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Provincie Antwerpen 

Arrondissement Mechelen 

 

Gemeente Berlaar 

Gemeentelijke Openbare Bibliotheek 

Verslag Vergadering van het Beheersorgaan 

Zitting van 4 februari 2016 

 

Aanwezig : Jo Hermans, voorzitter; 

  Dirk Aras, ondervoorzitter; 

  Willy Beullens, François De Bakker, Nelle Goossens,  

  Jan Hendrickx, Els Mombers, Paul Van de Vondel,  

  Jeannine Van Hoorebeeck, Jean Verstraeten,  

  Maria Vervloet,  leden; 

  Gert Maris, bibliothecaris-secretaris.  

Verontschuldigd : Ayla Benoy, Rosi Candela, Stefaan Janssens,  

  André Van den Brande, leden; 

  Ingeborg Van Hoof, schepen voor bibliotheek.  

Afwezig : / 

  

  

  

  

De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur.   

1.     Verslag van de vergadering d.d. 10 december. 

 

Gert, toelichting IBL: Sinds de vorige vergadering heeft de VVBAD nog twee keer over IBL 

gecommuniceerd.  Op 15 december 2015 zeiden ze eerst duidelijkheid te willen over de 

aanrekening van de kosten, zowel voor de gebruikers als tussen bibliotheken onderling, 

alvorens met een nieuw tekstvoorstel te komen.  Op 2 februari 2016 maakte de VVBAD 

bekend gesprekken over IBL te starten met het Departement Cultuur. 

 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

2.     Activiteiten. 

 

Voorbije activiteiten: 

• 26 januari: Kinderen met dyslexie hebben een toekomst.(i.s;m. Het NeuroVisueel 

Centrum): 35 deelnemers.  

 

Geplande activiteiten:  

• Cursussen Vormingplus regio Mechelen vzw: 

o 14 & 21 maart, 13.30u – 16.30u: Werken met Windows 10 (volzet) 

o 21 & 22 maart, 9.30u – 12.30u: Werken met Windows 10 

o 15, 17, 22 en 24 maart, 12 & 14 april, 13.30u – 16.30u: Leren werken met 

Word. 
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• Jeugdboekenweek 5 tot 20 maart.  Tehma is Weg van de stad. 

• De voortgezette taalcursussen zijn van start gegaan. 

• Italiaans avond: Gert heeft contact opgenomen met de Circolo dei Bergamaschi a 

Bruxelles (Kring van Bergamasken in Brussel).  Zij willen met veel plezier een avond 

wijden aan de voorstelling van hun stad en regio.  Een concrete datum moet nog 

worden afgesproken. 

 

Jean: Mogen mensen die Italiaans leren aan een CVO deelnemen? 

Gert: Dit mag uiteraard.  We zullen de CVO’s uit de omgeving (Lier, Heist-op-den-Berg, 

Herentals) zelfs contacteren, omdat kennis van het Italiaans een vereiste is.  Het lijkt me zelfs 

wenselijk om minimaal het derde jaar Italiaans te volgen.   

 

 

3.    Indicatorenfiches vierde kwartaal 2015. 

 

Het projecteren van de indicatorenfiches lukt niet; Gert kan de beamer immers niet aansluiten 

op zijn privé-laptop. 

 

Gert geeft uitleg bij de resultaten. 

 

4. Allerlei. 

 

Jean:  Mogen mensen die niet Berlaar wonen deelnemen aan de taalcurssusen? 

Aangezien dit een organisatie is van de dienst Vrije Tijd in samenwerking met de 

Seniorenraad, zal Paul dit op de volgende vergadering van de Seniorenraad bespreken. 

 

 

De vergadering wordt gesloten om 20.35 uur. 

Gedaan in zitting op bovenvermelde datum. 

Bibliothecaris- secretaris,  De Voorzitter, 

Gert Maris Jozef Hermans 

De volgende vergadering vindt plaats op   donderdag 19 mei om 20 uur        in de 

vergaderzaal van de bibliotheek. 


