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Kennismaking
Alle aanwezigen stellen zich voor en geven aan waarom zij zich kandidaat stelden voor deze adviescommissie.
De aanwezigen vragen of ze de lijst met mailadressen kunnen krijgen.
Gerda verwijst naar een nieuw emailadres bibliotheek.advies@opwijk.be dat zeker in orde is met GDPR.
Namen en adressen werden vermeld in de gemeenteraadsbeslissing en heeft dus iedereen.
Niemand maakt bezwaar tegen het aanvullen met mailadressen.
De bibliothecaris zal deze mailadressen doorgeven na akkoord van Lieve Maes.

Nieuwe werking adviesraden
De bibliothecaris geeft wat uitleg bij de principes van de vernieuwde adviesraden en de verschillende rollen.
Vragen van de leden worden door schepen Jan Couck en de bibliothecaris beantwoord.
Men vraagt zich onder meer af of al die structuren en functies nodig zijn.
De voorzitter en ondervoorzitter kunnen tegelijk ook de afgevaardigden zijn in de stuurgroep van de Vrijetijdsraad.
Een penningmeester moet voorzien worden omdat er ook een budget van € 500,00 voorzien wordt per
adviescommissie.
Om de werkdruk bij het gemeentepersoneel wat weg te nemen, dient ook een secretaris gekozen te worden in de
vergadering.
Van wie moet initiatief uitgaan om te vergaderen? Het gemeentebestuur kan via contactpersoon advies vragen voor een
bepaalde beslissing maar ook eigen initiatief vanuit de commissie is mogelijk.
Hoe dikwijls moet vergaderd worden? Volgens reglement minstens twee maal per jaar. Adviezen kunnen ook per mail
gegeven worden.

Wijziging collectiebeleid cd’s en strips
De uitleencijfers voor cd’s lopen terug door concurrentie van streaming.
Alle strips van Nijdrop zijn nog niet in de collectie opgenomen omwille van plaatsgebrek in de bib.
Ook een aantal ongebruikte kasten van Nijdrop moeten weg in GAC III.
Al deze praktische redenen en de beleidskeuze om Opwijk te profileren als Stripdorp, leiden tot volgend voorstel
waarover advies gevraagd wordt aan de AC Bibliotheek:
De bibliotheek stelt voor om alle cd’s te wieden en aan het publiek te verkopen ter gelegenheid van de Kerstmarkt
Op de plaats die vrij komt in de bibliotheek worden dan de stripkasten van Nijdrop geplaatst en de opgeslagen strips
voor volwassenen ingevoerd in de catalogus en zo beschikbaar gemaakt voor uitleen.
De vergadering ziet het voorstel als logische stap en geeft unaniem positief advies.
Aansluitend wordt geïnformeerd of ook nog nieuwe strips aangekocht worden. Op dit moment is dat beperkt tot
populairste strips alle leeftijden. In de toekomst zal meer budget hiervoor gereserveerd moeten worden. Vrijwilligers
zullen gevraagd worden mee te helpen bij collectievorming door selectie van nieuwe strips.
Kenneth De Clercq is kandidaat vrijwilliger hiervoor en voor de organisatie van het stripdorp. Hij wordt uitgenodigd voor
de volgende vergadering van de werkgroep Stripdorp.
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Wijziging openingsuren bibliotheek
De laatste wijziging van de openingsuren van de bibliotheek dateert van december 2014. Sindsdien is de bibliotheek
geopend gedurende 20 uur per week, gespreid over 6 dagen: maandag en donderdag telkens van 16u tot 20u, dinsdag
van 15u tot 18u, woensdag van 13u tot 16u en vrijdag en zaterdag telkens van 9u tot 12u.
Vanuit het management van het gemeentebestuur wordt aangedrongen op een wijziging van de openingsuren vanaf
2020.
Volgende elementen worden aangehaald:
Vraag naar meer eenvormige uurroosters voor alle gemeentediensten : dinsdagavond is bib enige dienst waar niet
gewerkt wordt.
Hoge werkdruk bij alle diensten maar de vraag naar meer personeel is budgettair niet mogelijk.
Daarom wordt één sluitingsdag voorgesteld voor bibliotheek én gemeenschapscentrum zodat er meer tijd is voor
‘backoffice’-taken. Maandagavond is ook cafetaria Hof ten Hemelrijk gesloten
Klantvriendelijke uren blijven belangrijk voor de bibliotheek.
Aansluiting bij de schooluren door opening vanaf 15.30uur in de plaats van 16 uur is positief.
Ook een kleine verschuiving van de openingsuren op woensdagnamiddag is welkom.
De vergadering geeft een positief advies voor de wijziging van de openingsuren naar 18 uur per week volgens volgend
rooster:
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

gesloten
15.30-20u
14-17u
15.30-20u
9-12u
9-12u
gesloten

Vergaderagenda
5 november 2019 om 19.30u in zaal De Schuur
Toelichting werking adviesraden
Toelichting meerjarenplan 2020-2025
De aanwezigen vragen vooraf deze Meerjarenplanning te mogen bestuderen, ook als ze op 5 november verhinderd zijn.
De nodige documenten worden per mail of op papier bezorgd.
3 december 2019 om 19u in zaal De Schuur
Informatiesessie Hoplr (digitale buurtwerking)
De eerstvolgende vergadering AC Bibliotheek op donderdag 14 november om 20u in bibliotheek
-Verkiezing functies binnen de commissie
-Advies over de meerjarenplanning
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Varia
De Schrijfwijzen – Het Groot Dictee Heruitgevonden.
Tot 2016 werd in Vlaanderen en Nederland elk jaar het Groot Dictee der Nederlandse Taal georganiseerd.
Na het definitieve stopzetten werd door de bibliotheek van Mechelen een nieuw concept gelanceerd waarbij alle andere
bibliotheken van Vlaanderen uitgenodigd worden om op dezelfde dag Het Groot Dictee Heruitgevonden te organiseren.
Vorig jaar lukte dit niet voor de bib van Opwijk omdat dit samen viel met de kerstmarkt. Dit jaar organiseert vzw Creatief
Schrijven mee en wordt de naam van het evenement veranderd in De Schrijfwijzen.
De bibliotheek van Opwijk organiseert De Schrijfwijzen op vrijdag 6 december 2019 om 20u in zaal De Kersenpit.
De vergadering staat positief tegenover dit initiatief en geeft aan als vrijwilligers aan deze avond mee te willen werken.
Gerda zal de verschillende taken oplijsten en een oproep voor vrijwilligers opmaken.
Schrijver Berten Pil wordt gesuggereerd als mogelijke medewerker (kan gevraagd worden voor de jury).
An De Puydt biedt aan om eventueel het voorlezen van het dictee op zich te nemen.
Katrien De Koster wil haar collega’s leerkrachten Nederlands in het VKO aan spreken.
Ook voor het klaarzetten van de zaal en voor het bemannen van de drankstand zijn er kandidaten.
Verkoop cd’s ter gelegenheid van kerstmarkt
Vanwege lid dat ook in ac Cultuur zit komt de opmerking dat de kerstmarkt op de Borchtsite georganiseerd zal worden
en vraagt zich af hoe die cd-verkoop dan zal georganiseerd worden.
Gerda is nog niet op de hoogte van alle bijzonderheden in verband met de organisatie van de kerstmarkt.
Een interessant alternatief voor het verhuizen van alle cd’s en inrichten van een verkoopstand op de eigenlijke
kerstmarkt op zaterdag is hetverhuizen van de gevulde cd-bakken naar de gang en verkoop daar op zondag.
Op zondag is er in de Groene Zaal ook een tentoonstelling en in het Bakhuis het WereldwinkelCafé.
Op de kerstmarkt op de Borchtsite moet wel promotie gevoerd worden voor die verkoop net zoals in de bibliotheek bij de
eigen klanten.
Er wordt ook voorgesteld om reeds op zaterdag cd’s te verkopen tijdens de openingsuren van de bibliotheek.
Wat er met de overblijvende cd’s moet gebeuren? Aan een aantal instanties kunnen schenkingen gedaan worden,
eventuele voorstellen hiervoor kunnen dan voorgelegd worden voor advies aan de AC Bibliotheek en aan het
schepencollege voor beslissing.
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