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Provincie Antwerpen 

Arrondissement Mechelen 

 

Gemeente Berlaar 

Gemeentelijke Openbare Bibliotheek 

Verslag Vergadering van het Beheersorgaan 

Zitting van 23 februari 2017 

 

Aanwezig : Jo Hermans, voorzitter; 

  Dirk Aras, ondervoorzitter; 

  Willy Beullens, François De Bakker, Nelle Goossens, 

  Jan Hendrickx, Els Mombers, André Van den Brande, 

  Paul Van de Vondel, Jeannine Van Hoorebeeck,  

  Jean Verstraeten, Maria Vervloet, leden; 

  Gert Maris, bibliothecaris-secretaris.  

Verontschuldigd : Ayla Benoy, Stefaan Janssens, leden; 

  Ingeborg Van Hoof, schepen voor bibliotheek.  

Afwezig : Nathalie Verhaert, lid. 

  

  

  

  

De voorzitter opent de vergadering om 20.03 uur. 

1.     Verslag van de vergadering d.d. 1 december 2016. 

 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

 

2.      Beste Bibliotheek van Vlaanderen 

 

De verkiezing van de Beste Bibliotheek van Vlaanderen en Brussel 2017 gaat van start. Vanaf 

maandag 13 februari tot en met vrijdag 10 maart kan men een  openbare bibliotheek 

voordragen om deel te nemen aan deze prestigieuze wedstrijd om de NBD Biblion Award. 

Elke vestiging van een openbare bibliotheek komt in aanmerking voor nominatie. Het enige 

dat we men vraagt  is dat beargumenteerd aan te geven waarin de bibliotheek die men 

voordraagt zo goed en onderscheidend is.  

Selectie en beoordeling 
Uit de inzendingen worden door een deskundige en onafhankelijke jury, waarin ook de 

VVBAD- Sectie Openbare Bibliotheken vertegenwoordigd zal zijn, 6 bibliotheken (1 per 

provincie en 1 uit het hoofdstedelijk gewest Brussel) gekozen ten behoeve van de shortlist. 

Wie de 6 finalisten zijn, wordt op 20 maart bekendgemaakt. 

De 6 kandidaten worden in de maanden erna bezocht door mystery guests, die hun kennersblik 

laten gaan over zaken als gebouw & inrichting, diensten & producten, service & 

klantgerichtheid en het aanbod voor individuele en institutionele partners. 
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Maar niet alleen de stem van de vakjury, ook die van het publiek telt mee (beide bepalen elk 

voor de helft de einduitslag), want in de periode van maandag 17 juli tot en met vrijdag 8 

september kan iedereen op de website www.bibliotheekblad.be een stem uitbrengen op de 

bibliotheek van zijn/haar keuze. Behalve via foto's en geschreven profielen kan het publiek 

zich oriënteren op de kwaliteiten van de deelnemers met behulp van 6 door de kandidaten 

aangeleverde video-impressies van hun bibliotheek. 

De winnaar van de NBD Biblion Award wordt bekendgemaakt tijdens de plenaire 

(openings)sessie op Informatie aan Zee in Oostende (14 september) en mag zich een jaar lang 

Beste Bibliotheek van Vlaanderen en Brussel noemen.  

Voordrachten 
Voordrachten kunnen van 13 februari tot en met 10 maart gezonden worden naar: 

redactie@bibliotheekblad.nl. 

 

Jean: De tijdlijn is ingekort: vroeger was er veel meer tijd voor het indienen van de 

kandidatuur.  Bovendien is het stemsysteem veranderd. 

 

De vergadering beslist om de bibliotheek kandidaat te stellen.  Dirk en Gert zullen een tekst 

opstellen en (laten) indienen. 

 

 

 

3.    Activiteiten. 

 

- 13 en 15 december 2016: aan de slag met je android smartphone of tablet:  15 

deelnemers 

 

   

- 9 maart: Blikopener: Dirk Barrez: Herover de economie. Over de kracht van 

coöperaties.  Momenteel (woensdag 22 februari) slechts 5 inschrijvingen.  Artikel in 

de Kiosk van deze week. 

 

- 21 maart: Literair tafelen rond geluk.(i.s.m. Vormingplus regio Mechelen). 

 

- 19 april: Herman Van Doninck: De veertien billekens in rusthuis Sint-Augustinus. 

(Kempens Karakter) 

 

- Cursussen vormingplus lente: 
1/ De computer bijt niet (ilse depré) 

12/6 – 13/6 – 14/6 – 15/6 – 16/6 

13u tot 16u 

Met onze laptopklas ( ik laat later nog weten wanneer ze opgehaald dient te worden ) 

 

2/ Werken met Windows 10 (ilse depré) 

13/6 en 15/6 

9u30 tot 12u30 

Met onze laptopklas 
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3/ Digitaal lezen (ilse depré) 

16/6 

10u tot 12u 

 

- Jeugdboekenmaand: vanaf nu dus geen Jeugdboekenweek maar een 

Jeugdboekenmaand.   Het thema dit jaar is M/V/X. 

 

- Cursus Photoshop: vijf dinsdagavonden van 18 april tot en met 16 mei. Gratis voor 

de bibliotheek. 

 

 

4. Indicatoren vierde kwartaal 2016. 

 

Er zijn geen opmerkingen. 

 

 

5. Veranderingstraject bibliotheek. 

 

Begin vorig jaar ging Ann Wellens 4/5 werken.  Er werd nu besloten om voor 1/5 een 

vervanger/vervangster te zoeken.  De vacature werd enkel intern open verklaard.  De 

sollicitatiegesprekken werden op 14 februari georganiseerd.  Er waren vier kandidaten, die 

alle vier reeds voor BKO werken.  Het schepencollege beslist waarschijnlijk volgende week. 

Het werkschema van onze nieuwe collega: 

- Week 1: woensdagvoormiddag en donderdagavond 

- Week 2: donderdagavond en zaterdagvoormiddag 

 

Dit zal ons al een heel eind verder helpen, al blijft het zo dat we van een 1/5 werkkracht niet 

te veel vervangingen mogen verwachten; hij of zij zouden te snel te veel overuren opbouwen. 

 

 

Op 15 februari hadden we een werksessie in het kader van het verandertraject.  Daarbij 

aanwezig: het voltallige bibliotheekpersoneel, het afdelingshoofd en Liesbet Groffils van de 

firma Möbius. 

Wat werd er besproken: 

- Uitbreiding van de bibliotheek.  Op 22 december 2016, tijdens het overleg met het 

schepencollege, kwam vanuit het college het voorstel op de bibliotheek uit te breiden 

met een achterbouw.  Dit zou zeker nuttig zijn en we zouden bijvoorbeeld een 

polyvalente ruimte kunnen creëren, die ruimte kan bieden aan de leeszaal, maar ook 

afgesloten kan worden voor lezingen, vertelsessies enzovoort.  Gert polst bij de 

stedenbouwkundig ambtenaar wat de mogelijkheden zijn.   

- Er werd een simulatie gemaakt met nieuwe openingsuren, aangezien het moeilijk zal 

zijn om met ½ VTE minder dezelfde openingsuren te behouden (wanneer Myriam met 

pensioen gaat).  Een mogelijk voorstel: sluiting op vrijdagavond.  Eventueel zou er op 

woensdagvoormiddag een extra opening kunnen komen.  Het is niet duidelijk wanneer 

een eventueel nieuw uurrooster zou ingaan; mogelijk gebeurt tegelijk met de invoering 

van nieuwe openingsuren op het gemeentehuis. 

- Vrijwilligerswerking: er zijn momenteel twee vrijwilligers in de bibliotheek (elke 

dinsdagmorgen en elke woensdagnamiddag).  Bedoeling is om in de toekomst vaker 
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beroep te doen op vrijwilligers.  We zoeken bijvoorbeeld een vrijwilligers voor 

begeleiding bij de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen.  Het werken met vrijwilligers zal 

in een ruimer gemeentelijk kader aangepakt worden. 

 

Jean:  het zou interessant zijn om de bibliotheek in de voormiddag te openen, zodat mensen de 

krant kunnen komen lezen. 

 

6. Allerlei. 

 

Gert:  

- Voor de klasuitleningen van de gemeenteschool werd geen oplossing gevonden.  Op 

de personeelsvergadering bleek er weinig interesse te zijn, vonden de leraars het 

praktisch moeilijk, en werd gesteld dat de kinderen hun geleende boeken toch niet 

lezen.  Bovendien zouden de leraars liever een vijf- à tiental boeken per jaar voor hun 

klas aankopen. 

 

            Ik had, onder meer, voorgesteld dat de leraars een lijst van boeken zouden       

            samenstellen via onze website (wat heel makkelijk kan) en dat wij boekenpakketten   

            zouden samenstellen, maar ook dat voorstel werd niet weerhouden.  

 

- Slaapzakje van de CM: op de vorige vergadering werd beslist dit in de collectie op te 

nemen.  Ik heb overlegd met de gemeentesecretaris en we zijn tot het besluit gekomen 

dat we dit slaapzakje niet kunnen aanbieden omdat op elke flyer en op elk boek het 

CM- logo staat.  Dit zou dus de neutraliteit in gevaar kunnen brengen.   

 

 

 

De vergadering wordt gesloten om 21.00 uur. 

Gedaan in zitting op bovenvermelde datum. 

Bibliothecaris- secretaris,  De Voorzitter, 

Gert Maris Jozef Hermans 

De volgende vergadering vindt plaats op  donderdag 18 mei 2017 om 20.00 uur in de 

vergaderzaal van de bibliotheek. 


