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BIJLAGEN 
 

 
AANWEZIG Geert Dessein, Sybille Geldhof, Mieke Dessein, Luc Clarysse, Geert Van 

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

Maaike Vandromme, Emile Debussere, Martien D’Hondt, Bart Maertens,  

VERONTSCHULDIGD Eva Demeyer, Winny Lavaert, Bert Selschotter, Mieke Honoré, Peggy 

Vandendriessche, Hilde Dussessoye 

AFWEZIG  

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

a. Nieuw dienstreglement 
b. Jeugdboekenmaand 

3. Gebouw: renovatie & energiebeheer 
4. Voorbije activiteiten 

a. Voorleessessies 
b. Gedichtenweek 

5. Nieuwe bibliotheeksoftware: wise 
a. Opleidingsweek: week van 2 maart 
b. Verplicht sluiten: week van 23 maart 
c. Opening op maandag 30/03 om 10 uur 

6. Meerjarenplan: acties 2020  
7. Varia 
 

 
Verslag 
 
1. Goedkeuren vorig verslag 
 
Het vorige verslag wordt goedgekeurd. Er is wel één opvolgpuntje, namelijk de stripverhalenactiviteit die de 
bibliotheek in samenwerking met Geert Van Gheluwe wil organiseren. De activiteit ziet er momenteel zo uit: 
Geert heeft de striptekenaar Wim Swerts gecontacteerd (van o.a. Vertongen en co). Hij zou op een vrijdag in 
oktober of november 2 lezingen geven voor alle vijfde leerjaren van Ledegem, een lezing in de voormiddag in 
De Link (voor SEW en RK, starten om ongeveer 10 uur) en een lezing in de namiddag (voor de scholen van de 
deelgemeente Ledegem, starten rond 13.30 uur). Per lezing vraagt Wim Swerts € 100. Daar moeten nog 
verplaatsingskosten bijgeteld worden (ongeveer € 145) en een (broodjes)maaltijd. Er kwam een vraag over hoe 
de school van Rollegem-Kapelle naar de lezing in de L!nk zou kunnen komen. Ik zei dat ik dat zo snel mogelijk 
zal navragen en heb dit ondertussen gedaan. Voor de auteurslezingen schakelen zij meestal particulieren in. 
Deze personen brengen de kinderen dan naar de zaal. Indien er niet voldoende particulieren zijn, huren ze de 
bus van de scholengemeenschap. Dit kost ongeveer € 25 per rit. Rollegem-Kapelle kan dus zonder problemen 
de lezing bijwonen. De raad staat achter deze activiteit.  
 
 
2. Stand van zaken 

a. Nieuw dienstreglement: het nieuwe dienstreglement is ondertussen goedgekeurd door de 
gemeenteraad en staat ook al op de gemeentelijke website. Het nieuwe reglement treedt in 
werking vanaf 1 april.  



 
 
 
 
 
 

b. Jeugdboekenmaand: Maart is traditioneel een drukke maand in de bibliotheeksector. Dan vindt 
namelijk de jeugdboekenmaand plaats. We hebben dit jaar 4 auteurs op bezoek (zie vorig verslag 
voor overzichtje) en maken daarnaast een themastandje in de bibliotheek (thema: wat doet 
kunst).  

 
 
3. Gebouw: renovatie en energieverbetering 
 
Dit jaar zijn de volgende renovatiewerken en werken in verband met energieverbetering gepland:  

 Herstellen binnendeuren 

 Dak isoleren (startdatum: 23 maart) 

 Plaatsen zonnepanelen 

 Muur aan de straatkant behandelen tegen vocht 

 Verlichting aanpassen 

 Nieuwe dakgoten 
 
4. Voorbije activiteiten 

a. Voorleessessies: we hebben al twee voorleessessies achter de rug. Op zondag 26 april hebben we 
nummer 3. Het was de bedoeling van deze drie voorleessessies om eens af te toetsen hoe we 
daarmee kunnen scoren en welke voorleesvorm we het best kiezen. De eerste activiteit was 
louter voorlezen, een bibliotheekmedewerker las toen voor aan kinderen tussen de 4 en 8 jaar. De 
tweede activiteit werd uitgevoerd door  leden van de middelbare graad van STAP en deze tieners 
brachten een ingestudeerd stuk tekst. De derde sessie is iemand van de middelbare graad die 
aangesloten is bij de academie van Sint-Eloois-Winkel en die een stuk tekst brengt voor mensen 
vanaf 12 jaar. Na deze derde sessie zullen we de drie activiteiten intern bespreken en evalueren 
en op basis daarvan een regeling voor het najaar 2020/voorjaar2021 uitwerken.  

b. Gedichtenweek: tijdens de gedichtenweek hebben we gedichtenkaartjes uitgeleend en een 
affichebord gebruikt voor gedichten en de gedichtenweekposters op te prikken.  

 
5. Nieuwe bibliotheeksoftware: wise 

a. Opleidingsweek: week van 2 maart. In de week van 2 maart kreeg ik een opleiding van drie dagen 
(maandag, dinsdag en donderdag). Tijdens deze korte cursus was het de bedoeling om de 
basismogelijkheden van het nieuwe bibliotheeksysteem wise onder de knie te krijgen. Deze 
kennis moet ik dan doorgeven aan de bibliotheekmedewerkers (het principe van train the 
trainer).  

b. Verplicht sluiten: week van 23 maart. Samen met 50 andere West-Vlaamse bibliotheken sluiten 
we eind maart gedurende een week de deuren om de nieuwe software te installeren, de data 
over te zetten en enkele testen uit te voeren. Op maandag 30 maart om 10 uur gaan we terug 
open. We doen dit bij een tas lekkere koffie en minikoffiekoeken. Ook de leden van de raad van 
beheer worden hiervoor uitgenodigd.  

 
6. Meerjarenplan 2020 
 
In 2020 hebben we een aantal acties gepland. Ik overloop ze hieronder.  

a. Installeren inleverbus. In februari heb ik enkele firma’s gecontacteerd en een offerte gevraagd 
voor de inleverbussen die ze aanbieden. Ik heb twee reacties ontvangen. De raad liet weten om 
op basis van die twee offertes snel tot de aankoop over te gaan. Hun voorkeur ging ook uit naar 
de inleverbus van SBNL.  

b. De kinder- en jeugdjurywerking uitbreiden. We hebben al jaren een kinder- en jeugdjurywerking 
voor groep 3 (3de en 4de leerjaar) en groep 4 (5de en 6de leerjaar). Het is de bedoeling om in 
september 2020 te starten met het werven van kinderen voor groep 2 (1ste en 2de leerjaar). In 
september 2019 zijn we gestart met een proefproject: kinderen van het tweede leerjaar konden 
zich toen al inschrijven voor groep 2. We hadden 2 inschrijvingen. Het grote verschil tussen de 
juryleden van groep 2 en de oudere groepen (groep 3 en 4) is dat kinderen van groep 2 de boeken 
samen met de ouders moeten lezen en bespreken.  



 
 
 
 
 
 

c. Boekstart promoten. Boekstart is nog te weinig gekend bij jonge ouders. Bij de geboorte van een 
kind krijgen ze van Kind & Gezin een babyboekenpakket. Als het kleintje 15 maanden is kunnen ze 
een peuterboekenpakket komen afhalen in de bibliotheek. Nog te weinig jonge ouders weten dat 
(ze krijgen nochtans een afhaalbon bij Kind & Gezin). Daarom is het belangrijk om daar via diverse 
kanalen en op verschillende manieren aan te herinneren.  

d. 4 x per jaar een voorleessessie organiseren. Vanaf het najaar van 2020 willen we per jaar een 
viertal voorleessessies organiseren. We zijn dit nu nog aan het testen en zoeken ook nog naar een 
geschikte formule (zie voorbije activiteiten).  

e. Kansen geven aan lokaal talent. We willen lokaal talent een podium geven in de bibliotheek. 
Concreet gaat het over mensen die wonen in Ledegem en die een bepaalde passie hebben of 
ergens intens mee bezig zijn (als hobby of beroepshalve) en die ook de vaardigheid hebben om 
daarover te komen vertellen in de bibliotheek. Iemand die bijvoorbeeld in aanmerking komt is de 
winnaar van de Vlaamse Scriptieprijs, Jarne Pollie. Dus als jullie mensen kennen die een bepaalde 
kennis willen delen en daar ook de skills voor hebben, stuur dan de namen door naar: 
johan.maes@ledegem.be. Dan kunnen we starten met het aanleggen van een inventaris.  

 
7. Varia 
 
Martien heeft een variapuntje. Het thema van de jeugdboekenmaand was dit jaar ‘wat doet kunst’, ideaal dus 
voor een knutsel- of tekenactiviteit. Dit was er niet? Door de overstap naar een nieuw bibliotheeksysteem was 
er geen ruimte voor een extra actie of activiteit. En dat is jammer, het thema was er nochtans ideaal voor. De 
planning van CultuurConnect om de overstap in maart te laten vallen, was eigenlijk geen goed idee. Maart is 
één van de drukste maanden van het jaar. Maar ook CultuurConnect zat vast aan een planning. Een overstap 
naar wise in mei of juni ware beter geweest… 
 
We sluiten de vergadering af om 21.15 uur Dit is de datum van de volgende vergadering:  
 

 Woensdag 3 juni, om 19.30 uur in de bibliotheek 
 
De andere data zijn:  
 

 Woensdag 2 september, om 19.30 uur in de bibliotheek 

 Woensdag 2 december, om 19.30 uur in de bibliotheek  

mailto:johan.maes@ledegem.be

