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Provincie Antwerpen 

Arrondissement Mechelen 

 

Gemeente Berlaar 

Gemeentelijke Openbare Bibliotheek 

Verslag Vergadering van het Beheersorgaan 

Zitting van 10 september 2015 

 

Aanwezig : Jo Hermans, voorzitter; 

  Dirk Aras, ondervoorzitter; 

  Françcois De Bakker, Els Mombers, Suzy Put,  

  André Van den Brande, Jeannine Van Hoorebeeck,  

  Jean Verstraeten, leden; 

  Gert Maris, bibliothecaris-secretaris; 

  Ingeborg Van Hoof, schepen voor bibliotheek.  

Verontschuldigd : Ayla Benoy, Rosi Candela, Jan Hendrickx, Maria Vervloet,  

  leden.  

Afwezig : Nelle Goossens, Stefaan Janssens, Paul Van de Vondel, leden.

  

  

De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur. 

1.     Verslag van de vergadering d.d. 7 mei 2015-09-14 

 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

2.      Ramingen 2016 – 2021. 

 

Gert overloopt de wijzigingen in vergelijking met de ramingen van vorig jaar (ramingen tot en 

met 2019). 

De IBL- subsidie die we kregen van de provincie wordt stopgezet.  Mogelijk gaan een aantal 

bibliotheken uit het IBL stappen, waardoor heel het systeem op de helling kan komen te staan.  

Er wordt over alternatieven nagedacht. 

 

3.   Activiteiten. 

 

 

� We organiseren volgende cursussen in samenwerking met Vormingplus: 

• 7, 8, 9, 10 en 11 september 2015, 9.30 uur tot 12.30 uur: De computer bijt 

niet: geannuleerd wegens te weinig inschrijvingen. We hebben die cursus 

natuurlijk al verscheidene malen eerder georganiseerd.  Vormingplus ziet ook 

een verklaring in het feit dat Windows zijn nieuwe besturringssysteem 

Windows 10 heeft gelanceerd en dat mensen mogelijk wachten op cursussen 

voor Windows 10. 
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• 11 en 18 september 2015, 13.30 uur tot 16.30 uur: Aan de slag met je Android 

tablet of smartphone: 12 deelnemers (volzet) 

• 14, 15, 16, 17 en 18 september 2015 van 9.30 uur tot 12.30 uur: Surfen en e-

mailen voor beginners: reeds in juni geannuleerd op vraag van Vormingplus 

• 14 en 21 september 2015, 13.30 uur tot 16.30 uur: Een stapje verder met je 

Android smartphone of tablet: 9 deelnemers 

• 15 en 22 september 2015, van 13.30 tot 16.30 uur: Aan de slag met je iPad of 

iPhone: nog geen gegevens ontvangen  

• 17 en 24 september 2015, van 13.30 uur tot 16.30 uur: Een stapje verder met 

je iPad of iPhone: voorlopig te weinig inschrijvingen; op maandag 14/09 

wordt beslist over al of niet doorgaan van de cursus 

• 6, 13, 20 en 27 oktober 2015, 19.30 uur tot 22.00 uur: Interieurvormgeving: 

nog geen gegevens ontvangen 

� 24/9: Blikopener: Kristof Clerix: België: Doelwit Brussel. Buitenlandse geheime diensten 

in België.  6 inschrijvingen. 

� 10-17 oktober: Bibliotheekweek, met verwendag op 10 oktober (9.30 uur – 12 uur).  De 

leden van het beheersorgaan zijn uiteraard van harte welkom. 

� 1 oktober – 15 januari:  tentoonstelling van foto’s van Marc Van Put, amateurfotograaf uit 

Berlaar. 

� Woensdag 4 november:  vertel- en knutselmoment Greta De Nil (maximum 12 kinderen 

tussen 5 en 9 jaar). 

� De dienst Vrije Tijd organiseert, in samenwerking met de seniorenraad, taalcursussen 

Engels en Duits in de bibliotheek; 8 dinsdagvoormiddagen, tussen 29 september en 8 

december. 

 

4. Indicatorenfiches tweede kwartaal 2015. 

 

Indicator 1: Vernieuwingsgraad collectie boeken: we kochten 633 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.  In totaal waren er 44 deelnemers aan de diverse cursussen. 

 

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

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

opgemaakt. Het project zit dus op schema. 

  

Indicator 4: Mate van verder zetten van het project “De bib op school”:  We organiseerden 

een lezing van Michaël De Cock.  Het vooropgestelde doel werd gehaald (het vooropgestelde 

doel van kwartaal 2 werd zelfs al in kwartaal 1 gehaald). 

 

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 7704 bezoekers in het eerste kwartaal. 

 

Indicator 6:  De enige indicator die niet groen kleurde: we gaven slechts 48,70% uit, in plaats 

van de vooropgestelde 50%. 
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5. Allerlei. 

 

� Jean:  Is er in 2016 een verkiezing van “Beste Bib van Vlaanderen en Brussel”? 

Gert kijkt dit na. 

� Ingeborg: We hebben vandaag in het schepencollege een project goedgekeurd waarbij 

leraars hun lerarenkaart kunnen komen afhalen in de bibliotheek. 

Gert:  Het betreft een vraag van het magazine Klasse.  Tot vorig jaar stuurde klasse de 

lerarenkaarten rechtstreeks naar de betrokkenen.  Dat blijkt om financiële redenen niet 

langer mogelijk;  Vandaar de vraag aan de bibliotheken om hieraan mee te werken.  

Klasse stuurt de lerarenkaarten op in enveloppen die ze reeds alfabetisch gerangschikt 

hebben.  De bibliotheek bedient enkel die leraars die op het grondgebeid van de gemeente 

wonen.  De kaart kan worden afgehaald vanaf midden december.  Dit lijkt me een mooie 

opportuniteit om de bibliotheek in de kijker te zetten bij de leraars. 

� Jeannine: Af en toe vragen ouders tijdens de raadpleging of we in Berlaar deelnemen aan 

Boekbaby’s.  Ik heb gemerkt dat Duffel, Bonheiden en Putte wel meedoen. 

Gert:  Ik heb hier reeds navraag voor gedaan, maar de wachtlijst is erg lang en het is te 

duur om de kosten volledig zelf te dragen.  Duffel, Putte en Bonheiden hebben een project 

rond Boekbaby’s binnen hun samenwerkingsverband.  Ik zal polsen bij de leden van ons 

samenwerkingsverband, Kempens Karakter, of er interesse is in een project rond 

Boekbaby’s. 

 

 

De vergadering wordt gesloten om 20.40 uur. 

Gedaan in zitting op bovenvermelde datum. 

Bibliothecaris- secretaris,  De Voorzitter, 

Gert Maris Jozef Hermans 

De volgende vergadering vindt plaats op donderdag 10 december om  20 uur  in de 

vergaderzaal van de bibliotheek. 


