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AGENDA 
 
 

1. Samenstelling beheerraad 
Ten gevolge van de installatie van de nieuwe gemeenteraad 2019-2024 worden ook de advies-en overlegorganen 
opnieuw samengesteld. De beheerraad van de plaatselijke openbare bibliotheek is enerzijds samengesteld uit leden 
afgevaardigd door de gemeenteraad en anderzijds uit leden die de gebruikers vertegenwoordigen. Omdat de vorige 
voorzitter van de beheerraad niet langer in Wortegem-Petegem woonachtig is, moet een nieuwe voorzitter worden 
aangesteld. Ruth stelt voor om de voorzitter te kiezen uit de leden die de gebruikers vertegenwoordigen. Annie Lens 
stelt zich kandidaat en de aanwezige leden gaan unaniem akkoord. 
 

2. Goedkeuring vorig verslag  
o Vervanging Kristine 
o Veerle Van Overmeiren werkt niet langer in de bibliotheek als vervanging voor Kristine, hiervoor werd Daan 

De Bosscher aangeworven (via de werfreserve van de aanwervingsprocedure voor bibliotheekassistent). 
o De leden van de vorige beheerraad vragen aan de huidige leden om het probleem met de 

personeelsbezitting verder op te volgen.  
o Antwoord op vraag rond subsidies: waarom ontvangt het Gemeentelijk Adviesorgaan voor Cultuur wel 

subsidies en de beheerraad van de bibliotheek niet? 
o Een beheerraad en een adviesraad zijn twee verschillende organen. Een beheerraad staat de gemeenteraad 

en het college van burgemeester en schepenen bij in het beheer van de bibliotheek terwijl in een 
adviesraad verenigingen of personen zetelen die een werking ontplooien in een bepaalde sector binnen de 
gemeente.  
 
 
 



 
3. Jaarverslag 2018 

Activiteiten en leesbevordering 
Kinderen 
o 04/02  Spelletjesnamiddag (i.s.m.  jeugddienst) 
o 22/02  Stefan Boonen (derde en vierde leerjaar) 
o 01/03  Hilde Rogge (kleuters) 
o 15/03  Luc Descamps (vijfde en zesde leerjaar) 
o 14/05  Carll Cneut (eerste en tweede leerjaar) 
o 13/10  Verwendag: Airbrush tattoo 
o 21/11  Voorleesmoment  
o 19/12  Voorleesmoment 

 
Volwassenen 

o 01/02  Margot Vanderstraeten ‘Mazzel tov’ (samenwerkingsverband) 
o 13/09  Digitdoktersessie (nieuwe betaalmogelijkheden)  
o 13/10  Verwendag + boekenverkoop 
o 10/11  Bezoek boekenbeurs (samenwerkingsverband) 
o 19/11  Vertelnamiddag Hilde Rogge WZC 
o 07/12  Groot Dictee Heruitgevonden 

 

Momenteel is er 1 vrijwilliger actief voor het voorleesmoment (1 x/maand op woensdagnamiddag). Sandy Vermeulen 
stelt zich hiervoor ook kandidaat. Ruth vraagt dit aan bij het CBS en bekijkt bij goedkeuring de praktische uitwerking.  

 
Annie Lens en Katrien Martens willen een leesgroep oprichten. Het verschil met een leesclub is dat er niet vooraf een 
boek moet worden gelezen. Er wordt samen een tekst gelezen en die wordt dan besproken. Samen lezen is een 
initiatief van het Lezerscollectief, de filosofie is dat samen verhalen en gedichten lezen mensen verbindt en hen 
sterker en weerbaarder maakt.  Annie en Katrien bekijken de mogelijkheden om deze leesgroep bij ons op te richten 
en bespreken hun voorstel met Ruth. Over Samen lezen vind je meer info op https://vormingplusgent-
eeklo.be/samenlezen en op https://lezerscollectief.be  

 
Werkingsgegevens 

Uitleningen 2018 
 

Evolutie uitleningen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Uitleningen  
Jeugd fictie  26278 
Jeugd strips   12393 
Jeugd non-fictie  3011 
Volwassenen fictie  9534 
Volwassenen strips   1282 
Volwassenen non-fictie  6080 
Spelen 724 
Tijdschriften 2946 
Overige (Daisyboeken, IBL, 
wisselcollecties)  

773 

Totaal  63021 

https://vormingplusgent-eeklo.be/samenlezen
https://vormingplusgent-eeklo.be/samenlezen
https://lezerscollectief.be/


 
 

Leners 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Aantal leners - jeugd die in het 
werkgebied wonen 

284 297 266 253 194 182 

Aantal leners - jeugd die buiten het 
werkgebied wonen 

37 34 39 47 38 31 

Aantal kaarten voor niet-individuele 
gebruikers - jeugd 

63 64 69 66 64 61 

Totaal aantal leners - jeugd 
384 395 374 366 296 274 

Aantal leners - volwassenen die in 
het werkgebied wonen 

327 326 343 370 465 430 

Aantal leners - volwassenen die 
buiten het werkgebied wonen 

83 93 84 107 129 135 

Aantal kaarten voor niet-individuele 
gebruikers - volwassenen 

42 33 39 36 25 24 

Totaal aantal leners - volwassenen 452 452 466 513 619 589 

Totaal aantal leners 836 847 840 879 915 863 

Een klas wordt gerekend als 1 lener, de kinderen worden niet individueel ingeschreven. 
 

4. Activiteiten  najaar 2019 
o 9/10  Zangstonde Rein De Vos WZC De Linde 
o 12/10 Verwendag 
o 17/10  Lezing Rudi Vranckx (organisatie samenwerkingsverband) 
o 17/11 Kunstendag voor kinderen 
o 18/11 Vertelnamiddag Hilde Rogge WZC De Linde 
o 6/12 Groot Dictee Heruitgevonden 

 
5. Toekomst samenwerkingsverband bibliotheken Vlaamse Ardennen 

De stuurgroep van het bibliotheeksamenwerkingsverband ziet een opportuniteit in de projectvereniging die wordt 
opgericht voor Erfgoed Vlaamse Ardennen. De besturen van alle bibliotheken uit het samenwerkingsverband zijn lid 
van EVA. Bedoeling zou zijn dat de deelnemende gemeenten een bijdrage geven van € 0,30 inwoner/jaar 
(gelijkaardig aan wat gemeenten nu al bijdragen voor erfgoed). Dit fundament kan dan aangevuld worden met 
projectsubsidies (Vlaamse Overheid). 
 
 

6. Reglement 



Naar aanleiding van de omschakeling van de bibliotheeksoftware wordt ook het dienstreglement herbekeken 
Voornaamste wijzigingen: 

o Verwijzen naar de privacyverklaring op de website; 
o Spelen gratis uitlenen > de beheerraad kan zich hierin vinden als extra service voor de klanten; 
o Andere manier van herinneringsbrieven sturen (in overleg met de financiële dienst). 

Het reglement wordt in die zin aangepast en ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. 
 

7. Varia 
Enkele praktische afspraken voor volgende vergaderingen:  

o De beheerraad vergadert wanneer de noodzaak zich voordoet, maar minstens eenmaal per jaar; 
o Leden ontvangen vooraf een doodle met een aantal voorstellen; 
o Vergadering pas om 19.30 uur; 
o Vergadering laten doorgaan in raadzaal gemeentehuis wegens plaatsgebrek in de bibliotheek. 

 
 
 

Namens de beheerraad, 
 
 
 

 

Ruth Debels,           Annie Lens, 

 

Bibliothecaris          Voorzitter 

 


