
   

VERSLAG BEHEERRAAD BIBLIOTHEEK 

 

DATUM VERGADERING 04/12/2019 

PLAATS Gemeentelijke openbare bibliotheek Ledegem 

VERSLAGGEVER Johan Maes 

BEVOEGD SCHEPEN Geert Dessein 

BIJLAGEN 
 

 

AANWEZIG Geert Dessein, Sybille Geldhof, Luc Clarysse, Geert Van Gheluwe, Sabine 
Desimpele, Véronique Popelier, Geert Vermaut, Johan Maes, Maaike 
Vandromme, Mieke Honoré, Bart Maertens, Bert Selschotter 

VERONTSCHULDIGD Mieke Dessein, Martien D’Hondt, Eva Demeyer,  

AFWEZIG Winny Lavaert, Emiel Debussere, Peggy Vandendriessche, Hilde Dussessoye, 

 
Agenda: 
 
1. Goedkeuren vorig verslag 
2. Nieuw dienstreglement 
3. Stand van zaken:  

a. Gezelschapsspelletjes 
b. Games PS4 
c. Groteletterboeken 

4. Voorbije activiteiten:  
a. Haakactiviteit 
b. Verwendag 
c. Voorleesavond 

5. Toekomstige activiteiten:  
a. Voorlezen én knutselen 

i. 29/12/2019 
ii. 19/01/2020 

b. Gedichtenweek (30/01-05/02) 
c. Jeugdboekenmaand: maart 

6. Nieuwe bibliotheeksoftware: Wise (maart 2020) 
7. Varia 
 

 
Verslag 
 
1. Goedkeuren vorig verslag 
 
Het vorige verslag wordt goedgekeurd. Er is één opvolgpuntje. Namelijk het stripverhalenproject dat Geert Van 
Gheluwe in 2020 zou willen uitwerken, samen met de openbare bibliotheek. Hij heeft nog geen tijd gehad om 
te bekijken wat we precies gaan doen. Hij zal begin 2020 enkele voorstellen uitwerken en die dan aan mij 
voorleggen. Deze voorstellen zullen we bespreken tijdens bijeenkomst van de raad van beheer op 4 maart. De 
activiteit verschuift daarmee automatisch naar het najaar van 2020.  
 
 
2. Nieuw dienstreglement 
 
De leden van de raad van beheer hebben het oude en het nieuwe dienstreglement toegestuurd gekregen en 
moeten daarover hun advies uitbrengen. We overlopen het nieuwe dienstreglement en ik sta stil bij de 
grootste aanpassingen. Er zijn geen opmerkingen, de raad keurt het nieuwe dienstreglement van de openbare 
bibliotheek goed.  
 
 
3. Stand van zaken 



 
 
 
 
 
 

a. Gezelschapsspelletjes: In de tweede helft van juli zijn we gestart met het uitlenen van 
gezelschapsspelletjes. De collectie telt ondertussen 35 titels. Het blijft een succes. 2/3 ervan zijn 
constant uitgeleend. We merken wel telkens een piek in vakantieperiodes. De spelletjes die we 
begin 2020 gaan aankopen zullen voor jonge kinderen zijn (4-8 jaar).  

b. Wisselcollectie games PS4: deze collectie werd aangekocht via het intergemeentelijke 
samenwerkingsverband BROERE. Iedere BROERE-bibliotheek (Hooglede, Ingelmunster, Izegem, 
Ledegem, Lichtervelde, Moorslede, Roeselare, Staden) kreeg een 12-tal titels, deze titels blijven 3 
maanden in de bibliotheek en schuiven dan door naar een andere BROERE-bibliotheek. Zo kunnen 
we toch een flink aantal titels aanbieden voor weinig geld. Ondertussen hebben de BROERE-
bibliotheken beslist dat 3 maanden nogal kort is voor een wisselcollectie. Vanaf december 2019 
maken we daar 6 maanden van. Van de eerste wisselcollectie was ongeveer 1/3 uitgeleend.  

c. Wisselcollectie groteletterboeken: idem wisselcollectie games.  
 
4. Voorbije activiteiten 

a. Haakactiviteit (17 en 24 oktober): deze actie viel in de tweede helft van oktober en was bijzonder 
leuk en leerrijk. Naast het aanscherpen van de haakvaardigheden was het ook de bedoeling om 
ontmoeting en gezelligheid te creëren. En deze drie elementen vielen in deze activiteit mooi 
samen. Voor herhaling vatbaar.  

b. Verwendag (20 oktober): de leden van de raad van beheer die op de verwendag aanwezig waren 
spraken van één van de betere edities van de voorbije jaren. Ook de samenwerking met 
spellenclub ’t Perron was een schot in de roos. Ook de leerlingen van Art’Iz waren terug in vorm. 
We merken wel dat stukjes muziek beter scoren dat stukjes tekst. Ook omdat de bibliotheek open 
is en mensen met elkaar praten, een glaasje drinken en materialen kiezen. Lange stukjes woord 
gaan dan een beetje verloren. Ik heb dit achteraf ook met Jean-Pierre Vandamme besproken en 
hij zei ook dat de stukjes woord niet te lang mogen duren.   

c. Voorleesavond (22 november): ook hier terug een geslaagde editie. Er waren drie vertelgroepjes 
en de kinderen die kwamen luisteren schoven door van het ene naar het andere groepje. De 
verhaaltjes duurden wel gemiddeld 20 minuutjes en dit was voor de kleinste luisteraars nogal 
lang, 3 x 20 minuten. Een aantal kleuters ging daardoor na twee sessies ontspannen in de peuter- 
en kleuterhoek.  

 
5. Toekomstige activiteiten 

a. Voorlezen  
i. Voorlezen én knutselen (29/12/2019): dit doen we voor het eerst. Dus we weten nog niet 

echt wat de opkomst zal zijn. Het is de bedoeling dat de kinderen luisteren naar een 
verhaaltje en dat ze daarna iets tekenen of inkleuren dat ze in badge-vorm mee naar huis 
kunnen nemen. We zijn benieuwd.  

ii. Voorlezen (bib + STAP, 19/01/2020): ook deze voorleessessies zijn iets nieuws. Studenten 
van STAP afdeling Ledegem komen een halfuurtje voorlezen in de bib. Daar deze 
voorleessessie dicht bij gedichtendag is, zal er ook poëzie te horen zijn. Later, in februari 
en/of april, is het de beurt aan de leerlingen van Art’Iz (Sint-Eloois-Winkel). Gladys laat 
nog weten welke datum past of haalbaar is.  

b. Gedichtenweek (30/01-05/02): de bibliotheek plaats de gedichtencollectie in de kijker en deelt 
ook poëziekaarten uit. We kijken nog of het haalbaar is om iets te posten op onze facebookpagina 
en/of op ons instagramprofiel.  

c. Jeugdboekenmaand: maart. Het thema is “Wat doet kunst”. Isabelle Vandenabeele zorgde voor 
de illustraties en Kris Demey voor de vormgeving. Deze auteurs liggen al vast:  

i. Carll Cneut | 11 februari | 2de leerjaar 
ii. Evelien De Vlieger | 5 maart | 4de leerjaar 

iii. Frank Pollet | 2 april | 5de leerjaar 
iv. Sassafras De Bruyn | 23 april | 3de leerjaar 

 
 
 
 
6. Nieuwe bibliotheeksoftware: wise 



 
 
 
 
 
 
 
De Vlaamse bibliotheken schakelen over op een nieuw bibliotheeksysteem. Een aantal provincies stapten over 
in 2019, begin 2020 is het de beurt aan de provincie West-Vlaanderen. We zullen daardoor minstens een week 
moeten sluiten (en maximum 2 weken). In de week van 23 maart wordt de software geïnstalleerd en getest en 
wordt onze data overgezet. In de week van 30 maart zal Cultuurconnect dan stapsgewijs de software opstarten 
en kan de bibliotheek terug open. Er is een opleidngsweek voorzien voor 1 bibliotheekmedewerken in de week 
van 2 maart. Deze medewerker moet dan de andere bibliotheekmedewerkers opleiden.  
 

 
7. Varia 
 
Mieke Honoré heeft een variapuntje. De bibliotheek van Izegem zou in de toekomst iets willen doen rond 
geestelijke gezondheidszorg. Ze hebben daarvoor samen gezeten met mensen van Kwadraat (het netwerk 
geestelijke gezondheid Midden West-Vlaanderen). Volgens de bibliotheek van Izegem zouden ook de BROERE-
bibliotheken bij dit project betrokken kunnen worden. De beheerraad staat positief tegenover acties rond 
geestelijke gezondheidszorg. Van zodra Mieke meer weet over dit project zal ze ons op de hoogte brengen.  
 
We sluiten de vergadering af om 20.40 uur. Dit is de datum van de volgende vergadering:  
 

 Woensdag 4 maart, om 19.30 uur in de bibliotheek 
 
 


