft dit niet goedgekeurd. We moeten het dus zelf doen,
we hebben wel heel wat info ontvangen van Comeet zodat we niet van 0 hoeven te
beginnen: we zouden met een aantal testonderdelen beginnen om te zien hoe het loopt:
non-fictie jeugd en de thrillers bij de volwassenen.
Boekstart
Donderdag 22/03 werd dit project met een persconferentie officieel gestart:
- Kinderen die op 6 maanden naar het consultatiebureau van Kind en Gezin gaan,
krijgen een knisperboekje
- Kinderen die op 15 maanden gaan krijgen in het consultatiebureau een
uitnodiging om in de bib een bibtas met 2 boeken op te halen
Onze vrijwilligers van Kind en Gezin waren zeer enthousiast: morgen brengen we alle
materialen naar het consultatiebureau en kan het uitdelen beginnen.
Ondertussen werd ook ons meubel geleverd: een olifant waarin we onze eigen collectie
van knisper-, bad- en kartonboekjes kunnen presenteren.
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Toekomst ZOVLA
Vanaf 2020 zal er een nieuw decreet Bovenlokale Cultuurwerking in voege gaan (het
voorontwerp werd reeds door de Vlaamse Regering goedgekeurd op 09/02/2018).
Concreet zullen we tot 2019 nog subsidies ontvangen van Vlaanderen ter ondersteuning
van onze werking met ZOVLA waar we dan nog in 2020 kunnen mee werken.
Daarna komen er andere vormen van subsidiëring waarbij ZOVLA onder haar huidige
vorm van interlokale vereniging niet meer zal kunnen blijven voortbestaan indien we nog
willen aanspraak maken op de subsidies.
Er zijn 3 mogelijkheden:
ZOVLA blijft een interlokale vereniging die zich focust op het uitwerken van
gezamenlijke bibliotheekprojecten en een regionale bibliotheekwerking. De
gemeenten nemen de financiering op zich. Het werkingsbudget bedraagt
momenteel € 24.000 per jaar. Bij handhaving van dit budget blijft de kostprijs
voor de deelnemende gemeenten beperkt tot € 3.500/jaar.
ZOVLA vormt zich om tot een projectvereniging en verbreedt haar werking
transversaal en over de sectoren heen (b.v. met de cultuurdienst en/of
jeugddienst). Er worden projecten uitgewerkt die in aanmerking komen voor
projectsubsidies voor bovenlokale cultuurprojecten. Ook bij deze optie is een
eigen inbreng van de gemeenten noodzakelijk, aangezien projecten financieel
sluitend moeten zijn (subsidies voor 3 jaar).
ZOVLA wordt onderdeel van een intergemeentelijk samenwerkingsverband
dat transversaal werkt en dat aanspraak kan maken op een werkingssubsidie van
de Vlaamse overheid. Ook hier wordt volgens het ontwerp van decreet een
inbreng van de gemeenten verwacht (1 euro voor 1 euro): opnieuw voor een
transversale werking die de sectorspecifieke grenzen overstijgt (b.v. POLS)
(subsidies voor 5 jaar).
In het kader van deze bestuurlijke evolutie lijkt het de stuurgroep aangewezen om bij
verschillende mogelijke partners te polsen naar mogelijkheden tot samenwerking binnen
een uitgebreidere structuur om in de toekomst gezamenlijke projecten te kunnen
realiseren. De meest voor de hand liggende partners zijn in eerste instantie de
cultuurdiensten van de verschillende gemeenten en de projectvereniging POLS.
Het zal aan de nieuwe legislatuur zijn om dit verder concreet te bekijken en beslissingen
hierin te nemen.

6. Varia
Er zijn geen variapunten.

De volgende vergadering vindt plaats op woensdag 13 juni 2018 om 20 uur in
de bibliotheek.
Met vriendelijke groeten,

Annelies De Vos
Bibliothecaris

Katleen Vandermeersch
Voorzitter
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