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Betreft: Verslag vergadering
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Aanwezigen:
Vincent De Pauw, voorzitter
Louis De Pauw, Frieda Verdoodt, Freddy Vercauteren, Christiane Mertens, Elwyn Moerenhout, Arianne De
Bondt, Lies Vasseur en Martine Vanderstappen, leden
Jan Couck, schepen voor cultuur
Katrien Verbeek, deskundige cultuur (verslag)

Verontschuldigd:
Jeanine Van Nieuwenborgh, Evelien Beeckman, Hilde Merckx, Mike Heyvaert, Lucien De Landtsheer

Agenda
1. Goedkeuring vorig verslag
Het verslag van 8 maart 2017 wordt goedgekeurd.

2. E-readers in de bib en bijhorend uitleenreglement
Op deze vergadering werd een basisvoorstel van uitleenreglement voor e-readers in de bib, opgesteld door
de projectcoördinator van het e-readerproject in de Noorderrand, voorgelegd en besproken.
Er wordt in de vergadering gekozen voor het maximum aantal van 5 e-boeken die tegelijk ontleend kunnen
worden.
De vergadering vraagt zich af of er geen waarborg zou gevraagd moeten worden of een leengeld
aangezien het toch om waardevolle toestellen gaat.
Voor Daisy-spelers wordt ook geen waarborg gevraagd maar dan gaat het om een bijzondere doelgroep.
De bibliothecaris geeft aan dat een leengeld vragen ook financiële drempel vormt die beter ingepast kan
worden in de bibliotheekwerking en minder administratieve problemen.
Er wordt besloten navraag te doen naar de uitleenreglementen van de andere bibliotheken van de
regiogroep.

3. Kermisaffiche en oproep vrijwilligers
De bibliotheek kan voor de boekenverkoop tijdens de jaarmarkt steeds rekenen op enkele enthousiaste
vrijwilligers. Gerda doet een warme oproep en zal nog een mailtje sturen met verdere details. Louis is
sowieso present.

4. Masterplan: aanbouw schuur
De uitvoering van de eerste fase (aanbouw HTH) wordt besproken en bekeken op het plan. Het plan geeft
de nieuwe ruimte weer, meer bepaald het gedeelte aan het park tot aan de groene zaal.
In de aanbouw wordt voorzien:
-

Een artiestenruimte,
sanitaire blok,
stockageruimte (nog in detail te verdelen),
sas als toegang tot het podium.

De buitenkant van de aanbouw wordt bekleed met bakstenen, om het landelijk karakter te behouden.

5. Integratie stripotheek en organisatie stripdorp in 2018
Het gemiddeld tempo van invoeren is 200 strips per week.
De bib heeft hulp gekregen via gemeenschapsdienst. Het OCMW heeft dit ondertussen even bevroren.
Deze mensen hebben in totaal 16 uren in de bib gewerkt en vooral voorbereidend werk gedaan.
Gilein Bettens komt twee dagen per week in de bib werken. Yo of Josiane van het gemeenschapscentrum
zouden in de zomervakantie enkele uren per week in de bib gaan werken. Leen heeft drie maand
zorgkrediet.
Deze zomer worden er waarschijnlijk jobstudenten aangesteld.
De rekken van het jeugdhuis moeten geïnstalleerd worden in de bibliotheek dus er is vraag naar technische
ondersteuning.
6.

Stripdorp:

Idee: Het park en de binnenkoer van het Hof ten Hemelrijk is een prachtige locatie dus waarom proberen
niet iets op poten te zetten dat kan uitgroeien tot een groot evenement op termijn. Een dorp met
stripfiguren, met decor, springkastelen die bestaan uit stripfiguren,…
Het evenement doelt meer op stripbeleving dan een effectieve stripbeurs.
Tegelijkertijd is dit een mooie kans om de stripotheek te leren kennen. Binnenkort wordt er een werkgroep
opgestart hiervoor.

7. Programmatie
De culturele brochure 2017-2018 is nog niet verspreid, terwijl de kaartenverkoop vandaag van start gegaan
is. Verwacht wordt dat de brochure in de loop van volgende week bedeeld wordt. Wel komen er al
reservaties binnen op basis van de online info.
Tickets voor Niels Destadsbader worden best tijdig besteld want deze voorstelling zal snel uitverkocht zijn.

8. Variapunt
In de bib komt er een project om de info over Opwijk die verschijnt op Wikipedia, verder aan te vullen. De
bibliotheek zoekt naar vrijwilligers om tekstjes te schrijven. Iemand van Wikipedia komt binnenkort naar de
bib om dit toe te lichten. Elwyn komt hier graag naar toe. Meer info volgt.

9. Volgende vergadering:
Maandag 25 september in de Graanzolder.

