Beheerraad gc-bib
Betreft: Verslag vergadering
Datum: 25/09/2018

Aanwezigen:
Vincent De Pauw, voorzitter
Louis De Pauw, Elwyn Moerenhout, Martine Vanderstappen, Liesbet Vasseur,
Freddy Vercauteren, Frieda Verdoodt, leden
Jan Couck, schepen voor cultuur
Christel Ringoot, adjunct algemeen directeur
Gerda Allaerts, bibliothecaris (verslag)
Verontschuldigd:
Arianne De Bondt, Els De Vuyst, Mike Heyvaert, Nancy Vandevelde, Katrien Van Malder,
Jeanine Van Nieuwenborgh en Katrien Verbeek
Agenda
1. Algemene stand van zaken dienst Cultuur
Christel Ringoot schetst de recente wijzigingen op vlak van personeel.
Door het samen gaan van gemeente en OCMW is vanaf 1 augustus Katleen Biesemans algemeen
directeur in de plaats van gemeentesecretaris, Christel Ringoot is niet langer OCMW-secretaris maar
adjunct algemeen directeur met verantwoordelijkheid voor afdeling “Mens”.
Hieronder vallen volgende diensten : sociale zaken, vrije tijd, burgerzaken en onderwijs. Ze zit ook in
het directiecomité van OPcura.
Vanaf 1 september doet Christel vooral de opvolging van de dienst cultuur aangezien de twee
personeelsleden met verantwoordelijkheid afwezig zijn.
Kristien Callaert die aangesteld was halftijds in de bibliotheek en halftijds bij dienst cultuur, werkt
sinds augustus tijdelijk full time voor cultuur.
Het is de bedoeling om geen vernieuwingen te plannen maar vooral alle zaken die gepland zijn, zo
goed mogelijk te laten doorgaan.
Er is een vacature voor de vervanging van de functie van Jeanine uitgeschreven, de procedure is
lopend en een vervanger kan waarschijnlijk verwacht worden naar het eind van het jaar.
Voor de vervanging van Katrien Verbeek wordt het publiceren van een vacature nog wat uitgesteld
om budgettaire reden. Een nieuwe extra persoon kan in dienst treden als Jeanine met pensioen gaat.
Vraag lid:
Is het wel voldoende om voor de vervanging van een verantwoordelijke voor alle vrijetijdsdiensten te
kiezen voor een personeelslid van niveau B in de plaats van A? Is dit realistisch? Men vreest voor
snel personeelsverloop.
Conclusie lid: Er beweegt dus veel!

2. Evaluatie Stripdorp
Er is veel volk komen opdagen voor dit evenement en de aanwezigen hebben veel positieve reacties
gehoord. Uit de evaluatie zijn een paar kleine verbeterpunten naar voor gekomen bijvoorbeeld
inkleding van de site zou beter kunnen. Ook de keuze van een datum moet doordacht gebeuren: nu
viel het Stripdorp samen met verschillende schoolfeesten in de gemeente en met de grootste
stripbeurs van ons land (Knokke Heist)
Vraag lid:
Wat wordt de frequentie voor de organisatie van stripdorp?
Mening schepen : zou best jaarlijks gebeuren, het is nog een nieuw project
Tijdens nieuwe legislatuur zal de organisatie van evenementen in vraag gesteld moeten worden en
geëvalueerd. Zie ook stopzetting Week van de Smaak
3. Stand van zaken verbouwing.
De werken zijn vertraagd omwille van verschillende redenen:
• onvoorziene extra werken nodig aan riolering
• slechte communicatie tussen aannemer en onderaannemers
• stukwerk (plakkerij) moet lang drogen omdat de laag op bepaalde plaatsen vrij dik is
De nieuwe prognose voor het eind van de werken is eind oktober.
4. Start Kinder- en Jeugdjury (KJV)
Wim Raeymaekers lid van ouderraad De Leertrommel en zelf als kind lid van KJV stelde de vraag of
de bib van Opwijk geen KJV wou oprichten.
In het verleden werd daarover reeds nagedacht maar er was geen zicht op vrijwilligers die dit project
zouden kunnen vorm geven. Intussen hebben zich vier vrijwilligers aangemeld en zal de bib daarom
als experiment met één groep (3e en 4e leerjaar) mee gaan in het KJV-verhaal.
Bijeenkomsten zouden op dinsdag doorgaan in de bib vanaf 18 uur (vooral praktisch interessant:
baliepersoneel werkt tot 18 uur en doet dus onthaal en personeel GC kan afsluiten na 19 uur).
Concept: kinderen lezen 8 genomineerde boeken, bespreken dit in groepjes met vrijwilligers en
stemmen in april mee voor bekroning van beste jeugdboek van het jaar.
5. Nieuwe bibliotheekwebsite
Op zondag 16 september werd ter gelegenheid van open-gemeentedag de vernieuwde gemeentelijke
website gepresenteerd www.opwijk.be.
Op deze website is er voor de bib alleen een link naar het bibliotheekportaal (blog + catalogus)
Dit bibliotheekportaal wordt op zeer korte termijn vervangen door een nieuwe bibliotheekwebsite.
De nieuwe bibliotheekwebsites worden eerst aangepakt voor provincie Vlaams-Brabant.
Gerda zal als algemeen beheerder twee dagen opleiding volgen bij CultuurConnect op 27 september
en 8 oktober. De website moet live gaan op 13 november.
Een demo kan bekeken worden via zonnedorp.bibliotheek.be
Cultuurconnect lanceert een nieuwe huisstijl voor de bibliotheken met meer en nieuwe kleuren.
Deze kleuren komen nog steeds niet overeen met de kleuren van de gemeentelijke huisstijl.
Een aanpassing aan de eigen huisstijl is wel mogelijk: tegen kostprijs van € 500,00 maakt
websitebouwer Wunderkraut een aangepast sjabloon.
Ondanks deze kostprijs wordt geopteerd voor de aanpassing van de bibliotheekwebsite aan de
huisstijl van gemeente Opwijk.

6. Varia
•

Nieuwe software E2E: het systeem voor de ticketverkoop loopt vlot, zondag 30/09 is het de
eerste voorstelling en dus test van de scanners (Barbara Dex)
Het systeem voor het verhuur van de zalen vertoont wel nog kinderziektes. Volgende week
komt iemand langs van de firma om de fouten eruit te halen.
Zowel Elwyn Moerenhout als Freddy Vercauteren hebben voorbeelden van fouten in het
systeem (zichtbaarheid van beschikbaarheid, waarborgsommen ten onrechte gefactureerd.)
Met wat geduld wordt dit allemaal opgelost.

•

Zaterdag 29 september is er open deur in de nieuwe zaal Kersenpit in Mazenzele.
Iedereen wordt van harte uitgenodigd!

•

Er zijn nog geen kandidaten gevonden voor vacature “Conciërge Kersenpit”

