VERSLAG BEHEERRAAD 12/02/2018
Aanwezig : Geert Laureys; Leo Raes; Rudy Peeters, Herman Laureys, Griet Van Eyck, Jean Paul Denayer,
Verontschuldigd : Godelieve Depauw; Yvette Van Daele, Doris De Bolster, Joske Convents,
Iris Eylenbosch, Amy Gille

1. Goedkeuring verslag bijeenkomst 26 juni
Geen opmerkingen
2. Jaarverslag 2017
In bijlage (Powerpoint) + maandelijks overzicht
3. Reglement uitlenen e-boeken en e-reader
De kostprijs (€ 150) wordt opgenomen in de tekst.
Eerste en vierde zin : twee keer hetzelfde is aangepast.
Kopie reglement voor ontlener : 2 keer vermeld in oorspronkelijke tekst.
Onderscheid tussen geleende en eigen reader : beter verwoord.
Eerste zin : uitleenvoorwaarden e-boeken geschrapt.
Ontlener in plaats van lener.
Verbeterde tekst : zie bijlage.
Het ‘gewone’ reglement laten we momenteel ongewijzigd. In de volgende legislatuur
zal het aan bod komen als we aansluiten op het EBS (=Eengemaakt Bibliotheek
Systeem) van de Vlaamse gemeenschap.
4. Geplande activiteiten
13 en 15 maart : workshops derde leerjaar
14 maart : boekvoorstelling Marleen De Ruyver
23 maart : pyjama voorlezen
Praattafels Nederlands : 2 x per maand op donderdagavond
Zomerzoektocht : verder af te spreken
Tentoonstelling en lezing WOI : najaar nog concretiseren in samenspraak Heemkring
Workshops ‘programmeren/wetenschap’ : terug in het najaar, als dit nog mogelijk is
5. Een bibliotheek voor iedereen campagne
De VVBAD, Cultuurconnect, Davidsfonds, Gezinsbond, …. en vele andere
organisaties willen naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen de bibliotheek
in de aandacht brengen, nu de gemeenten niet meer verplicht zijn sinds 2016 om een
bibliotheek te hebben.
Zie www.bibvooriedereen.be : iedereen kan de petitie tekenen als je het belangrijk
vind dat jouw gemeentebestuur blijft investeren in de bib.

Als schepencollege kun je een charter ‘ een bibliotheek voor iedereen ‘ondertekenen .
Ik zal dit voorleggen aan het college.

6. Varia en rondvraag
- Persmoment 20 maart om 11u0 : belangrijk om de bib in de kijker te zetten met
vernieuwingen die er gebeurd zijn. Iedereen is welkom.
- Vervanging Siegfried : als hij niet terugkomt eind februari wordt hij tijdelijk
vervangen. De vacature is bekend gemaakt. Als je iemand kent : inschrijven kan tot 27
februari.
- Volgende vergadering van de beheerraad : 14 mei om 20u15

