Provincie Antwerpen
Arrondissement Mechelen
Gemeente Berlaar
Gemeentelijke Openbare Bibliotheek
Verslag Vergadering van het Beheersorgaan
Zitting van 19 mei 2016

Aanwezig

:

Verontschuldigd

:

Afwezig

:

Jo Hermans, voorzitter;
Dirk Aras, ondervoorzitter;
Willy Beullens, François De Bakker, Nelle Goossens,
Stefaan Janssens, Jeannine Van Hoorebeeck, Jean Verstraeten,
Maria Vervloet, leden.
Gert Maris, bibliothecaris-secretaris;
Ingeborg Van Hoof, schepen voor bibliotheek.
Ayla Benoy, Rosi Candela, Jan Hendrickx, Els Mombers,
André Van den Brande, Paul Van de Vondel, leden.
/

De voorzitter opent de vergadering om 20.04 uur.
1.

Verslag van de vergadering van 4 februari 2016.

Het verslag wordt goedgekeurd.

2.

Activiteiten.

Voorbije activiteiten:
•

•
•

Cursussen Vormingplus regio Mechelen vzw:
o 14 & 21 maart: Werken met Windows 10: 12 deelnemers (volzet)
o 21 & 22 maart: Werken met Windows 10: 12 deelnemers (volzet)
o 15, 17, 22 en 24 maart, 12 & 14 april: Leren werken met Word: geannuleerd
wegens te weinig inschrijvingen
Frouke Vermeulen, 20 maart (Blikopenerlezing): Bore-out: 20 aanwezigen.
Italiaans avond: iets meer dan 60 aanwezigen. Er waren wel enkele technische
problemen, maar de reacties achteraf waren zeer positief en we hebben verschillende
keer de vraag gekregen om het niet bij deze ene keer te houden.
Jo: Het was goed, maar duurde iets te lang, doordat de sprekers te vaak in herhaling
vielen. Ik heb twee e-mails ontvangen met een evaluatie, met dezelfde conclusie:
goed maar iets te langdradig.
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•

19 april: NeuroVisueel Centrum/ Slecht zien na wiplash: 1 aanweizge (Er waren vijf
inschrijvingen maar er kwam uiteindelijk maar één persoon opdagen. De sprekers
beslisten om de lezing toch te laten doorgaan.)

Geplande activiteiten:
•
•
•

3.

Roefel (11 juni)
De Zomer van Vlieg
In het najaar organiseren we, in het kader van het project rond groteletterboeken van
Kempens Karakter, nog enkele lezingen. Meer informatie volgt later.

Indicatorenfiches eerste kwartaal 2016.

De indicatorenfiches worden besproken. Er zijn geen opmerkingen.

4. Statistieken BIOS3 2015.
Gert overloopt de statistische gegevens.
Gert: Aangezien er, mijns inziens overigens terecht, werd opgemerkt dat de statistieken die ik
gedurende de voorbije jaren opmaakte en voorlegde aan het beheersorgaan, vaak weinig
relevant waren, stel ik voor om vanaf nu de BIOS3-statistieken te bespreken.
De vergadering is hiermee akkoord.
Jo: Deze statistieken zijn duidelijker. Misschien hoeven we niet alles in detail te bekijken,
maar enkel de relevante zaken.

5. Allerlei.
•

Nelle: Een tijd geleden is er commotie geweest rond het aanpassen van het van de
compensatie van overuren. Zijn er intussen nog vorderingen gemaakt in het dossier?
Weten jullie al iets meer?
Gert: Ik heb daar niets meer van gehoord.
Ingeborg: Er is bij mijn weten niet meer over gesproken. De bal is teruggekaatst naar
de vakbonden. Er werd hen gevraagd een tegenvoorstel te doen, maar tot op heden is
er nog geen gedaan.
Jo: Men zou toch verwachten dat men een doelstelling op middellange termijn voor
ogen had met het veranderen van het systeem van compensatie. Men zou dan toch ook
verwachten dat het niet in de kast kan belanden.
Willy: het systeem van compensatie van overuren, zoals dat nu wordt gehanteerd,
voldoet niet aan de wet: je mag een deel van de personeelsleden namelijk niet
bevoordelen ten opzichte van de anderen.
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•

Willy: Kunnen de verslagen van het beheersorgaan op extranet geplaatst worden?
Gert speelt deze vraag door aan de communicatieambtenaar.

De vergadering wordt gesloten om 21 uur.
Gedaan in zitting op bovenvermelde datum.
Bibliothecaris- secretaris,

De Voorzitter,

Gert Maris

Jozef Hermans

De volgende vergadering vindt plaats op donderdag 22 september 2016 om 20.00 uur
in de vergaderzaal van de bibliotheek.
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