Provincie Antwerpen
Arrondissement Mechelen
Gemeente Berlaar
Gemeentelijke Openbare Bibliotheek
Verslag Vergadering van het Beheersorgaan
Zitting van 5 februari 2015

Aanwezig

:

Verontschuldigd
Afwezig

:
:

Jo Hermans, voorzitter;
Dirk Aras, ondervoorzitter;
Ayla Benoy, François De Bakker, Nelle Goossens,
Stefaan Janssens, Els Mombers, Suzy Put,
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.
Rosi Candela, Jan Hendrickx, leden.
/

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur
1.

Verslag van de vergadering d.d. 4 december 2014.

François De Bakker stond genoteerd als “afwezig”, maar hij had zich verontschuldigd.
Het verslag wordt aangepast en het wordt goedgekeurd.
2.

Activiteiten

We organiseren, in samenwerking met Vormingplus regio Mechelen vzw, volgende
cursussen:
-

18, 19, 20, 21 en 22 mei 2015, 9.30 uur tot 12.30 uur: PC bijt niet- Windows 8
21 en 28 mei 2015, 13.30 uur tot 16.30 uur: Leren werken met Windows 8
22 mei 2015, 13.30 uur tot 16.30 uur: Kennismaking met tablets en e-books
2 juni 2015, 19.00 uur tot 22.00 uur: Privacy online
6, 13, 20, 27 mei en 3 juni 2015, 19.00 uur tot 22.30 uur: Digitale fotografie voor
beginners: werken met de reflexcamera
6, 13, 20 en 27 oktober 2015, 19.30 uur tot 22.00 uur: Interieurvormgeving
7, 8, 9, 10 en 11 september 2015, 9.30 uur tot 12.30 uur: De computer bijt niet
11 en 18 september 2015, 13.30 uur tot 16.30 uur: Aan de slag met je Android
tablet of smartphone
14, 15, 16, 17 en 18 september 2015 van 9.30 uur tot 12.30 uur: Surfen en e-mailen
voor beginners
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Dit is nog steeds gratis voor de bibliotheek.
We organiseren ook twee Blikopener-lezingen:
-

3.

Donderdag 23 april, 20.30 uur: Marie-Paule Meert: Borstkanker, een geëngageerde
getuigenis.
Donderdag 24 september, 20.30 uur: Kristof Clerix: Doelwit Brussel.
Buitenlandse geheime diensten in België.
Indicatorenfiches vierde kwartaal 2014.

- Indicator 1: Vernieuwingsgraad collectie boeken: we haalden de vooropgestelde doelstelling
van 400 nieuwe aankopen per kwartaal.
- Indicator 2: Aantal deelnemers aan cursussen, enz.: streefdoel was hier 40 deelnemers; er
waren er uiteindelijk 101.
- Indicator 3: Aangepast aanbod voor de moeilijk bereikbare doelgroepen uitgewerkt (via
samenwerking met het OCMW). We kregen maar 11 ingevulde vragenlijsten terug van het
OCMW. Op mijn voorstel om van het aanbod van Vormingplus gebruik te maken, kreeg ik
als antwoord dat de tijd ontbrak. Er was dus maar weinig animo om samen te werken.
Ingeborg: Jammer dat er zo weinig reactie was vanwege het OCMW. Ikzelf heb de
vragenlijsten laten invullen door leden van Ziekenzorg en ik heb een veel grotere respons
gekregen.
Paul: In Mechelen loopt momenteel een project waar vrijwilligers mensen meenemen naar de
bibliotheek. Dit zou ook voor Berlaar interessant kunnen zijn.
Ayla: Kan je geen informatiesessie organiseren waarbij je de cliënten van het OCMW
informeert over het aanbod van de bibliotheek?
Gert: Dat lijkt mij niet zo evident, aangezien die mensen zich vaak niet willen “outen” als
cliënt van het OCMW.
- Indicator 4: Aanbod “De bib op school” gestart: Dit is inderdaad gestart met aankopen van
de boeken op de leeslijsten, toegang tot GoPress via het abonnement van de bibliotheek,
klasbezoeken, enz. We plannen momenteel ook een lezing van Michaël De Cock op school.
- Indicator 5: Mate van bibliotheekbezoek: We tellen het aantal bezoekers aan de hand van
“telweken”, waarbij we bezoekers turven. Het cijfer dat we bekomen wordt dan
geëxtrapoleerd naar een volledig kwartaal. We overschrijden hier ruimschoots het aantal
vooropgestelde bezoekers.
- Indicator 6: Bestedingsgraad per kwartaal: Dit geldt voor de budgetartikels die binnen deze
actie (Berlaar voorziet de nodige middelen voor een kwaliteitsvolle bibliotheekwerking)
vallen. Streefdoel is hier om eind van het jaar 100% te hebben uitgegeven. Uiteindelijk
gaven we 97,26% uit.

2

4. Allerlei.
Jo: Elk lid van het Beheersorgaan heeft een noodkreet gekregen van het personeel van de
bibliotheek met betrekking tot de compensatie voor zaterdagwerk. Tevreden, goed bezoldigd
personeel doet onze bibliotheek beter draaien dan ontevreden, slecht bezoldigd personeel. De
oplossing is, geloof ik, nog altijd niet in de maak. De medewerkers tellen meestal hun uren
niet en zijn erg flexibel. De meesten hebben geen vast statuut, dus ze kunnen hun nek niet te
ver uitsteken.
Ingeborg: We wachten op de voorstellen van de vakbond. Meer kan ik momenteel niet
zeggen.
Jean leest een verklaring voor:
Een vraag i.v.m. de actie van het personeel op dinsdag 16 december 2014.
De aanleiding tot deze actie was de afschaffing van de recuperatie-uren voor de
zaterdaguitleen van het BIB-personeel.
Ik vermoed dat iedereen hiervan wel op de hoogte is.
Het beheersorgaan (1) van de bibliotheek handelt in de eerste plaats over de goede gang van
zaken met betrekking tot de bibliotheek in alle facetten.
Dus ook het personeel, dacht ik.
Mijn vraag is : Staat het beheersorgaan achter deze actie of heeft het beargumenteerde
bedenkingen hierbij ?
Ik wens mij hier niet partijdig op te stellen, want democratie bestaat door meerderheid.
Maar om tot een geloofwaardige democratie te komen, moet men hier en daar wat water bij
de wijn doen en tot een concensus komen.
Misschien geeft dit dan niet een 100% akkoord maar men zal dan wel voor een oplossend
compromis besluiten.

(1)Het beheersorgaan heeft inspraak- en adviesrecht over alle aspecten van het beheer van
de openbare bibliotheek (werking, verbouwingswerken, inrichting en uitrusting, het
financiële beleid, het opstellen van het huishoudelijke reglement, …) en in het bijzonder over
de beleidsplanning met betrekking tot de bibliotheek.
Om zijn bevoegdheden daadwerkelijk te kunnen uitoefenen heeft het beheersorgaan recht
op informatie ten aanzien van alle beleidsbeslissingen van de inrichtende overheid
betreffende de openbare bibliotheek.
(LOCUS)
Ik sta in ieder geval achter het behoud van de compensatie

André: Aan gezien mijn echtgenote in de bibliotheek werkt, en ik dus betrokken partij ben,
verlaat ik de vergadering.
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Jo: Moeten wij een standpunt innemen, of wachten tot de volgende vergadering en zien wat
er gebeurt?
Dirk: Als we wachten op de volgende vergadering zijn we misschien te laat. Hier zitten een
aantal mensen, onder wie ik zelf, die zich hier al eerder over hebben uitgesproken op de
gemeenteraad. Het punt dat hieromtrent naar voren kwam is dat er een gebrek aan
communicatie is geweest. Qua personeel hebben we in Berlaar niet te klagen over
bereidwilligheid en vriendelijkheid, zowel in de bibliotheek als op het gemeentehuis. Ik vind
dat dit wel mag worden beloond. Ik vind de verzuchting van het personeel dan ook meer dan
terecht.
Het beheersorgaan neemt volgend standpunt in:
1° Het personeel moet beter ingelicht worden (communicatie)
2° Het personeel moet gewaardeerd worden
3° Er moet voor worden gezorgd dat de flexibiliteit en de houding van het personeel niet in
het gedrang komen door affaires als deze
4° Het beheersorgaan vraagt om op voorhand geïnformeerd te worden over besluiten die het
personeel aangaan.
Elk aanwezig lid van het beheersorgaan verklaart zich akkoord met dit standpunt.

Gert: Binnen het samenwerkingsverband Kempens Karakter wordt momenteel aan twee
projecten gewerkt: één rond e-inclusie en één rond grote letterboeken en luisterboeken. De
bibliotheek van Berlaar doet niet mee met het eerste project, aangezien wij gratis cursussen
kunnen organiseren dankzij Vormingplus regio Mechelen. Het tweede project behelst het
aankopen van grote letterboeken en luisterboeken, die dan een wisselcollectie zullen vormen.
Er wordt ook een spreker uitgenodigd voor een lezing, mogelijk in de rust- en
verzorgingstehuizen. Momenteel wordt het subsidiedossier voorbereid.

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 7 mei 2015 om 20.00 uur in de
vergaderzaal van de bibliotheek.
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