
   

VERSLAG BEHEERRAAD BIBLIOTHEEK 

 
DATUM VERGADERING 19/06/2019 

PLAATS Gemeentelijke openbare bibliotheek Ledegem 

VERSLAGGEVER Johan Maes 

BEVOEGD SCHEPEN Geert Dessein 

BIJLAGEN 
 

 
AANWEZIG Geert Dessein, Emile, Debussere, Sybille Geldhof, Bert Selschotter, Mieke 

Dessein, Mieke Honoré , Luc Clarysse, Martien D’Hondt, Geert Van 

Gheluwe, Sabine Desimpele, Véronique Popelier, Johan Maes, Geert Vermaut,  

Bert Selschotter, 

VERONTSCHULDIGD Maaike Vandromme, Winny Lavaert, Bart Maertens, Hilde Dussessoye, Geert 

Van Gheluwe, Eva Demeyer,  

AFWEZIG Peggy Vandendriessche 

 
Agenda: 
 
1. Goedkeuren vorig verslag 
2. Meerjarenplan 2020-2025 
3. Stand van zaken:  

a. Broere:  
i. Broeredag 

ii. Games 
iii. Groteletterboeken 

b. Delphi: collegagroep 
4. Voorbije en lopende activiteiten: 

a. Jeugdboekenmaand 2019 
b. Bergelen: zoekopdracht 
c. Proefcollectie: gezelschapsspelen 
d. E-readers: 2 extra toestellen 

5. Toekomstige activiteiten: 
a. Zomerleesactie  

6. Varia 
 

 
Verslag 
 
1. Goedkeuren vorig verslag 
 
Verslag wordt goedgekeurd. Geen opmerkingen. 
 
 
2. Meerjarenplan 2020-2025 
 
Dit punt wordt verschoven naar de vergadering in september.  
 
3. Stand van zaken 

a. Broere:  
i. Broeredag: De Broeredag was eigenlijk een Broerevoormiddag en vond plaats op 

maandag 17 juni in Koers, Museum voor de wielersport, te Roeselare. De spreker van 
dienst was niemand minder dan trendanalist Herman Konings. Daarnaast was er ook nog 
een 3D-printerdemonstratie. De volgepropte voormiddag werd afgesloten met een 
netwerkmoment en een broodjeslunch. De twee bibliotheekmedewerkers waren 
tevreden over de lezing en de generatie-analyse van trendanalist Herman Konings hield 
steek.  



 
 
 
 
 
 

ii. Games: Dit najaar gaan we van start met een wisselcollectie games. De 
Broerebibliotheek hebben games aangekocht en vervolgens verdeeld in 8 pakketten. 
Ieder pakket bevat zo’n 20 titels. Iedere Broere-bibliotheek krijgt 1 pakket, leent het 
pakket 3 maanden uit en daarna schuiven de pakketten door naar een andere 
Broerebibliotheek. Zo kunnen we voor weinig geld toch heel veel verschillende games 
aanbieden.  

iii. Groteletterboeken: Vanaf september voegen we een 20 groteletterboeken toe aan onze 
groteletterboeken-collectie. Deze 20 titels werden ook aangekocht via Broere omdat we 
zo een grotere korting konden afdwingen.  
 

b. Delphi: collegagroep: Dit jaar zijn we lid geworden van een Delphi-intervisiegroep. Voor de leden 
die nog niet vertrouwd zijn met het Delphi-concept: Delphi was een project van de  provincie 
West-Vlaanderen. Binnen de Delphi-methode staat de klant met zijn/haar vragen centraal. Een 
Delphi-bibliotheek gaat actief op zoek naar vragen en probeert ze ook zo breed mogelijk te 
beantwoorden. Dit doen ze door te floorwalken (aanwezig zijn tussen de rekken en leners 
aanspreken), op vragen te jagen (actief polsen of de lener naar informatie op zoek is), de 
informatiefunctie van de bibliotheek te onderstrepen (bib als kenniscentrum), door de materialen 
gebruiksvriendelijker te presenteren (intuïtief), zelfredzaamheid bij de lener te stimuleren, … 
Kortom, Delphi staat eigenlijk voor een optimalisering van de dienstverlening. Door het wegvallen 
van de provinciale ondersteuning werd in 2018 door een 6–tal West-Vlaamse bibliotheken een 
Delphi intervisiegroep in het leven geroepen. Dit jaar hebben wij ons daarbij aangesloten. Deze 
bibliotheek zitten in de intervisiegroep Delphi: Ichtegem, Kortemark, Oostrozebeke, Pittem, 
Zedelgem, Zwevegem. En nu dus ook Ledegem. Deze groep komt 4x per jaar samen om de lokale 
Delphi-werking te bespreken en informatie en tips uit te wisselen. De volgende bijeenkomst vindt 
plaats in Ledegem en valt op dinsdag 10 september.  
 
Mieke (H) en schepen Geert vroegen zich af of, nu de provinciale ondersteuning is verdwenen, het 
niet mogelijk is dat een andere sectorondersteunende organisatie het Delphi-verhaal kan verder 
zetten? Bijvoorbeeld CultuurConnect. Ik zal deze vraag voorleggen op de volgende Delphi-
bijeenkomst.  
 

4. Voorbije en lopende activiteiten 
 

a. Jeugdboekenmaand 2019 
 
De jeugdboekenweek 2019 is zeer goed verlopen:  

 We hadden 4 auteurs op bezoek:  

 Karla Stoefs, voor de kinderen van het 4de leerjaar, op 26 februari 

 Katrien Vanhecke, voor de kinderen van het 3de leerjaar, op 12 maart 

 Jef Aerts, voor de kinderen van het 5de leerjaar, op 21 maart 

 Sofie de Moor, voor de kinderen van het 2de leerjaar, op 7 mei 
 Er waren in de bibliotheek 2 boekentafels boordevol leestips met als thema vriendschap 

(een tafel bij de adolescenten en een tafel bij de -12 jarigen).  
 En als last but not least was er ons vriendenboekproject. Alle kinderen die op school 

zitten in Ledegem kregen een A4-tje om in te vullen. Daarop moesten ze noteren waar ze 
goed in zijn, wat ze graag doen, wat ze graag lezen en dan afgeven in de bibliotheek. De 
verzamelde A4-tjes komen dan in ons vriendenboek terecht. Een groot deel van de 
ingediende formulieren hebben we een maand lang aan waslijnen uitgehangen in de 
bibliotheek. De overige kwamen, wegens plaatsgebrek, in onze vriendenmap terecht. We 
kozen ook 5 winnaars. 5 kinderen kregen een leuke prijs. In totaal namen 272 kinderen 
deel aan deze actie.  

 
b. Bergelen: zoekopdracht 

 
De infoaffiches van Bergelen blijven nog gans de zomervakantie in de bibliotheek. Het is een leuke 
manier om mensen te informeren over Bergelen in het bijzonder en de natuur in het algemeen. 



 
 
 
 
 
 

We hebben er ook een zoekactiviteit aan gekoppeld. Deelnemers kunnen aan de balie een 
deelnemersformuliertje vragen. Daarop staan tien vragen die ze kunnen invullen met behulp van 
de informatie die op de affiches staat. Uit de deelnemers trekken we 1 winnaar.  
 

c. Proefcollectie: gezelschapsspelen 
 
We zouden deze zomer nog een 20-tal gezelschapsspelletjes willen aankopen. Dit is niet nieuw, 
deze piste hebben we vroeger al eens bekeken, maar in september hebben we een nieuwe 
vrijwilliger en het controleren van de gezelschapsspelletjes bij inname zal een van haar taken zijn. 
Daar kruipt behoorlijk wat tijd in en binnen het vaste team is daar geen plaats voor.  
 
De raad vindt dit een goed idee en raadt ons ook aan om eens ons licht op te steken bij de 
spelletjesclub in Ledegem. Misschien hebben zij aankoop- of andere tips.  
 

d. E-readers: 2 extra toestellen 
 
We hebben vlak voor de zomer 2 e-readers aangekocht. We hebben er nu 4 in totaal en dat is 
voldoende. Op ieder toestel staan zo’n 70 titels. Romantiek, chicklit, misdaad of literatuur, er is 
een ruime keuze voor iedereen.   

 
5. Toekomstige activiteiten:  
 

a. Zomerleesactie 
 

Om het lezen tijdens de zomervakantie te stimuleren, organiseert de bib voor de 3de maal een 
leesactiviteit.  De formule is simpel. Kinderen van 8 tot 14 jaar moeten grondig drie boeken lezen, 
daarna de vragen en opdrachten op het deelnemingsformuliertje invullen en afgeven aan de balie. 
Deze formuliertjes  komen vervolgens in een grabbelton terecht en daaruit trekken we 3 
winnaars. De actie start op 1 juli, loopt tot 31 augustus en is bedoeld voor kinderen van 8 tot en 
met 14 jaar.  

  
Sybille merkt op dat het beter zou zijn om de startleeftijd te verlagen naar 7 jaar in plaats van 8. 
Want kinderen die het lezen vlug onder de knie hebben kunnen dan ook aan deze wedstrijd 
deelnemen. Dit is een goed opmerking, ik zal dit aanpassen.   

 
6. Varia 
 

a. Luc heeft in een infokrantje van sp.a Ledegem gelezen dat de gevelrenovatie niet is verlopen zoals 
de verbouwing had moeten verlopen. Geert zegt dat tijdens het uitvoeren van de werken door de 
aannemer werd vastgesteld dat de gevel er slechter aan toe was dan eerst werd gedacht. Omdat 
de kostprijs daardoor een stuk boven de ingediende offerteprijs zou liggen, had de gemeentelijke 
overheid eigenlijk de werken moeten stilleggen en een nieuwe offerte-aanvraag moeten lanceren. 
Maar praktisch was dit niet haalbaar omdat de werken al begonnen waren en de bibliotheek al 
helemaal in de steigers stond. Dit werd rechtgezet in een volgende gemeenteraad door een 
dading met de aannemer aan te gaan.  

b. Mieke (D) vindt het niet kunnen dat de bureauruimte boven en de traphal nog steeds niet 
gerestaureerd werd. Geert (D) zegt dat hij op de hoogte is van deze kwestie en dat het 
restaureren van de bureauruimte wordt opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025.   

c. Martien zegt dat het huis naast de bibliotheek al een tijdje te koop staat en vraagt of het geen 
goed idee zou zijn moest de gemeente deze woning kopen en gebruiken om de bibliotheek uit te 
breiden. Geert antwoordt dat de gemeente dit niet van plan is. Het is niet alleen geen goed idee, 
er is ook geen financiële ruimte om dat te doen.  

d. Mieke vraagt of het geen goed idee zou zijn om een lijst te maken van alle e-boeken die op de e-
readers staan en ergens online beschikbaar te stellen. Ik zal een lijstje maken en op ons portaal 
plaatsen 

 



 
 
 
 
 
 
We sluiten de vergadering af om 20.45 uur.  
 
Dit zijn de data van de vergaderingen dit jaar:  
 

 Woensdag 4 september, om 19.30 uur in de bibliotheek 

 Woensdag 4 december, om 19.30 uur in de bibliotheek 


