Provincie Antwerpen
Arrondissement Mechelen
Gemeente Berlaar
Gemeentelijke Openbare Bibliotheek
Verslag Vergadering van het Beheersorgaan
Zitting van 11 september 2014

Aanwezig

:

Verontschuldigd

:

Afwezig

:

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

De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur.
1.

Verslag van de vergadering d.d. 8 mei 2014.

Rosi: Ik heb me verontschuldigd voor de vergadering, maar sta genotuleerd als afwezig.
Gert: De verontschuldig via e-mail was te laat, waardoor ik ze pas na de vergadering heb
gelezen.
Het verslag wordt goedgekeurd.

2.

Activiteiten.

Geplande activiteiten:
- Foto’s en albums afdrukken via het internet (16 september)
- Picasa: bewerk, organiseer en deel je foto’s (17, 18 en 19 september)
- De computer bijt niet: Windows 8 (22 tot en met 25 september)
- Leren werken met Windows 8 (15 en 22 september)
- Aan de slag met je tablet of smartphone (18 en 22 september)
- De Groote Oorlog in romans (2 oktober om 20 uur)
- Blikopener: Rik Van Cauwelaert : Valt België nog bijeen te houden?
- Bibliotheekweek van 11 tot en met 18 oktober, met op 11 oktober de verwendag. Het
thema van dit jaar is “Iedereen bibliothecaris”. Idee hierachter is dat iedereen die
gepassioneerd is door iets of die een bijzondere hobby of beroep heeft en hierover iets
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meer wil vertellen, bibliothecaris kan worden en hieromtrent iets kan organiseren.
Vanaf 1 oktober zullen mensen zich kandidaat kunnen stellen via bibliotheek.be
In Berlaar komt Henk Van Aelst een lezing geven over ecologisch bouwen (14
oktober om 20 uur).
Op de verwendag hebben we koffiekoeken en een kleine attentie voor onze bezoekers.
3.

Beste Bibliotheek van Vlaanderen en Brussel

Gert heeft contact opgenomen met de organisator van deze wedstrijd. De volgende
verkiezing is pas gepland voor 2016. In 2015 wordt een werkgroep opgericht om deelname
voor te bereiden.
4. De Bib op School.
De directie was enthousiast over het project De Bib op School. Eind augustus werd het
project voorgesteld aan de voltallige personeelsvergadering. Er zijn al enkele vragen
gekomen van de leerkrachten met betrekking tot leesopdrachten, klasbezoeken en een
auteurslezing.

5. Allerlei.
Gert: Sinds begin vorige week wordt de bibliotheek beveiligd door een alarm. Er is echter
nog geen procedure afgesproken tussen gemeentebestuur en alarmcentrale, zodat het
onduidelijk blijft wat er zal gebeuren ingeval van alarm.
Jo: Tilly Lembrechts is voor de derde opeenvolgende keer afwezig. Als gevolg hiervan is zij
ontslagnemend.
Tilly Lembrechts vertegenwoordigt N-VA. Het is dus aan N-VA om een nieuwe kandidaat
aan te duiden.
Er zal ook een nieuwe oproep voor nieuwe leden worden gedaan.

De vergadering wordt gesloten om 20.30 uur.
Gedaan in zitting op bovenvermelde datum.
Bibliothecaris- secretaris,

De Voorzitter,

Gert Maris

Jozef Hermans

De volgende vergadering vindt plaats op donderdag 4 december 2014 om 20 uur in de
vergaderzaal van de bibliotheek.
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