
   

VERSLAG BEHEERRAAD BIBLIOTHEEK 

 

DATUM VERGADERING 03/03/2021 

PLAATS Gemeentelijke openbare bibliotheek Ledegem 

VERSLAGGEVER Johan Maes 

BEVOEGD SCHEPEN Geert Dessein 

BIJLAGEN 
 

 

AANWEZIG Luc Clarysse, Martien D’Hondt, Emile Debussere, Eva Demeyer, Sabine 
Desimpele, Geert Dessein, Sybille Geldhof, Johan Maes, Bert Selschotter, 
Geert Van Gheluwe, Maaike Vandromme, Geert Vermaut 

VERONTSCHULDIGD Mieke Dessein, Hilde Dussessoye, Bart Maertens, Winni Lavaert, Bart 
Maertens, Véronique Popelier, 

AFWEZIG Mieke Honoré, Peggy Vandendriessche, 

 
Agenda: 
 
1. Opmerkingen verslag najaarsactiviteiten 
2. Stand van zaken:  

a. Corona & de bib 
b. Vrijwilligers: 2 vrijwilligers zijn gestart in januari 

3. Voorbije en lopende activiteiten:  
a. KJV 
b. Poëzieweek (laatste week van januari) 
c. Valentijn: blind date met een boek 
d. Leesclub: eerste (digitale) bijeenkomst op donderdag 11 maart 
e. Jeugdboekenmaand 

4. Toekomstige activiteiten:  
a. Internationale Vrouwendag: activiteit op zondag 7 maart 
b. Literaire lente 
c. Slot KJV 

5. Meerjarenplan: acties 2021 
a. Renovatie bovenverdieping 
b. Themapakketten voor scholen aanbieden 
c. Aankopen presentatiemeubilair 
d. De bib als algemeen communicatiekanaal 

6. Varia 
 

 
Verslag 
 
1. Goedkeuren vorig verslag 
 
Het vorige verslag wordt goedgekeurd. 
 
2. Stand van zaken 

a. Corona & de bib: Corona legt ons nog steeds een aantal beperkingen op, maar er kan gelukkig al 
veel. In de bibliotheek zijn er maar twee maatregelen die moeten nageleefd worden: de handen 
ontsmetten en een mondmasker dragen (onder de 12 jaar hoeft dit niet). Los daarvan verloopt 
een bibliotheekbezoek terug normaal: sedert september kan men terug de krant lezen en een 
computer gebruiken en er is geen tijdsbeperking meer. Activiteiten organiseren kan nog niet. 
Martien stelt voor om op het prikbord vooraan te vermelden dat achteraan de krant kan gelezen 
worden, sommige mensen weten dat misschien nog niet. Vroeger lag de krant van vandaag 
vooraan in het krantenrekje. Dit is een goeie tip. Doen we.   

b. Vrijwilligers: er zijn twee vrijwilligers gestart in januari. Op maandag 11/01 is onze 
maandagvrijwilliger gestart, de vrijwilliger die op vrijdag komt is gestart op 15/01. Hun 
takenpakket bestaat voorlopig uit het wegsteken van de ingediende materialen, het ordenen van 
de rekken en controleren van gezelschapsspelletjes. Dit volstaat ruim om hun werkblok te vullen. 
We zijn zeer tevreden over deze twee nieuwe werkkrachten. Ze doen dat schitterend!  

 
3. Voorbije en lopende activiteiten 

a. KJV (Kinder-en Jeugdjury): in de week van 1 maart worden de laatste twee te lezen boeken 
uitgedeeld. De KJV-kinderen hebben dan in totaal elk acht boeken gelezen. Na de paasvakantie 
moeten ze deze boeken terug indienen samen met hun stemformulier. We hopen dat we in de 
tweede helft van april het vreemde KJV-jaar gezellig kunnen afsluiten.  



 
 
 
 
 
 

b. Poëzieweek (laatste week van januari): deze themaweek grijpen we elk jaar aan om onze 
collectie poëzie eens in de kijker te zetten. In het januarinummer van het infomagazine staat dan 
altijd een ½-pagina over de Poëzieweek, via onze digitale kanalen heeft het personeel een 
poëzietip gelanceerd en in de bibliotheek plaatsen we de recentste poëziebundels op een aparte 
tafel. Aan de balie krijgt iedere bezoeker een poëziekaartje mee.  

c. Valentijn: blind date met een boek. Naar aanleiding van Valentijn hebben we een dertigtal 
boeken geselecteerd, mooi verpakt, op de verpakking een drietal trefwoorden genoteerd en op 
een versierde tafel in de bibliotheek gelegd. De lener moest dus een boek kiezen enkel en alleen 
op basis van de trefwoorden die op de verpakking was genoteerd. De actie ging van start op 
zaterdag 6/02 (een week voor Valentijn) en liep tot eind februari. Na twee weken waren al bijna 
alle ingepakte titels de deur uit en toen hebben we er nog een twintigtal aan toegevoegd. Eind 
februari lagen er nog twee titels op tafel. Kortom, de actie was een groot succes. Aan deze actie 
hebben we ook een wedstrijd gekoppeld. Iedereen die een blind date-boek ontleende, kreeg een 
evaluatiekaartje mee. Dit om te polsen wat ze vonden van deze actie en of het boek hen was 
bevallen. Brengen ze dat kaartje terug binnen, dan gaat dat in een urne en trekken we één 
winnaar. De winnaar wint een boek.  

d. Leesclub: eerste (digitale) bijeenkomst op donderdag 11 maart. In december hebben we de 
bijeenkomst van de leesclub door corona moeten annuleren. Ook in maart mogen we nog niet 
samenkomen om het boek te bespreken. Maar terug afgelasten was geen optie, dus opteerden we 
voor een digitale bespreking.  

e. Jeugdboekenmaand. De maand maart is traditioneel de jeugdboekenmaand. Meestal is er ook een 
thema aan deze feestmaand, maar dit jaar was dit niet het geval. Het was de 50ste editie en 
daarom koos Iedereen Leest ervoor om van ‘lezen’ het thema te maken. De slogan is: lezen is een 
feest. Voor, tijdens en na de Jeugdboekenmaand hebben we altijd een aantal auteurs op bezoek. 
Door corona zullen de meeste lezingen digitaal moeten gebeuren. Dit is het programma:  

i. 4 februari: Sofie De Moor, voor het tweede leerjaar van De Groeitoren (voormiddag) en 
De Peereboom (namiddag) 

ii. 25 februari: Sassafras De Bruyn, voor het derde leerjaar van Bloei (voormiddag) en Sint-
Jan (namiddag) 

iii. 4 maart: Frank Pollet, voor het 5de leerjaar van De Groeitoren (voormiddag) en De 
Peereboom (namiddag) 

iv. 20 april: Karla Stoefs, voor het 4de leerjaar van Bloei (voormiddag) en Sint-jan 
(namiddag) 

Daarnaast werd de bibliotheek versierd en ligt onze Jeugdboekenmaandtafel vol nieuwe boeken 
(zowel fictie als non-fictie). Ieder kind krijgt aan de balie ook een stickervelletje mee.  

 
4. Toekomstige activiteiten 

a. Internationale Vrouwendag: activiteit op zondag 7 maart, dichteres Sylvie Marie (°Tielt 1984) 
trakteert de bezoekers tussen 10 en 11 uur op een literair aperitiefje. De activiteit is ondertussen 
achter de rug en was een meevallertje van formaat. Zowel voor de dichteres, als voor de 
bezoekers en de bibliotheek was dit een bijzonder goed geslaagd projectje.  

b. Literaire Lente: De bibliotheek zal 30 opvallende titels selecteren uit de romans die in de eerste 
drie maanden van dit jaar werden aangekocht en ze in de lentemaanden april en mei volop in de 
kijker plaatsen onder de noemer ‘Literaire Lente’. 

c. Slot KJV: we zouden graag de KJV-werking op een aangename manier willen afsluiten. Hopelijk 
kunnen we in de tweede helft van april per KJV-bubbel de kinderen eens samen rond de tafel 
krijgen om leeservaring uit te wisselen en een stukje taart of zo te eten. Duimen! 

 
5. Meerjarenplan: acties 2021 

a. Renovatie boevenverdieping: dit voorjaar zal de verantwoordelijke van de gemeentelijke 
gebouwen enkele aannemers contacteren om met hen de geplande verbouwing te bespreken. Ook 
de bibliothecaris en de schepen van bibliotheek zullen hierbij betrokken zijn. Na deze gesprekken 
gaat het dossier ter goedkeuring naar de gemeentelijke overheid en als alles naar wens verloopt 
zullen de werken starten na het bouwverlof. In het verbouwingspakket zit de traphal en de twee 
lokalen boven. Een lokaal boven is de bureauruimte voor de bibliothecaris, het kleinere lokaal 
ernaast zal voornamelijk dienen als personeelsruimte en bergruimte. Of er daar ook kan 
vergaderd worden of deze ruimte een polyvalente functie kunnen geven, moeten we nog intern 
bespreken en kunnen we pas bekijken na de renovatie en na het inrichten van het lokaal. Dit punt 
zal op de juni-vergadering uitvoeriger besproken worden. Tegen dan zouden we toch al moeten 
weten wat er precies zal gebeuren en wanneer de werken effectief zullen aanvangen.  

b. Themapakketten voor scholen aanbieden: door corona (wegvallen klasbezoeken) zijn we daar een 
viertal maanden vroeger mee gestart, namelijk in september 2020. Van september tot eind 
december 2020 hebben we 18 themapakketten moeten klaarmaken. In januari en februari van dit 
jaar hadden we samen 4 aanvragen.  

c. Aankopen presentatiemeubilair: de huidige presentatiemiddelen werken goed. Bezoekers plukken 
gretig materialen van de presentatietorentjes en van de materialen die op de tafels uitgestald 



 
 
 
 
 
 

liggen. Het is de bedoeling om daar in 2021 nog meer aandacht aan te besteden en om extra 
presentatiemeubilair aan te schaffen. De bestelling van deze nieuwe presentatiemeubels zal pas 
in de tweede helft van 2021 gebeuren. Ik zou graag eerst het huidige aanbod eens willen 
evalueren en kijken wat er goed scoort en wat minder goed qua uitleen. We merkten in de 
tweede helft van 2020 een daling van de uitleen van reeksen op dvd. Films, en dan vooral de 
betere film, wordt wel nog ontleend. Maar om daar een goed zicht op te hebben zou ik eerst de 
uitleencijfers van alle afdelingen eens moeten bekijken. Ik hoop dit te kunnen doen in de eerste 
helft van 2021. Pas als dat gebeurd is, kunnen we, indien nodig, bepaalde afdelingen anders 
opstellen of zelfs verplaatsen en pas daarna kunnen we kijken welke presentatiemeubels we 
nodig hebben.  

d. De bib als algemeen communicatiekanaal: de communicatiedienst van de gemeente en de 
bibliotheek zouden nauwer willen samenwerken. Het is de bedoeling dat de bibliotheek als breed 
gemeentelijk communicatiekanaal wordt ingezet. Kortom, dat de bibliotheek ook over niet 
bibliotheek gerelateerde zaken communiceert. Hoe we dit concreet gaan aanpakken en wanneer 
we daarmee gaan starten moet nog met de communicatiedienst besproken worden. Hopelijk kan 
dit in mei of juni (in de tweede helft van maart en een groot deel van april is de 
communicatieverantwoordelijke wegens een operatie eventjes out).  

 
6. Varia 

 
Er zijn nog enkele variapuntjes:  

a. Martien stelt een leesproject voor. De nadruk ligt op begrijpend lezen. Kort samengevat: een kind 
en een begeleider lezen allebei hetzelfde boek en bespreken dat dan 1 op 1 (momenteel via een 
digitale weg). Moeilijke woorden worden uitgelegd en er wordt stapsgewijs gepolst of het kind 
alles heeft begrepen (verhaaldetails, moeilijke woorden, …). De doelgroep is beginnende lezers 
(lees: 2de en 3de leerjaar). De nadruk ligt op begrijpend lezen (niet technisch lezen!). Martien 
vraagt of er binnen de bibliotheek ruimte is om dit project met een vrijwilliger uit te werken. 
Haar suggestie wordt positief onthaald. Martien geeft zich tevens op als vrijwilliger.  

b. Er wordt ook gepolst hoe het zit met het stripverhaalproject dat we in het najaar van 2020 gingen 
organiseren. Geert Van Gheluwe zegt dat we nog altijd niet weten wat er dit najaar zal kunnen of 
mogen. Van zodra daar meer duidelijkheid over is, kunnen we dit project terug opnemen.  

c. Luc Clarysse vraagt hoe het zit met de krantenartikels. Daar zijn we in 2020 mee gestopt. In 2019 
en begin 2020 was er wel nog een vrijwilliger actief die van plan was om het jaar 2019 verder af 
te werken, dit was zijn enigste taak, maar door de arbeidsintensiviteit van deze klus is hij daar 
niet in geslaagd.  Op 2 maart 2020 heeft het college beslist om deze taak stop te zetten wegens 
te arbeidsintensief.  

 
We sluiten de vergadering af om 20.30 uur. De datum van de volgende vergadering is: Woensdag 2 juni, om 
19.30 uur in de bibliotheek.  

 


