VERSLAG BEHEERRAAD 03/09/2018
Aanwezig : Geert Laureys, Leo Raes, Griet Van Eyck, Jean Paul Denayer, Joske Convents,
Verontschuldigd : Godelieve Depauw, Doris De Bolster, Herman Laureys, Rudy Peeters,
Iris Eylenbosch

1. Goedkeuring verslag bijeenkomst 14/05/2018
Geen opmerkingen
2. Stand van zaken
Boekenverkoop : totaal € 773 dit is quasi hetzelfde bedrag als vorig jaar
De uitleencijfers januari-augustus zijn lichtjes gedaald ten opzichte van vorig jaar (-1649).
Juli 2017 was beduidend beter dan dit jaar : juli 17 : 6067; juli 18 : 5125
maar augustus was dan dit jaar beter dan vorig jaar : aug 17 : 5287; aug 18 : 5685
‘Boekenwurmen zitten goed in Steenokkerzeel ‘:
Artikel uit het nieuwsblad van 1 september : 4,07 boeken/inwoner kan juist zijn
We bezitten 43.007 verschillende titels ( of 48.723 exemplaren) maar als we dit
vermenigvuldigen met ons inwonersaantal (ong. 12.000) komen we nooit aan 118.859 !
Waar ze hun in informatie halen is onduidelijk, in ieder geval komt het niet van ons, noch uit
de gegevens die we jaarlijks invullen voor de Vlaamse overheid .
Budget uitgaven : op schema
Er is nog €3000 op meubilair en inrichting te besteden voor dit jaar. We zoeken een
oplossing voor de plaatsing van de vertelplaten en eventueel voor presentatie.
Zomerzoektocht zelfde formule vorig jaar. Er zijn nu al een 20-tal oplossingen binnen. De
covers werden herhaaldelijk weggenomen op bepaalde plaatsen. De reacties blijven positief.
De zoektocht loopt nog voort in september.
Prijsuitreiking op de verwendag.
3. Workshops en lezingen najaar
Workshops voor kinderen in het najaar.
- 10 oktober : Aan de slag met Virtuele realiteit
- 7 november : Fotofop
- 14 november : Iot (Internet of things)
- 28 november : Stop motion
Lezing + tentoonstelling : 8 jaar in de loopgraven door Ivan Petrus Adriaenssen
Vrijdag 19 oktober om 20 uur.
Over zijn werk en onderzoek. Hij heeft pas een nieuwe graphic novel uitgegeven.

De tentoonstelling blijft een maand staan.
Lezing : Herboren door Maijd Khalifeh
Vrijdag 23 november om 20 uur.
Samenwerking met Fedasil. Zij betalen de lezing, wij zorgen voor de locatie en een drankje.
De auteur is een Palestijnse vluchteling. Hij werkt als journalist en maakt documentaires
voor de VRT.
Groot Dictee heruitgevonden
Vrijdag 7 december om 20 uur in de bib.
Voorlezer van het dictee ligt vast : Gerrit Jappens. Deze activiteit moet nog praktisch verder
uitgewerkt worden : presentator, jurylid , ….zorgen voor drank, ….)
Volledig uitgewerkt concept (met kant en klaar draaiboek) door de bib van Mechelen.
Te winnen : gouden en zilveren pen.
Agendapunt volgende vergadering.
4. Verwendag 20 oktober
Vanaf 9 uur : koffie en wafelenbak ( Leo zorgt voor het deeg)
Winnaars zomerzoektocht bepalen met roulettespel. Prijsuitreiking en drankje rond 11 uur
Zelfde formule als vorig jaar. Leo en Gerda willen bakken, misschien nog iemand voor de
koffie : (Griet heeft na de vergadering laten weten dat ze toch niet kan komen helpen).

5. Varia en rondvraag
Nieuwe bibliotheekwebsite : vernieuwde catalogus, mijn bibliotheek en de mogelijkheid
om plaatselijk de website uit te bouwen. Roadshow en opleidingen in de loop van de maand
september.
Bieblo : Uitbouw project voor kinderen tussen 8 en 11 jaar. Doel spelenderwijs boeken
ontdekken die aansluiten bij hun interesses en die beschikbaar zijn in de bib. Kostprijs €180
+ €0,01 per inwoner per jaar.
EBS : eengemaakt bibliotheeksysteem :
Infomoment op 7 september over hoe ver het staat en de planning van de overgang voor
Steenokkerzeel.
Bibster-spel :
In de loop van het schooljaar voor 4de, 5de en 6de leerjaar. We zoeken een klas om als eerste
uit te testen.
Praattafels :
Starten terug in september. Tot nu toe is het geen succes. Gesprekken verlopen moeizaam,
het niveauverschil tussen de deelnemers is zeer groot. De begeleiders komen teveel aan het
woord. Soms meer begeleiders dan anderstaligen. Het concept slaat niet echt aan, evaluatie
van het project in de volgende maanden.

Datum volgende vergadering : 26 november om 20u15

