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Agenda
1. Verslag vorige vergadering.
Het verslag van de vergadering van 29 november wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
2. Stripdorp
Centraal staat een stripbeurs in de Schuur op 27 maart 2018 gebaseerd op het concept van stripbeurs Nijdrop
(van 14u tot 18u)
Daarrond zijn er activiteiten op zondag en op zaterdag enkel tijdens de openingsuren van de bib
Er is nog nood aan extra helpende handen voor op de dag zelf . Wij lanceren een oproep hiervoor.

3. Werkingsverslag bibliotheek 2017.
Vorige week de melding dat de BIOS cijfers raadpleegbaar waren.
Aantal gebruikers: iets gezakt ten opzichte van vorig jaar
Aantal ontleningen en verlengingen: wel verbeterd
Vernieuwingsritme: nieuwe aankopen in vergelijking met het geheel van je aanbod. Laat zien hoe verouderd je
collectie is. Mét strips is vernieuwingsritme 20%
De e-readers zijn nieuw, pas eind van het jaar aangevraagd
Magazijn is ook raadpleegbaar. Personeel haalt dit op. Prentenboek klassiekers worden soms nog gevraagd
door leerkrachten,…

Educatieve spellen, is pas aangeschaft in oktober. 12 uitleningen, vooral lesgevers Nederlands voor
anderstaligen.
Jeugd inwoners is erop vooruitgegaan
Op de rest van de cijfers zitten er geen spectaculaire verschillen.
De kaarten worden nu wat gebruikt als familiekaart, dus er is één kaart per gezin. Voor de cijfers is het beter
dat mensen verschillende kaarten gebruiken.
Tot 18 jaar is het gratis.
Volwassenen groepskaarten zijn De Oase, 2 huizen Zonnelied (De Wilg, Optempo), paar gemeentelijke
diensten.

4. Stand van zaken implementatie E2E
Katrien Verbeek geeft een stand van zaken aan de aanwezige leden.
5. Programmatie GC volgend seizoen
De programmatie van het GC voor het volgend seizoen wordt voorgesteld.
De opener wordt een concert van Barbara Dex.

