
   

VERSLAG BEHEERRAAD BIBLIOTHEEK 

 
DATUM VERGADERING 02/09/2020 

PLAATS Gemeentelijke openbare bibliotheek Ledegem 

VERSLAGGEVER Johan Maes 

BEVOEGD SCHEPEN Geert Dessein 

BIJLAGEN 
 

 
AANWEZIG Geert Dessein, Sybille Geldhof, Luc Clarysse, Geert Van Gheluwe, Véronique 

Popelier, Johan Maes, Emile Debussere, Martien D’Hondt, Bart Maertens, Eva 

Demeyer, Bert Selschotter 

VERONTSCHULDIGD Sabine Desimpele, Maaike Vandromme, Hilde Dussessoye, Peggy 

Vandendriessche, Mieke Dessein,  

AFWEZIG Geert Vermaut, Winny Lavaert, Mieke Honoré, 

 
Agenda: 
 
1. Goedkeuren vorig verslag 
2. Stand van zaken 

a. Aangepaste dienstverlening door corona 
3. Gebouw: renovatie & energiebeheer 
4. Toekomstige activiteiten 

a. KJV: start begin oktober 
b. Verwendag: zondag 25/10 
c. Voorleesavond: vrijdag 27/11 

5. Meerjarenplan: acties 2020  
6. Varia:  

a. Vrijwilliger gezocht 
 

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

a. Aangepaste dienstverlening door corona 
 

i. Op zaterdag 14 maart moesten de openbare bibliotheken de deuren sluiten omwille van 
de coronacrisis. Op 16 maart zijn we als één van de eerste bibliotheken in Vlaanderen 
gestart met een afhaalservice. Eerst enkel op maandag, woensdag en vrijdag, vanaf week 
20 ook op zaterdag en zondag. Op 8 juni deden we, samen met de meeste andere 
bibliotheken, de deuren opnieuw open om materialen uit te lenen. Mensen konden terug 
zelf de gewenste materialen uit de rekken halen, de krant lezen of een pc gebruiken kon 
nog niet. Nu het aantal besmettingen in Ledegem terug heel laag is (op 31/08 slechts 
twee gevallen volgens de website van Sciensano) is het moment rijp om terug een aantal 
versoepelingen in te voeren, om van enkele coronamaatregelen af te stappen. Op 
maandag 7 september zal de gemeente zich terug buigen over een nieuwe goedkeuring 
van de exitstrategie. Wij hebben deze aanpassingen voorgesteld:  
 

1. Kranten lezen in de bibliotheek terug toelaten;  
2. Klanten kunnen opnieuw onze pc’s gebruiken;  
3. Quarantaineperiode wordt niet meer gehanteerd;  
4. Betalen mag terug (bij voorkeur digitaal). 

 



 
 
 
 
 
 
3. Gebouw: renovatie en energieverbetering 
 

a. Vernieuwen van het dak, deel II: in 2018 werd het hoogste dak volledig vernieuwd, op maandag 
27 april 2020 was het de beurt aan de twee lagere daken. Er werden ook zonnepanelen geplaatst.  

b. De muren aan de voorkant (straatkant) van de bibliotheek werden in de 2de helft van mei 
behandeld tegen opstijgend vocht.  

c. Vernieuwen verlichting. In mei is de patrimoniumverantwoordelijke van de gemeente met enkele 
aannemers op bezoek geweest om de verlichting te bekijking. De huidige verlichting oogt 
gedateerd, slorpt energie en is dringend aan vervanging toe. De patrimoniumverantwoordelijke 
volgt dit verder op.  

d. In 2021 zal de bureauruimte op de 1ste verdieping gerenoveerd worden. De gemeente heeft 
daarvoor € 50.000 voorzien.  

 
4. Toekomstige activiteiten 

a. De KJV (Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen) start in oktober. De maand september is 
inschrijfmaand, begin oktober krijgen de kersverse juryleden een woordje uitleg over de werking 
van de KJV en zullen de eerste boeken verdeeld worden. De eerste bespreking staat gepland na 
de herfstvakantie. De bijeenkomsten vinden normaal plaats in de bibliotheek of bij een van de 
begeleiders thuis, maar indien dit door corona niet kan dan wijken we uit naar een grotere ruimte 
(bijvoorbeeld De Binding, raadzaal gemeentehuis, …).  

b. Verwendag op 25 oktober: onze jaarlijkse verwendag valt dit jaar op zondag 25 oktober. Door 
corona zullen we dit jaar een andere formule moeten kiezen. Koffie en koffiekoeken aanbieden is 
geen probleem. Verder zouden we ook graag een wedstrijd willen organiseren en achteraan in de 
leeszaal een voorleesmomentje. Of we dit jaar gaan kunnen samenwerken met de academie voor 
muziek en woord (Art’Iz) weten we nog niet, we wachten verder de evolutie van corona af.   

c. Voorleesavond op 27 november: Dit is een samenwerking met de afdeling woord van STAP. Daar 
dit een zittende activiteit is, kan de voorleesavond in principe plaatsvinden zoals gepland. Ik pols 
nog een met de STAP-begeleiders om concreet af te spreken. De formule is als volgt: er zijn drie 
voorleeshoekjes in de bibliotheek. De kinderen worden in drie groepjes verdeeld en schuiven 
door van het ene hoekje naar het andere. Dan komen we aan drie luisterbeurten van ongeveer 15 
à 20 minuten. Na afloop trakteren we de kinderen op chocolademelk. De voorleesactiviteit start 
om 18 uur, om ongeveer 19 uur pikken de ouders de kinderen terug op.  

 
5. Meerjarenplan: acties 2020 
 
In 2020 hadden we 4 acties gepland. Twee acties zijn al uitgevoerd, de twee andere hopen we dit najaar nog te 
kunnen realiseren. In 2021 zouden we starten met het samenstellen van themapakketten voor de lagere 
scholen, door corona starten we daar al mee in september 2020. Hier een overzichtje:  
 

a. Inleverbus: uitgevoerd (geïnstalleerd op 6 mei 2020).  
b. Voorleessessies: ¼ uitgevoerd 

i. Er vond een voorleessessie plaats op 19 januari 2020, in samenwerking met de afdeling 
woord van STAP. 

ii. Sessie 2, in samenwerking met de afdeling woord van ART’IZ, stond gepland op 26 april 
maar werd door corona geschrapt. 

iii. Sessie drie en vier zullen normaal gezien kunnen plaatsvinden. Sessie 3 is de 
voorleesavond eind november, sessie 4 is een voorlees- en knutselactiviteit in de 
kerstvakantie.  

c. Kansen geven aan lokaal talent: door corona (nog) niet kunnen uitvoeren/plannen. Dit najaar 
hadden we graag Jarne Pollie geprogrammeerd om te komen praten over racisme in het voetbal 
(zijn thesisonderwerp). De raad stelt voor om dit toch nog te proberen realiseren.  

d. Overstap van bibliotheeksoftware, van vubis naar wise: uitgevoerd in de laatste volle week van 
maart 2020.  

e. Vroegere lancering door corona: themapakketten aanbieden aan de lagere scholen vanaf 
september 2020.  
 



 
 
 
 
 
 
6. Varia 

a. Vrijwilliger gezocht:  
i. Onze vaste vrijwilliger Jonathan komt niet meer terug. Acht jaar lang kwam hij op 

maandag- en woensdagnamiddag, telkens van 13.30-16.30 uur deze taken verrichten:  
1. Ingeleverde materialen terug in de rekken plaatsen;  
2. Etiketten maken;  
3. Tijdschriften nazien en oude nummers afvoeren;  
4. IBL-aanvragen postklaar maken;  
5. Verouderde, beschadigde of niet meer actuele exemplaren afvoeren;  
6. Stripreeksen nakijken en ontbrekende nummers noteren;  
7. Klassen ontvangen op maandagnamiddag + na de klasbezoeken (meestal 4 of 6 

klassen) de rekken ordenen;  
8. Gezelschapsspelletjes controleren.  
Daar dit geen taken zijn die we kunnen schrappen moeten we op zoek naar een 
oplossing. In voorkeurvolgorde zijn dit de mogelijke scenario’s:  

 Op zoek gaan naar een nieuwe vrijwilliger;  

 Minderen in openingsuren;  

 Aankopen zelfuitleensysteem.  
Geert Dessein zegt dat een zelfuitleensysteem niet tot de mogelijkheden behoort en 
stelt voor om eerst intensief op zoek te gaan naar een nieuwe vrijwilliger. Pas als dit 
niet lukt, kijken we voor een andere oplossing.  

ii. Stripverhalenactiviteit. Geert Van Gheluwe stelt voor om deze activiteit te verschuiven 
naar het najaar van 2021. Door corona is er nog te veel onzekerheid. De raad vindt dit 
een wijze beslissing.  

iii. Organiseren auteurslezingen voor volwassenen. Martien stelt voor om terug 
auteurslezingen voor volwassenen te organiseren. Er was er eentje in het voorjaar. Op 
woensdag 29 april 2020 hadden we samen met de twee Davidsfondsen Bart Van Loo 
geprogrammeerd in De L!nk maar deze lezing hebben we door corona moeten 
schrappen. De raad vindt het een goed voorstel.  

iv. Huiswerkklasje. Martien vraagt of het huiswerkklasje terug kan starten of wordt dit door 
corona uitgesteld. Ik zal de vraag stellen aan de verantwoordelijke van dit project.  

 
We sluiten de vergadering af om 20.45 uur. De datum van de volgende vergadering is:  
 

 Woensdag 2 december, om 19.30 uur in de bibliotheek of het gemeentehuis.  
 


