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1. Goedkeuren vorig verslag 
2. Meerjarenplan 2020-2025 
3. Statuten raad van beheer 
4. Stand van zaken:  
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5. Toekomstige activiteiten: 
a. Voorlezen in de bib 
b. Verwendag: zondagvoormiddag 20 oktober  
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Verslag 
 
1. Goedkeuren vorig verslag 
 
Het vorige verslag wordt goedgekeurd. Luc merkt wel op dat de leden het verslag wel wat laat hebben 
ontvangen. Dit is een terechte opmerking. In de toekomst zullen we ons best doen om het verslag vroeger aan 
de leden bezorgen.  
 
 
2. Meerjarenplan 2020-2025 
 
De leden van de raad van beheer hebben het volledige meerjarenplan 2020-2025 toegestuurd gekregen en 
moeten daarover hun advies uitbrengen. Tijdens deze vergadering focussen we op de punten die betrekking 
hebben op de werking van de bibliotheek. Ik zal hieronder de acties één voor één overlopen en daarbij noteren 
wat het advies van de raad van beheer was:  
 

 Titel van de actie: Terugbrengen van uitgeleende boeken vergemakkelijken door een inleverbus 
voor de bibliotheek te installeren.  

 Omschrijving: De bibliotheek investeert in een inleverbus aan de gevel van het gebouw zodat 
gebruikers gemakkelijker hun materialen kunnen inleveren.  

 Advies raad van beheer: geen opmerkingen, de raad keurt deze actie goed.  
 

 Titel van de actie: De bovenverdieping van de bib renoveren.  

 Omschrijving: Renoveren bureauruimte, trap en creëren van polyvalente ruimte op de 1ste verdieping 
met mini-keuken.  

 Advies raad van beheer: geen opmerkingen, de raad keurt deze actie goed.  
 



 
 
 
 
 
 
 

 Titel van de actie: de Kinder- en Jeugdjury-werking uitbreiden.  

 Er komt een KJV-werking voor groep 2 (1ste en 2de leerjaar), naast de bestaande groepen 3 en 4.  

 Advies raad van beheer: geen opmerkingen, de raad keurt deze actie goed.  
 

 Titel van de actie: Boekstart promoten.  

 Omschrijving: We werken jaarlijks een boekstart-activiteit uit.  

 Advies raad van beheer: geen opmerkingen, de raad keurt deze actie goed.  
 

 Titel van de actie: Een nieuwe collectie makkelijk lezen voor volwassenen uitbouwen.  

 Omschrijving: Aankopen collectie Nederlandstalige boeken gemakkelijk lezen voor volwassenen.  

 Advies raad van beheer: geen opmerkingen, de raad keurt deze actie goed.  
 

 Titel van de actie: Maandelijkse voorleessessies in de bib organiseren.  

 Omschrijving: We organiseren voorleessessies in de bibliotheek in samenwerking met het DKO en 
proberen op die manier lezen, boekenzin en taalontwikkeling te stimuleren.  

 Advies raad van beheer: geen opmerkingen, de raad keurt deze actie goed.  
 

 Titel van de actie: Boekenpakketten voor scholen voorzien.  

 Omschrijving: Opstarten uitlenen van boekenpakketten aan scholen.  
o OPMERKING: De bibliothecaris heeft deze actie intern nog eens bekeken en besproken met 

het personeel en kwam tot de vaststelling dat ‘boekenpakketten’ een te brede term is om op 
de werkvloer mee aan de slag te gaan. De bibliothecaris stelt aan de raad van beheer voor om 
de term ‘boekenpakketten’ te vervangen door ‘themapakketten’. Dit is concreter en dekt 
beter de lading.  

 Advies raad van beheer: de raad van beheer gaat akkoord met de opmerking en staat achter de 
beslissing van de bibliothecaris om in de titel en in de beschrijving het woord ‘boekenpakketten’ te 
vervangen door ‘themapakketten’. Verder zijn er geen opmerkingen.  

 

 Titel van de actie: Een taalpunt Nederlands in de bib oprichten.  

 Omschrijving: Starten met een taalpunt Nederlands, zodat anderstaligen in de gemeente op een 
laagdrempelige manier Nederlands kunnen leren.  

o OPMERKING: Het meerjarenplan 2020-2025 telt 12 acties die de bibliotheek de komende 
jaren moet uitvoeren. Bij 5 van die 12 acties staat bij ‘personeelsbehoefte’ dat deze acties 
uitgevoerd zullen worden met behulp van vrijwilligers. We hebben momenteel een goede en 
sterke vrijwilligerswerking maar veel ruimte voor groei is er niet. We kunnen dus onmogelijk 
5 acties toevoegen aan het takenpakket van onze vrijwilligers.  We vrezen dus dat we 
daardoor organisatorisch in de knoei zullen geraken. Daarom stelt de bibliothecaris voor om 2 
acties uit het meerjarenplan 2020-2025 te schrappen. Dit is er één van.  

 Advies raad van beheer: de raad van beheer gaat akkoord met deze opmerking en staat achter de 
beslissing van de bibliothecaris om deze actie te schrappen.  

 

 Titel van de actie: Altijd iets nieuws in de bib.   

 Omschrijving: De bibliotheek is een belevingsruimte. Het is belangrijk dat de bezoeker bij elk bezoek 
de indruk heeft dat er iets is veranderd, dat er iets te beleven valt. We starten met het maken van 
thema-, genre- en actualiteitstafels en informatietips van de week. We zorgen ook voor een 
bijhorende folder.  

o OPMERKING: Ook deze actie heeft de bibliothecaris intern nog eens bekeken en besproken 
met het personeel. De weken volgen elkaar te snel op om wekelijks ‘informatietips van de 
week’ te selecteren. De bibliothecaris stelt aan de raad van beheer voor de woorden ‘van de 
week’ uit de beschrijving te halen.  

 Advies raad van beheer: de raad van beheer gaat akkoord met de opmerking en staat achter de 
beslissing van de bibliothecaris om in de beschrijving de woorden ‘van de week’ te schrappen. Verder 
zijn er geen opmerkingen.  

 



 
 
 
 
 
 
 

 Titel van de actie: De bibliotheek als communicatiekanaal gebruiken.    

 Omschrijving: De bib wordt gebruikt als communicatiekanaal in het communicatieplan van de dienst 
communicatie. Meer specifiek wil de dienst vrije tijd meer inzetten op het promoten van de eigen 
werking en zeker ook de activiteiten van verenigingen via nieuwe media.   

 Advies raad van beheer: geen opmerkingen, de raad keurt deze actie goed. 
 

 Titel van de actie: kansen geven aan lokaal talent.     

 Omschrijving: Lokaal talent krijgt via de bib de mogelijkheid om hun kennis of vaardigheden te delen.    

 Advies raad van beheer: geen opmerkingen, de raad keurt deze actie goed. 
 

 Titel van de actie: Samenwerking seniorenvereniging.  

 Omschrijving: Ieder jaar nodigen we 1 seniorenvereniging uit om hen kennis te laten maken met de 
werking van de bibliotheek of samen een lezing te organiseren.   

o OPMERKING: Het meerjarenplan 2020-2025 telt 12 acties die de bibliotheek de komende 
jaren moet uitvoeren. Bij 5 van die 12 acties staat bij ‘personeelsbehoefte’ dat deze acties 
uitgevoerd zullen worden met behulp van vrijwilligers. We hebben momenteel een goede en 
sterke vrijwilligerswerking maar veel ruimte voor groei is er niet. We kunnen dus onmogelijk 
5 acties toevoegen aan het takenpakket van onze vrijwilligers.  We vrezen dus dat we 
daardoor organisatorisch in de knoei zullen geraken. Daarom stelt de bibliothecaris voor om 2 
acties uit het meerjarenplan 2020-2025 te schrappen. Dit is de 2de actie die we willen 
schrappen.  

 Advies raad van beheer: de raad van beheer gaat akkoord met deze opmerking en staat achter de 
beslissing van de bibliothecaris om deze actie te schrappen.  

 
3. Statuten raad van beheer 
 
Luc heeft een opmerking. In de vorige statuten stond in artikel 22 dat de leden van de raad van beheer gratis 
lid konden worden van de bibliotheek. Hij vraagt waarom dit niet in de nieuwe statuten staat. Een terechte 
opmerking, het spreekt voor zich dat de leden gratis lid kunnen worden van de bib. De bibliothecaris zal deze 
zin toevoegen aan artikel 7:  
 

- De leden van het beheersorgaan kunnen gratis lid worden van de bibliotheek.  
 
Verder zijn er geen opmerkingen.  
 
4. Stand van zaken 

a. Zomeractie: deze actie heeft tot doel het lezen in de zomervakantie te stimuleren; Kinderen van 7 
tot 14 jaar die tussen 1/07 en 31/08 3 boeken lezen en het deelnemersformuliertje invullen 
maken kans op een gezelschapsspelletje. De formuliertjes moeten voor 15 september binnen zijn. 
Kort daarna trekken we dan 5 winnaars. We hebben al 21 formuliertjes binnen.  

b. Gezelschapsspellen: In de tweede helft van juli zijn we gestart met het uitlenen van een 12-tal 
gezelschapsspelletjes. De collectie telt ondertussen 15 titels. Het is een groot succes, alle titels zijn 
uitgeleend. Ook als we een gezelschapsspel terug binnen krijgen en het na controle terug 
uitgeleend kan worden is het na een paar uur terug de deur uit. Ik september gaan we nog een 
15-tal titels aankopen.  

 
5. Toekomstig activiteiten:  

a. Voorlezen in de bib: Een van de acties die we hebben opgenomen in ons meerjarenplan is het 
organiseren van voorleessessies, in samenwerking met het deeltijds kunstonderwijs. We rollen dit 
al uit in oktober omdat een deel van het schooljaar 2019-2020 in 2019 valt. Deze week nemen we 
contact op met Art’Iz (academie SEW) en STAP (academie LED) om deze actie verder uit te 
werken.  

b. Verwendag: de verwendag valt dit jaar op zondag 20 oktober. Om 9.30 uur verwelkomen we onze 
klanten met een tas koffie en kleine koffiekoeken, we zorgen voor heet wat nieuwe materialen, er 
is een wedstrijd waaraan onze bezoekers kunnen deelnemen en vanaf 11 uur gieten we een 



 
 
 
 
 
 

glaasje wijn uit en trakteren de leerlingen van Art’Iz afdeling Sint-Eloois-Winkel de bezoekers op 
een stukje woord en muziek. En omdat we deze zomer gestart zijn met het uitlenen van 
gezelschapsspelletjes zullen we proberen om ook daarrond iets te doen, bij voorkeur in 
samenwerking met de spelletjesclub Perron.  

 
6. Varia 
 

a. Geert van Gheluwe zou graag in 2020 een stripproject willen uitwerken. We hebben dat in het 
verleden ook al een tweetal keren gedaan en dat leverde telkens een leuke activiteit op. Tegen de 
volgende vergadering (4/12/2019) zal hij zorgen voor enkele voorstellen.  

b. Op woensdagavond 22 april 2020 om 20 uur staat Bart Van Loo geprogrammeerd in DE L!NK. Hij 
komt er vertellen over zijn boek ‘De Bourgondiërs’. Het wordt dus een fascinerende duik in de 
geschiedenis. Dit project is een samenwerking tussen het Davidsfonds van Ledegem, het 
Davidsfonds van Sint-Eloois-Winkel en de bibliotheek. Met deze activiteit slaan we drie vliegen in 
één klap: we werken samen met andere verenigingen, informeren de bevolking en zorgen voor 
ontmoeting. Eind augustus hebben we al enkele afspraken gemaakt met de twee Davidsfondsen. 
De Davidfondsen zullen de communicatie over de activiteit in gang trekken, ze zullen daarmee 
starten eind september. Wij starten dan iets later, eind oktober/begin november. Voor het 
reserveren van plaatsen kunnen we gebruik maken van het professionele reservatiesysteem van 

het Davidsfonds van Sint-Eloois-Winkel. De totaalinkomsten (tickets  - reservingskosten van 
ca 5%) verminderd met de totale kosten worden over de drie partijen verdeeld. Nu zijn 
we al bijna zeker dat dit enkel een bonus kan zijn, we spreken dus over winst. Van de bar 
hoeft de bibliotheek zich niets aan te trekken. De bar zal uitgebaat worden door leden 
van het Davidsfonds. De kosten/baten zijn voor hen. Het is een activiteit waar we erg 
naar uit kijken… 

c. Véronique vraagt of het niet mogelijk is om in de bibliotheek ergens een gezellig (lees)hoekje te 
maken, een cosy-corner. De bibliothecaris vindt dit een goed idee, maar de rechthoekige 
structuur van het gebouw, vooral in de volwassenenafdeling, bemoeilijk de constructie van zoiets. 
We hebben dit vroeger nog geprobeerd door achteraan een zetel te plaatsen en een bijzettafeltje, 
maar die zetel werd zelden gebruikt. Ook omdat de meeste mensen vooraan blijven hangen bij de 
tafels met nieuwe materialen. Maar een goed idee is het zeker. We gaan intern de mogelijkheid 
eens bekijken en eventueel ook een polsen hoe andere bibliotheken dit doen of proberen te 
doen. We volgen dit verder op.  

 
 
We sluiten de vergadering af om 20.40 uur. Dit is de datum van de volgende vergadering:  
 

 Woensdag 4 december, om 19.30 uur in de bibliotheek 


