VERSLAG BEHEERRAAD 14/05/2018
Aanwezig : Geert Laureys; Leo Raes; Rudy Peeters, , Griet Van Eyck, Jean Paul Denayer, Joske Convents,
Iris Eylenbosch
Verontschuldigd : Godelieve Depauw, Doris De Bolster, Herman Laureys,

1. Goedkeuring verslag bijeenkomst 12/02/2018
Geen opmerkingen
2. Stand van zaken
Nieuwe medewerker : Sarah Goossens vervangt Siegfried.
Alle activiteiten zijn goed verlopen : jeugdboekenmaand, pyjama voorlezen.
Alleen de boekvoorstelling was een ‘overrompeling’ : uiteindelijk waren er 170
inschrijvingen, hoewel we maximum 100 hadden afgesproken.
De conclusie hieruit is, dat we in het vervolg de organisatie zelf willen in handen houden.
Zelf de inschrijvingen opvolgen. Vermijden dat allerlei veranderingen achter de rug op het
laatste nippertje doorgevoerd worden.
Zorgen voor duidelijke afspraken die moeten nageleefd worden zoals die in de
collegebeslissing verwoord zijn.
De uitleencijfers januari-april zijn lichtjes gedaald ten opzichte van vorig jaar.
Uit de regio : subsidieproject werd ingediend voor Inter Gemeentelijke Samenwerking (IGS)
door de cultuurcentra. De enige manier waarop de bibliotheken nog subsidie kunnen krijgen
is ‘transversaal’. Een eerste project voorstel is : ‘Noorderrand leest’.
De regiowerking, het streekgericht bibliotheekbeleid, wordt voortgezet zonder financiële
ondersteuning.
Samenwerking op vlak van collectiebeleid, jeugdboekenweek, auteurslezingen, …

3. Zomer en najaar activiteiten
Zoektocht zelfde formule vorig jaar. Met accent op wereldoorlog 1.
Boekenverkoop start op zaterdag 16 juni. Rudy komt de eerste zaterdag helpen.

Tentoonstelling graphic novels en lezing rond wereldoorlog 1. Datum is nog niet gekend.
Moet gebeuren in samenspraak met de heemkring, zodat er geen 2 activiteiten terzelfdertijd
plaatsvinden. Liefst rond 10 november
Workshops voor kinderen in het najaar. Er liggen er al twee vast:
- Aan de slag met Virtuele realiteit : 10 oktober
- Iot (Internet of things) : 14 november
E wordt nog gezocht naar 2 bijkomende workshops.
Verwendag en prijsuitreiking : 20 oktober
Nog verder af te spreken in volgende vergadering.
4. ‘Het Grote dictee heruitgevonden’ op vrijdag 7 december om 20 u.
Volledig uitgewerkt concept (met kant en klaar draaiboek) door de bib van Mechelen.
Te winnen : gouden en zilveren pen.
5. Varia en rondvraag
Te volgen : De VRT lanceert een campagne : Langzullenwelezen.be
Datum volgende vergadering : 3 september om 20u15

