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1. Alternatief vergaderen 
Als gevolg van de maatregelen rond  het coronavirus hebben de voorzitter en de secretaris beslist om de 
vergadering van de beheerraad van de bibliotheek in 2020 niet fysiek te laten samenkomen. Omdat we eraan 
houden de leden op de hoogte te houden werd beslist om via onderstaande agenda te rapporteren.  
 

2. Jaarverslag 2019 
Activiteiten en leesbevordering bibliotheek  
Kinderen 
23/01  Voorleesmoment 
17/02  Spelletjesnamiddag i.s.m. Jeugddienst 
20/02  Voorleesmoment 
13/03  Voorleesmoment 
14/03  Sylvia Vanden Heede - auteurslezing eerste en tweede leerjaar 
18/03  Joke Van Leeuwen – auteurslezing derde en vierde leerjaar   
19/03  Bezoek Picturale – eerste en tweede leerjaar 
21/03  Rein De Vos – voorstelling Stefaan de Pelikaan tweede en derde kleuter 
25/03  Guy Didelez – auteurslezing vijfde en zesde leerjaar 
17/04  Voorleesmoment 
24/04  Buitenspeeldag i.s.m. Jeugd- en Sportdienst 
22/05  Voorleesmoment 
26/06  Voorleesmoment 
1/07-31/08 Zomerzoektocht in de bibliotheek 
23/09-3/11 Tekenwedstrijd ontwerp een voorleesknuffel 
25/09   Voorleesmoment 
12/10  Verwendag met poëtisch kapsalon 
23/10  Voorleesmoment 
20/11  Voorleesmoment 
18/12  Voorleesmoment 



Volwassenen 
12/10  Verwendag met boekenverkoop en Rein De Vos op accordeon  
17/10  Lezing Rudi Vranckx i.s.m. samenwerkingsverband 
9/11  Bezoek boekenbeurs i.s.m. samenwerkingsverband 
2/12   Vertelnamiddag Hilde Rogge WZC 
 

 
Werkingsgegevens 
De statistische gegevens van het oude en het nieuwe bibliotheeksysteem zijn niet helemaal compatibel met elkaar. Hierdoor 
kunnen we dit jaar enkel een totaalbeeld geven van de uitleencijfers. Ook de cijfers m.b.t. de niet-individuele leners 
verschillen hierdoor. 
 

Uitleningen 2019 
  Uitleningen  
Totaal  64725 

 
Evolutie uitleningen 
 

  
 

   
 



 

Leners 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Aantal leners - jeugd die in het 
werkgebied wonen 

284 297 266 253 194 182 188 

Aantal leners - jeugd die buiten het 
werkgebied wonen 

37 34 39 47 38 31 34 

Aantal kaarten voor niet-individuele 
gebruikers - jeugd 

63 64 69 66 64 61 25 

Totaal aantal leners - jeugd 
384 395 374 366 296 274 247 

Aantal leners - volwassenen die in het 
werkgebied wonen 

327 326 343 370 465 430 455 

Aantal leners - volwassenen die 
buiten het werkgebied wonen 

83 93 84 107 129 135 148 

Aantal kaarten voor niet-individuele 
gebruikers - volwassenen 

42 33 39 36 25 24 48 

Totaal aantal leners - volwassenen 452 452 466 513 619 589 651 

Totaal aantal leners 836 847 840 879 915 863 898 

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

3. Meerjarenplanning 2020-2025 
In de gemeentelijke meerjarenplanning werden volgende acties voorzien voor de bibliotheek: 
BD4-D02-A1: verlagen toegankelijkheidsdrempel (als voorbeeld kan hier bijvoorbeeld nagedacht worden over het 
plaatsen van een inleverbus) 
BD4-D02-A2: inrichten leesterras 
BD4-D02-A3: inspelen op ontwikkelingen in de sector (bijvoorbeeld diensten van Cultuurconnect zoals Leestipper, e-
boekendienst). Meer info over deze ontwikkelingen op: https://www.cultuurconnect.be/diensten/mijnleestipper en 
https://www.cultuurconnect.be/diensten/e-boeken-uitleenplatform 
 

4. Proefperiode nieuwe openingsuren 
Als gevolg van de maatregelen rond het coronavirus werden de openingsuren van de bibliotheek tijdelijk aangepast. 
Hierdoor bekeken we de statistieken met uitleencijfers tijdens de avondopeningen. Blijkt dat na 18.00 uur slechts 
een beperkt aantal leners langskomt. Daarom hebben we bij het CBS een aanvraag ingediend met een voorstel tot 
gewijzigde openingsuren. Op die manier hopen we een betere spreiding aan te bieden van de openingsmomenten. 
Er wordt een avondopening tot 19.00 uur behouden voor mensen die niet voor 18.00 uur kunnen komen en met de 
extra opening op woensdagvoormiddag hopen we leners te bereiken die graag op een rustig moment naar de bib 
komen, dit wil zeggen wanneer er geen kinderen aanwezig zijn. Het CBS was akkoord om deze openingsuren 
gedurende een proefperiode van 6 maand uit te testen. Na deze periode wordt de wijziging geëvalueerd.  

https://www.cultuurconnect.be/diensten/mijnleestipper
https://www.cultuurconnect.be/diensten/e-boeken-uitleenplatform


Nieuwe openingsuren vanaf 1/9/2020 tot 1/3/2021: 
Maandag 16.00 – 19.00 
Woensdag 10.00 – 12.00 & 14.00 – 18.00 
Vrijdag  15.00 – 18.00 
Zaterdag  10.00 – 20.00  
 

 
 

Namens de beheerraad, 
 
 
 

Ruth Debels,           Annie Lens, 
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