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Provincie Antwerpen 

Arrondissement Mechelen 

 

Gemeente Berlaar 

Gemeentelijke Openbare Bibliotheek 

Verslag Vergadering van het Beheersorgaan 

Zitting van 7 mei 2015 

 

Aanwezig : Jo Hermans, voorzitter; 

  Dirk Aras, ondervoorzitter; 

  Ayla Benoy, Rosi Candela, François De Bakker,  

  Jan Hendrickx, Els Mombers, André Van den Brande, 

  Paul Van de Vondel, Jeannine Van Hoorebeeck,  

  Jean Verstraeten, Maria Vervloet, leden. 

  Gert Maris, bibliothecaris-secretaris; 

  Ingeborg Van Hoof, schepen voor bibliotheek.  

Verontschuldigd : Nelle Goossens, Stefaan Janssens, Suzy Put, leden.  

Afwezig : /  

  

  

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. 

1.     Verslag van de vergadering d.d. 5 februari 2015. 

 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

2.      Activiteiten. 

 

• Voorbije activiteiten: 

o 15 & 18 april: Workshop Beeld en compositie: 7 deelnemers 

o 23 april: Blikopener: Marie-Paule Meert: Borstkanker, een geëngageerde 

getuigenis:  lezing geannuleerd wegens slechts drie inschrijvingen. 

o 6 mei – 3 juni: Digitale fotografie voor beginners: werken met een 

reflexcamera 12 deelnemers (volzet) 

o 18 mei – 22 mei: De pc bijt niet: Windows 8: 8 inschrijvingen 

o 21 en 28 mei:  Leren werken met Windows 8: 5 inschrijvingen 

o 22 mei:  Kennismaken met tablets en e-books: 3 inschrijvingen (geannuleerd) 

o 2 juni: Privacy online: 0 inschrijvingen (geannuleerd) 

 

3.    Project e-boeken. 

 

Het pilootproject “E-boeken in de bib” werd na een jaar stopgezet. 

Er was namelijk te weinig respons: er namen weliswaar 215 bibliotheken deel aan het project, 

maar toch waren er maar 4165 unieke gebruikers en werden er maar 10.702 e-boeken 

uitgeleend.  Van de leners die een kaart voor drie boeken kochten, haakten er 58% af na het 

eerste boek. 



 2

De meeste gehoorde klachten betroffen een app die niet voldoet en een te klein aanbod.  Mijns 

inziens was het grote probleem dat men de boeken niet op een e-reader kon lezen, terwijl dat 

net het publiek is dat geïnteresseerd is in het lezen van e-boeken. 

 

Paul:  Hoeveel e-boekenkaarten werden er in Berlaar verkocht? 

Gert: 7. 

 

4. Indicatorenfiches eerste kwartaal 2015. 

 

Indicator 1: Vernieuwingsgraad collectie boeken: we kochten 620 nieuwe boeken aan; het 

vooropgestelde doel van 400 nieuwe exemplaren werden dus ruimschoots overschreden. 

 

Indicator 2: Het aantal deelnemers aan cursussen e-mail, internet, computer,..: het doel was 10 

deelnemers.  We organiseerden echter geen enkele cursus in het eerste kwartaal, zodat het 

vooropgestelde doel ook niet werd gehaald. 

 

Indicator 3: Mate van vordering van het project “aankopen grootletterboeken”:  het betreft 

hier een project binnen het samenwerkingsverband Kempens Karakter.  Er werd een 

subsidiedossier ingediend. Het project zit dus op schema. 

 

Indicator 4: Mate van verder zetten van het project “De bib op school”:  de leeslijsten worden 

verder aangepast; er waren klasbezoeken; we organiseerden een lezing van Michaël De Cock. 

 

Indicator 5: Aantal bezoekers:  vooropgesteld wordt een bezoekersaantal van 3000 per 

kwartaal.  Op basis van een telweek deden we een extrapolatie en kwamen we tot een 

(geschat) aantal van 9825 bezoekers in het eerste kwartaal. 

 

Indicator 6:  De bestedingsgraad: we haalden het vooropgestelde doel van 25% van het budget 

uitgeven niet en gaven slechts 18,17% uit. 

 

5. Allerlei. 

 

Jo:  We konden in de pers vernemen dat het voor de gemeenten niet langer verplicht is om een 

openbare bibliotheek te hebben.  De vraag rijst wat het lot van onze bibliotheek in Berlaar is.  

We leven in budgettair slechte tijden.  De gemeenten hebben bovendien vele kosten naar zich 

toegeschoven gekregen.  De vraag is: moet een bibliotheek nog blijven bestaan?   Ik richt me 

met deze vragen naar de aanwezige schepenen. 

 

Ingeborg:  We hebben deze vraag ook al op de gemeenteraad beantwoord.  Het is niet de 

bedoeling om de bibliotheek niet te laten voortbestaan.  Dan zouden we enkele jaren geleden 

de kosten van de uitbreiding ook niet hebben gedaan.  De bibliotheek is bovendien een 

basisvoorziening.  Ook minder begoede mensen moeten kunnen lezen.  Het is dus een must 

om een bibliotheek te hebben.  Je moet de bibliotheek bovendien ook als ontmoetingsplaats 

zien.  Hoe groot die moet zijn, dat weet ik niet.  Lezen we binnen twintig jaar allemaal e-

boeken?  In het college van burgemeester en schepenen zit bij mij weten echter niemand die 

de bibliotheek wil afschaffen.   

 

Jan: Als je ziet hoeveel bezoekers de bibliotheek heeft, dan is het duidelijk dat die niet 

overbodig is. 
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Jo:  Ik denk dat de vraag niet zo theoretisch is.  Wie van de kinderen die nu geboren worden, 

zal nog informatie gaan zoeken in de bibliotheek?  Dus inderdaad: is een bibliotheek binnen 

twintig jaar nog nodig?  Ook de kleinhandel verdwijnt omdat iedereen online koopt.  Maar het 

is in ieder geval geruststellend dat de gemeente (voorlopig) niet zinnens is om de bibliotheek 

te sluiten. 

 

Rosi:  persoonlijk wil ik absoluut dat de bibliotheek blijft, maar ik kan me voorstellen dat de 

bibliotheek voor sommige besturen niet zo belangrijk is. 

 

Dirk:  Er komt ook een andere vraag op ons af:  wat zullen gemeenten in de toekomst nog 

zijn.  Als het antwoord op die vraag schaalvergroting is, dan staat alles ter discussie.  Na de 

volgende gemeenteraadsverkiezingen zouden  er wel eens fusies kunnen komen. Nog niet zo 

lang geleden hadden we nog videotheken, nu kunnen we enkel nog via het internet films 

huren.  Maar de cinema’s, die zijn niet verdwenen.   

Ook binnen de bibliotheken zijn er evoluties merkbaar en deze vergadering houdt niet zo 

halsstarrig aan het heden vast dat ze niet open staat voor evoluties.  Wat er binnen tien jaar 

gebeurt weten we niet, maar voorlopig maak ik me geen zorgen.  

 

Ayla:  er zijn evoluties merkbaar, maar de mensen van mijn generatie gaan zeker ook nog 

naar de bibliotheek. 

 

 

 

Jo:  Is er nog iets gebeurd in het dossier rond de compensatie voor het zaterdagwerk? 

Jan: op woensdag 6 mei was er een eerste bijeenkomst met de vakbonden, maar daar waren ik 

en Ingeborg niet bij aanwezig. 

 

 

De vergadering wordt gesloten om 20.37 uur. 

Gedaan in zitting op bovenvermelde datum. 

Bibliothecaris- secretaris,  De Voorzitter, 

Gert Maris Jozef Hermans 

De volgende vergadering vindt plaats op donderdag 10 september 2015 om 20.00 uur in de 

vergaderzaal van de bibliotheek. 


