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Provincie Antwerpen 

Arrondissement Mechelen 

 

Gemeente Berlaar 

Gemeentelijke Openbare Bibliotheek 

Verslag Vergadering van het Beheersorgaan 

Zitting van 4 december 2014 

 

Aanwezig : Jo Hermans, voorzitter; 

  Dirk Aras, ondervoorzitter; 

  Ayla Benoy, Rosi Candela, Nelle Goossens, Stefaan Janssens,  

  Els Mombers, Suzy Put, Paul Van de Vondel,  

  Jean Verstraeten, Maria Vervloet, leden; 

  Gert Maris, bibliothecaris-secretaris; 

  Ingeborg Van Hoof, schepen voor bibliotheek.  

Verontschuldigd : André Van den Brande, Jeannine Van Hoorebeeck, leden. 

Afwezig : François De Bakker. 

  

  

  

  

De voorzitter opent de vergadering om 20 uur. 

1.     Verslag van de vergadering d.d. 11 september 2014. 

 

 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

2.      Activiteiten. 

 

Voorbije activiteiten: 

- Foto’s en albums afdrukken via het internet (16 september): 8 deelnemers 

- Picasa: bewerk, organiseer en deel je foto’s (17, 18 en 19 september): 10 deelnemers 

- De computer bijt niet: Windows 8 (22 tot en met 25 september): 8 deelnemers 

- Leren werken met Windows 8 (15 en 22 september): 11 deelnemers 

- Aan de slag met je tablet of smartphone (18 en 22 september): 11 deelnemers 

- Aan de slag met je iPhone of iPad (18 en 22 september): 6 deelnemers 

- De Groote Oorlog in romans (2 oktober): geannuleerd wegens te weinig inschrijvingen 

- Blikopener: Rik Van Cauwelaert: Valt België nog bijeen te houden? (23 oktober): 45 

aanwezigen 

- Verwendag 11 oktober: 187 bezoekers 

- Lezing Henk Van Aelst (14 oktober): geannuleerd wegens te weinig inschrijvingen. 

- Lezing Belgische vluchtelingen in Nederland (drs. Evelyn de Roodt) (organisatie 

Erfgoedcel Kempens Karakter) (13 november): 13 aanwezigen. 
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Jo: Tijdens de verwendag was het heel druk in de bibliotheek.  De mensen bleven ook langer 

om te babbelen.  Dit versterkt de band met de bibliotheek.  De verwendag mag dus een succes 

genoemd worden. 

 

3.    Indicatorenfiches 2015. 

 

De indicatoren worden nader toegelicht door Gert. 

 

Jo:  Wat bedoel je met “moeilijk bereikbare doelgroepen”? 

Gert:  Deze term komt uit de Vlaamse beleidsprioriteiten.  Bedoeld worden enkele 

doelgroepen die specifieke wensen en noden hebben, vaak moeilijker bereikt worden, en dus 

ook een meer gerichte aanpak vereisen.  Voorbeelden zijn senioren, mensen die Nederlands 

niet als eerste taal spreken, adolescenten, kansarmen enzovoort. 

 

Jo:  Waarom is er een beoordeling per kwartaal?  Het is toch finaal het eindresultaat aan het 

eind van het jaar dat van belang is. 

Ingeborg:  In het systeem van beleidsplanning en indicatoren is nu eenmaal een 

kwartaalrapportering vereist. 

 

 

4. Budget 2015. 

 

Gert:  De Vlaamse Regering heeft beslist om de subsidies voor de bibliotheken in 2015 te 

verminderen met € 4,74.  Voor Berlaar betekent dit naar schatting een daling van € 3568, 14 

(van € 75.709,03 naar €v 71.709 subsidie). 

Als gevolg van deze maatregel hebben we het begrotingsvoorstel van de bibliotheek 

aangepast: 

 

o Actie 1419/002/002/006/001 alg. rekening 61401000: kantoorbenodigdheden: - € 400 

o   Actie 1419/003/001/008/001 alg. rekening 61305000: erelonen en vergoedingen 

optredens, ..: in budgetvoorstel reeds - € 1250 in vergelijking met 2014. 

o   Actie 1419/003/001/008/001 alg. rekening 61504102: Aankoop van documentatie en 

abonnementen tijdschriften: hier zeggen we 4 abonnementen op:  - € 216, 50 

(op basis van prijs abonnementen 2014). 

o   Actie 1419/003/001/008/002 alg. rekening 61305000: Erelonen en vergoedingen 

optredens, lesgevers,..: - € 250.  

o   Actie 1419/003/001/008/006 alg. rekening 61305100: Erelonen en vergoedingen 

auteursrecht: -€ 250 

o Actie 1419/003/001/008/006 alg. rekening 61404000: post- en frankeringskosten: - € 

200. 

 

Bovendien zal de verhoging van het boetegeld een meerinkomst opleveren (zie punt 5). 

 

Nelle: Welke tijdschriften werden opgezegd? 

Gert:  Elektor, Film, Inside Digital Media, Oikos. 
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5. Wijziging retributiereglement 

 

Gert: Voorstel tot wijziging van het retributiereglement: verhogen van de retributie op het 

laattijdig binnenbrengen van gedrukte materialen resp. cd-roms van € 0, 25/stuk/begonnen 

week tot € 0, 50/stuk/begonnen week. 

 

Jean:  De e-mail die mensen drie dagen voor het einde van de uitleentermijn krijgen is een 

“herinneringsmail”. Gaat die dan ook € 0,60 kosten. 

Gert:  Ook de e-mails die je krijgt in het geval van boete zijn “herinneringsmails”.  Enkel in 

het geval van boete is daar een retributie van € 0, 60 aan verbonden. 

 

Jo: Een e-mail versturen kost niets, waarom is er dan een retributie van € 0, 60. 

Gert: Mensen die niet over een e-mailadres beschikken ontvangen nog steeds een brief.  Zij 

betalen hiervoor € 0, 60.  Het zou niet correct zijn hen meer te laten betalen enkel en alleen 

omdat zij geen e-mailadres hebben. 

 

Dirk:  Fluctueert die groep wanbetalers? Of zit daar een kern in van mensen die steeds boetes 

oplopen?  In het laatste geval is het verhogen van retributie sowieso verantwoord.  In het 

andere geval gaan we toevallige slachtoffers treffen om een gat in de begroting dicht te rijden.   

Gert:  Precieze cijfers heb ik niet, maar het is zo dat het zeer vaak de zelfde mensen zijn die 

keer op keer een boete oplopen. 

 

Jean:  Momenteel betalen de leden van de leesgroep niets voor het boek dat zij via IBL 

ontlenen.  Ik stel voor om dat voortaan wel te laten betalen.   

De vergadering adviseert om voor de leden van de leesgroep het reglement toe te passen en 

hen dus te laten betalen. 

 

 

Het beheersorgaan verleent een gunstig advies voor de wijziging van het retributiereglement. 

 

 

6. Allerlei. 

 

Nelle:  Het is al enkele keren gebeurd dat een boek “beschikbaar” is in de catalogus, maar dat 

het onvindbaar blijkt. 

Gert:  Mogelijk staat het op het verkeerde plaats.  Soms nemen mensen een boek vast, 

besluiten even later het niet mee te nemen en zetten het vervolgens op een willekeurige plaats 

in het rek.  De bibliotheekmedewerkers kunnen zich uiteraard ook vergissen.   Een andere 

mogelijkheid is diefstal. 

Suzy: Je zou eventueel een affiche kunnen maken, waarmee je een oproep doet aan mensen 

om het boek aan de balie af te geven wanneer ze er een vinden dat op een verkeerde plaats 

staat. 

Gert: ik zorg voor een affiche. 

 

Jo: Vanaf dinsdag 9 december worden er schilderijen van Cedric Vandenbossche 

tentoongesteld in de bibliotheek.  Ik heb dit toevallig in Den Balder gelezen.  Moet er 

hiervoor niet meer reclame gemaakt worden?  Als het zo weinig bekend is, is het dan niet 

nuttig een openingsmoment te voorzien?  We moeten een duidelijker mediabeleid voeren.  Bij 

de tekst zou ook een korte biografie moeten staan en een foto. 
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Gert:   
- Cedric Vandenbossche wenste uitdrukkelijk geen openingsceremonie.   

- De tekst is van zijn hand.   

- Het komt ook op de website van de bibliotheek en van de gemeente. 

 

Jo:  Je zou een affiche aan het venster kunnen hangen. 

Dirk:  Je moet die eigenlijk ook in de frituur hangen, en op andere plaatsen waar veel mensen 

komen. Maar moet je dat als gemeente doen?  Ik vind dat je daar een inspanning van de 

betrokken persoon mag voor vragen: hij of zij krijgt een aantal affiches en moet er dan maar 

voor zorgen dat die verspreid worden.   

Jean:  Je kan de affiches ook in de andere gemeentelijke gebouwen verspreiden. 

 

Andere mogelijkheden: 
- De lichtkrant op de Markt.  (Deze is echter moeilijk te lezen). 

- Social media. 

- Een mailing aan de leden (Gert kijkt na of dit kan in Brocade) 

 

Het is niet duidelijk of Cedric Vandenbossche zijn tentoongestelde werken eventueel wil 

verkopen.  Geïnteresseerden kunnen hun gegevens aan de balie achterlaten. 

 

De vergadering wordt gesloten om 21.03 uur. 

Gedaan in zitting op bovenvermelde datum. 

Bibliothecaris- secretaris,  De Voorzitter, 

Gert Maris Jozef Hermans 

De volgende vergadering vindt plaats op  donderdag 5 februari 2015  om 20 uur  in de 

vergaderzaal van de bibliotheek. 


