VERSLAG BEHEERRAAD 26/11/2018
Aanwezig : Geert Laureys, Leo Raes, Rudy Peeters, Joske Convents, Herman Laureys
Verontschuldigd : Godelieve Depauw, Griet Van Eyck, Iris Eylenbosch, Jean-Paul Denayer, Doris
Debolster

1.Goedkeuring verslag bijeenkomst 03/09/2018
Geen opmerkingen
2.Nieuwe look van de catalogus en ‘mijn bibliotheek’
Eerste stap van de vernieuwing : catalogus ziet er anders uit, moderner. Een demo van de
catalogus is al raadpleegbaar op : https://steenokkerzeel-prod.bibliotheek.be
Mijn bibliotheek : reserveren en verlengen is veel duidelijker, alles op dezelfde pagina.
Je kunt je lokale catalogus verrijken met eigen content : bijvoorbeeld leestips, activiteiten,
covers van de nieuwigheden in de kijker….
Startdatum: 4 december voor Vlaams Brabant.
Kortom : meer mogelijkheden en gebruiksvriendelijker. Vraagt heel wat kennis en tijd van
de medewerker dit opvolgt en lokaal stap voor stap uitwerkt. Gelukkig hebben we iemand in
huis die dit perfect aankan.
3.Eengemaakt Bibliotheeksysteem (EBS) : uitrol
1ste golf : Limburg (voor Bidoc de gemeente Bree) is gestart in oktober
7de golf (laatste) : de niet PBS bibliotheken van Vlaams Brabant : 1/10/21-31/03/2022
Steenokkerzeel kan omschakelen in oktober 2021.
Voordeel : de omschakelingsproblemen zullen dan al opgelost zijn.
Kostprijs : € 0,24 per inwoner (jaarlijks geïndexeerd) ( = € 2900,64)
Inbegrepen : catalogus, mijn bibliotheek, Vlacc en basispakket verrijkende content (covers,
samenvattingen, recensies, …) (=€3509,78)
2/3 van de kosten is voor de overheid.
Ook de eenmalige kosten voor de overstap en de overdracht van data (wat een grote kost is).
Op termijn zal dit een besparing zijn voor de gemeente : nu betalen we €3509,78 aan de
overheid + de kosten voor Bidoc.
De gemeente zorgt wel zelf verder voor de lokale hardware en software, het lokaal netwerk.
Verder ook voor de kosten om de zelfbedieningsautomaten te koppelen aan het nieuwe
systeem.
Nadeel : de gemeente blijft de lokale kosten voor het huidig bibliotheeksysteem dragen tot
de overgang naar het EBS.
De gemeente zal in april 2019 gevraagd worden om een contract met Cultuurconnect te
ondertekenen . Het college heeft hieromtrent reeds een brief ontvangen met alle details van
de overeenkomst.

De schepen van cultuur is niet geneigd om de overeenkomst te ondertekenen, omdat we
moeten wachten tot 2021 voor de omschakeling en we op dat moment misschien intekenen
op een ‘verouderd’ systeem.
4.Intergemeentelijke samenwerking (IGS) : Noorderrand
Een nieuw projecten decreet vervangt de werking van de provincies.
Samenwerking tussen cultuur, bibliotheken en erfgoed is een voorwaarde.
Vanuit de cultuursector in de Noorderrand probeert men om structureel bovenlokaal samen
te werken om een visie en missie te ontwikkelen voor de volgende legislatuur.
Doel : coördinatie voor bovenlokale projecten en middelen zoeken.
Er komt nog overleg met de schepenen van cultuur van de betrokken gemeenten.
Uitdaging : samenwerken tussen verschillende disciplines en tussen grote en kleinere
gemeenten.
De opvolging verzekeren van de initiatieven en opleidingen die vroeger door de Provincie
gecoördineerd werden.
De schepen van cultuur betwijfelt of dit een meerwaarde kan betekenen voor Steenokkerzeel.
Hij wil liever focussen op de huidige evenementen in de gemeente.
5.Groot Dictee heruitgevonden
Presentator : Eveline ,welkom en reglement
Voorlezer : Gerrit Jappens
Dictee : voor de gouden pen
Jurylid : Jan verbetert het dictee, ondertussen gaan we verder
Langste woord : voor de zilveren pen
Jury : Jan, Gerda
Korte pauze
Bij ex aequo’s : zowel dictee als langste woord volgt een ronde ‘Spelling Bee’.
Spelling Bee : mondelinge spelling ieder om beurt een woord tot er een winnaar is.
Pauze, prijsuitreiking en drankje.
Momenteel 35 inschrijvingen (max 40) !!!
Op het einde krijgt iedereen een kopie van de tekst .

6.Jeugdboekenmaand 2019
Vanuit de regio is er maar een beperkt gemeenschappelijk initiatief .
We willen de traditie verder zetten om iets te voorzien voor alle leerlingen van het derde
leerjaar.
Dit keer wordt het een auteurslezing van Luc Embrechts die heel wat boeken geschreven
heeft voor deze leeftijdscategorie.
Kostprijs : €175 per lezing
Data : donderdag 28 februari en vrijdag 29 maart

7.Varia en rondvraag
IBL : InterBibliothecair Leenverkeer
Er zal in de loop van 2019 een nieuwe vorm van IBL-samenwerking ontwikkeld worden,
geënt op het EBS. Dit is de ambitie.
Voor de transacties van 2017 krijgt onze bib €1002.
De basis van dit bedrag is het aantal gelukte aanvragen : €2,5 voor een vraag aan andere bib
en €5 voor een boek dat een bibliotheek bij ons vraagt.
Deze subsidie werd voorheen uitbetaald door de provincie.
Praattafels :
De bibliotheek was vragende partij om dit project te stoppen bij gebrek aan succes. De
laatste maanden waren er op de avonden telkens 1 Anderstalige + een achttal jongeren van
het centrum van Fedasil. Meer begeleiders dan deelnemers.
Er komt geen ‘verbinding’ tot stand.
Er is een andere insteek nodig, andere vrijwilligers (?)
De formule moet herbekeken worden.
De praattafels worden toch verder gezet in 2019 in de bibliotheek op verzoek van de
burgemeester.
Er zal een nieuw beleid uitgewerkt worden samen met de verenigingen en de scholen.
Overgangsjaar 2019 :
In 2020 begint er een nieuwe beleidsperiode en BBC.
Nieuwe missie en actieplan voor de volgende beleidsperiode
Nieuw lange termijn begrotingsplan : 2020-2026.
De bestuursploeg kan ook een nieuwe beheerraad voor de bibliotheek aanstellen voor
volgende legislatuur.
Voorbije activiteiten:
De bezoekersteller op de verwendag stond op 259.
De workshops voor de kinderen zijn tot nu toe goed verlopen. De aanwezige kinderen
vonden het leuk en hebben zeker heel wat ideeën mee gekregen waarmee ze verder kunnen
‘experimenteren’.
Alle workshops waren volzet.
Ook de lezing van Majd Khalifeh was een succes : 52 inschrijvingen. De samenwerking
met Fedasil was prima.
Wie er niet bij kon zijn, kan nog altijd zijn boek ‘Herboren’ uitlenen in de bib.
Laatste workshop : ‘stopmotion’ op woensdag 28 november.
Interieur :
Er komt een zelfde kast bij voor de E-boeken.
Er zijn 5 ‘rolkisten’ besteld om meer capaciteit te hebben voor onze prentenboeken.
Nieuwe indeling van de prentenboeken : meer thema’s volgends de ‘kleuter-zizo’.
Nieuwe korte en grotere opschriften zijn nog gepland voor dit jaar.

