Beheerraad gc-bib
Betreft: Verslag vergadering
Datum: 08/03/2017

Aanwezigen:
Vincent De Pauw, voorzitter
Arianne De Bondt, Lucien De Landtsheer, Louis De Pauw, Christianne Mertens, Elwyn Moerenhout,
Martine Vanderstappen, Nancy Vandevelde, Lies Vasseur, Freddy Vercauteren, Frieda Verdoodt, leden
Jan Couck, schepen voor cultuur
Katrien Verbeek, deskundige cultuur
Gerda Allaerts, bibliothecaris (verslag)
Verontschuldigd:
Evelien Beeckman, Peter Beerens, Hilde Merckx, Martine Moyson en Jeanine Van Nieuwenborgh

Agenda
1. Goedkeuring verslag
Het verslag van de vergadering op 30 november wordt goedgekeurd na correctie lijst
verontschuldigingen.
2. Stand van zaken bouwplannen
1e fase, verbouwing conciërgewoning en burelen: inschrijvingen worden afgewacht.
Vanaf augustus zal het personeel verhuizen naar Graanzolder en toeristisch infopunt (permanentie)
2e fase, vervanging tent : procedure hiervoor wordt opgestart
In de cafetaria zelf worden opfrissingwerken gedaan, ook verwarming, keuken en koelkamer worden
aangepakt.
Intussen worden door de administratie de voorwaarden van de concessie nagekeken.
3. Programmatie 2017-2018
Schoolprogrammatie:
tot januari is er geen probleem, van januari tot juni zullen andere pistes uitgeprobeerd moeten worden,
breder aanbod en maatwerk
Het is op vraag van de scholen dat ruimer gekeken wordt dan alleen toneel voor schoolvoorstellingen:
circus Ronaldo, muziek in arena, film in een bus, ...
Avondprogrammatie:
een voorlopig overzicht van geplande voostellingen wordt uitgedeeld,
voor de start van het seizoen is er Bert Gabriëls waar een goede prijs kon bedongen worden.

als afsluiter is er mandolin Man (met Jan De Smet, Liliane SaintPierre en Herr Seele)
Opmerking: kostprijs van een voorstelling = uitkoopsom + Sabam + soms extra techniek bij te
bestellen + soms Partage (vanaf bepaald aantal stoelen soms % per verkochte kaart bij te betalen)
Zomerconcerten:
elke donderdagavond in het park, combinatie van arenaconcerten en film in het park
TIPS: Jan De Block heeft nieuwe cd evenals Geert Burssens
Er wordt ook gespeeld met het idee van tuinconcerten (cfr huiskamerconcerten)
Huiskamerconcerten:
binnenkort is er een vergadering met Frank & Daniëlla
Opzet blijft concertjes voor beperkt publiek maar er is verruiming nodig, dus naast klassieke muziek
ook andere genres van muziek en woordkunst + variatie van locaties
4. Mysteriebezoeken bibliotheek
In het kader van een project van het provinciebestuur rond de informatieve functie van de bibliotheek
kwam er in de loop van de afgelopen maanden een mysteriebezoeker langs in de bib, ook werd de
digitale bib onder de loupe genomen (catalogus, blog, website,...)
Het rapport hierover werd aan iedereen bezorgd en wordt besproken.
Het gaat in het algemeen over een zeer positief verslag.
Het in het rapport vermelde “privacyprobleem” bij de bibliotheekcatalogus is gewoon te verhelpen met
één zinnetje informatie aan de gebruikers.
De website van de gemeente wordt ook door de vergadering niet soepel ervaren, er is ook voor werk
nodig om resultaat te bekomen (foto’s opladen vormt een probleem). Blijkbaar ligt dit aan de
verouderde versie (geen updates in Opwijk sinds lancering). De versie van gemeente Londerzeel met
dezelfde firma zou veel beter zijn (ook mobiel!)
De aanwezigen zien ook veel nut in een facebookpagina voor de bibliotheek.
5. Stand van zaken stripotheek
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Dit gaat niet snel genoeg vooruit, verschillende mogelijkheden (vrijwilligers, jobstudenten) worden
overwogen, ook werd hierom reeds de volledige invulling van het personeelskader gevraagd.
Oorspronkelijk was het de bedoeling om ook de stripbeurs over te nemen van Nijdrop. In 2017 zal er
geen editie georganiseerd worden maar er komt wel een stripbeurs in 2018, organisatie van team
Vrije Tijd. Het is ook nodig een goede partner voor samenwerking te vinden. De expertise van Nijdrop
en van het B-gevaar zijn in elk geval belangrijk.

Jeanine en Katrien gaan ook op prospectie naar Knokke!
6. Jeugdboekenmaand 2017
Het programma voor de Jeugdboekenmaand werd voorgesteld in twee nieuwsbrieven voor het
onderwijs, eentje algemeen en een aparte voor het Jeugdboekenfeest voor 5e en 6e leerjaar.
Van MOZA-IK nemen alle klassen deel aan één van de verschillende activiteiten.
Aan de vertelvoorstellingen voor 3e en 4e klas nemen alle scholen deel en ook voor 5e/6e klas
is er een goede samenwerking.
Er zijn wel minder aparte afspraken gevraagd voor bibliotheekintroducties met de klas.
Christiane stelt voor om terug een informatievergadering voor de leerkrachten te houden zoals de
vorige jaren, dat geeft een betere communicatie en zorgt ervoor dat binnen de school leerkrachten
elkaar aanspreken.
7. Week van de Amateurkunsten WAK
Het thema is “The Making Of” en loopt van 28 april tot en met 7 mei 2017.
Voor Opwijk vindt het WAK plaats op zaterdag 6 en zondag 7 mei in het klooster van Opwijk, telkens
van 14u tot 18u.
Er is ook toestemming voor gebruik van de tuin van het klooster.
Tegenover de vorige edities is er een verruiming : atelier Louisa Moyson, samenwerking met
Zonnelied, tekenacademie, muziekacademie, dorpsdichter Lieve Maes en verschillende nieuwe
namen.
8. Varia
-De volgende vergadering gaat door op donderdag 1 juni, om 20 u.

