Verslag beheersorgaan bibliotheek
& GC Walschap
15 februari 2016 – Bib Londerzeel

Aanwezigen: Jackie Coeckelberghs, Stefaan Gunst, Maurice Verbelen, Lut Averhals,
Arnold Rottiers, Greet Segers, Mark Van Assche, Emiel De Cock (voorzitter), Tim Lerno
(secretaris)
Verontschuldigd: Marie-Louise Borms, Martine Roelands, Christine De Smedt, Dimitri
Robbyns, Koen Moeyersons, Gerda Verhulst (schepen), Monique Van den Eede
(cultuurdienst)
Afwezigen: Edwin De Schepper, Gilberte Van Damme, Fons Moeyersons, Willy Mertens,
Gilberte Aerts, Patrick Bogaerts, Bart Van Doren, Veerle Langbeen, Mark Verbruggen
Volgende vergadering: maandag 23 mei 2016 om 20u in de bib
Agendapunten waarover advies werd uitgebracht tijdens deze vergadering:
01) Aanvulling bibliotheekreglement spelotheek: unaniem positief advies over
forfaitaire vervangingskost
02) Voorstel schaakclub (schaakinitiatie voor kinderen) in de bib: unaniem
positief advies om deze mogelijkheid verder te onderzoeken en uit te werken.
04) WO I-activiteit in 2016: unaniem positief advies om deze mogelijkheid verder
te onderzoeken en uit te werken, met een voorkeur voor een activiteit rond Emile
Verhaeren.

Praktische afspraken die tijdens de vorige vergadering gemaakt werden door de
aanwezige leden:
Data vergaderingen beheersorgaan in 2016, telkens om 20u in de bib:
- Maandag 23 mei
- Maandag 5 september
- Maandag 28 november

01 SPELOTHEEK: STAND VAN ZAKEN & REGLEMENT
Tijdens de vorige twee vergaderingen werd de spelotheek uitgebreid besproken. Het was
aanvankelijk de bedoeling om het aangepaste bibliotheekreglement op de gemeenteraad van februari
te brengen, maar deze werd afgelast wegens te weinig aan agendapunten.
De aanpassing van het bibliotheekreglement zal dus op de gemeenteraad van eind maart gebracht
worden. Aangezien hier geen elementen inzitten die al op korte termijn tot klachten zouden kunnen
leiden zullen we echter begin maart al starten met het uitlenen van speelgoed. [noot: ondertussen is er
een datum voor de feestelijke opening: woensdag 9 maart om 14u].
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Onze vrijwilligers hebben hier naartoe gewerkt en onze eerste oproep om speelgoed naar de bib te
brengen dateert van eind november. Het heeft dus geen zin om de start nog langer uit te stellen.
In het artikel dat tijdens de vorige vergadering werd voorgelegd aan het beheersorgaan hadden we
ervoor gekozen om geen vervangingskost te voorzien wanneer speelgoed niet of beschadigd wordt
teruggebracht.
We wensen hier echter op terug te komen. Onze startcollectie zal immers voor ongeveer de helft
bestaan uit nieuw aangekocht speelgoed. Aanvankelijk was dit niet het opzet van dit project. Dankzij
middelen die hiervoor konden vrijgemaakt worden vanuit de jeugddienst hebben we deze eenmalige
aankoop kunnen doen, wat uiteraard een enorme meerwaarde is voor de spelotheek. De hoge
kwaliteit van onze startcollectie kan ook inwoners verder stimuleren om kwalitatief speelgoed
waarmee niet meer gespeeld wordt te delen met de andere gebruikers van de spelotheek door het
aan de bib te schenken.
Aangezien het aangekochte speelgoed doorgaans behoorlijk prijzig is (vaak 40 tot 70 euro) en omdat
het zeer waarschijnlijk is dat er vroeg of laat situaties ontstaan waarbij één cruciaal pionnetje verloren
is gegaan, een kwetsbaar onderdeeltje afbreekt,… willen we met een forfaitaire vervangingskost
werken.
Het is enerzijds belangrijk dat het minder kapitaalkrachtige deel van de doelgroep (bv. OCMWcliënteel) zeker geen angst krijgt om kwalitatief (en dus vaak ook duur) speelgoed uit te lenen.
Anderzijds lijkt het ons niet verantwoord om geen enkele compensatie te vragen wanneer iemand
gloednieuw speelgoed niet of zwaar beschadigd terug zou brengen. Daarom hebben we de volgende
forfaitaire bedragen opgenomen in het artikel voor het bibliotheekreglement: 2 euro, 5 euro, 10 euro,
15 euro, 20 euro.
Het uitgangspunt bij het vaststellen van het forfaitaire bedrag is het bedrag dat het dichtst in de buurt
ligt bij de helft van de aankoopprijs. Meer nog dan boeken is speelgoed immers sterk onderhevig aan
slijtage. Door dit te plafonneren op 20 euro vermijden we torenhoge rekeningen.
De laagste bedragen van 2 euro en 5 euro gelden als een forfaitaire vervangingskost voor het
geschonken speelgoed, zodat we dezelfde lijn enigszins kunnen doortrekken. De keuze tussen deze
beide bedragen gebeurt op het zicht.
Het is zeker niet de bedoeling om bij het kleinste probleem met boetes te staan zwaaien, maar om
misbruik te voorkomen lijkt het ons belangrijk dat het bibliotheekreglement ons een stok achter de
deur biedt. In de praktijk zal er op een pragmatische (maar ook rechtlijnige) manier worden omgegaan
met het aanrekenen van de vervangingskost en met de tijdelijke uitsluiting van het gebruik van de
bibliotheek.
Een lid vraagt waarom we ook voor het geschonken speelgoed niet de nieuwprijs kunnen opzoeken,
om deze te gebruiken als basis voor de forfaitaire vervangingskost. Bij ouder speelgoed is deze
nieuwprijs niet relevant: van “Galgje” of “Wie is het?” zijn de voorbije 30 jaar een tiental versies
uitgekomen, die er vaak heel anders uitzien dan de nieuwste versie.
Een lid merkt op dat het zinvol zou zijn om alle spelregels in te scannen, zodat we deze bij verlies
opnieuw kunnen afdrukken. Dit is een goede tip die we zeker zullen meenemen. Veel spelregels zijn
online te vinden, maar het is zeker geen overbodige luxe om onze vrijwilligers hiervan een digitaal
archief te laten aanleggen.
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De aanwezige leden geven unaniem een positief advies over de forfaitaire vervangingskost bij verlies
of beschadiging van speelgoed.

02 LONDERLAB: STAND VAN ZAKEN
Tijdens de vorige vergadering werd ook dit project uitvoerig besproken. Hoewel het aanvankelijk de
bedoeling was om tegelijk met een artikel over de spelotheek ook meteen al een artikel over
LonderLab toe te voegen aan het bibliotheekreglement gaan we hier nog even mee wachten. De
aanvraag voor projectsubsidie moet immers nog ingediend worden, waardoor het project enige
vertraging heeft opgelopen.
Bovendien is er ondertussen ook een nieuwe mogelijkheid op het vlak van ondersteuning. De
overheveling van de provinciale bevoegdheden naar Vlaanderen begint stilaan concrete vormen aan
te nemen. Zo kunnen bibliotheken tot 1 maart innovatieve voorstellen doen bij CultuurConnect (de
nieuwe samensmelting van Locus en Bibnet). De organisatie is op zoek naar innovaties die op termijn
kunnen opgeschaald worden naar andere Vlaamse bibs.
Omdat we momenteel in een overgangsperiode zitten en omdat vanuit CultuurConnect meer
ondersteuning en begeleiding geboden wordt dan vanuit de provincie lijkt de provincie erop aan te
sturen dat we de provinciale projectsubsidie combineren met de nieuwe Vlaamse projectsubsidie en –
begeleiding. De komende weken zullen deze mogelijkheden vermoedelijk duidelijker worden.
Omdat vanuit CultuurConnect een subsidie van 100% voorzien wordt voor innovatieve projecten en
vanuit de provincie slechts 60% laten we de piste van de provinciale subsidie voorlopig nog even
liggen en hebben we het project ingediend bij CultuurConnect. Als in de loop van het traject zou
blijken dat er een probleem is om het project integraal door CultuurConnect te laten financieren, dan
bekijken we nog wel of het mogelijk is om bv. een gedeelte van dit project door de provincie te laten
subsidiëren.
Daarnaast heeft ook de bib van Leuven (Tweebronnen) ons gecontacteerd. Ook zij willen dit jaar met
een FabLab starten en bekijken nog hoe ze dit willen laten ondersteunen. Ze zijn alleszins vragende
partij om hiervoor met ons samen te werken, wat ook het opzet is van de projectbegeleiding die
CultuurConnect biedt. Mogelijk zijn er ook buiten onze provincie nog andere bibs die zich hierbij
aansluiten.
Op 11 februari kregen we Fablab Factory op bezoek om onze plannen te bespreken. Ook een
verantwoordelijke van de bib van Leuven was hierbij aanwezig. Fablab Factory biedt ondersteuning
en begeleiding aan opstartende FabLabs en is tevens de enige verdeler in de Benelux van de
goedkoopste degelijke laser cutter. Ook zij zien veel potentieel in bibliotheken die met een (mini)Fablab starten en willen samen met ons een pilootproject uitwerken, dat als blauwdruk kan dienen
voor bibliotheken die hier in de toekomst mee aan de slag willen gaan.
Voor ons (en de eventuele andere bibliotheken die mee als piloot starten) zal alle vorming en
begeleiding gratis zijn: de enige kost is dus de hardware en het materiaal. Het maakt voor Fablab
Factory niet uit of ze een vorming moeten geven voor enkele medewerkers/vrijwilligers of voor een
grotere groep. Wel hanteren ze het principe van “train the trainer”, wat tevens het basisprincipe is van
een FabLab: het is de bedoeling dat de mensen die iets leren hun kennis daarna ook actief doorgeven
aan anderen.
Uiterlijk begin mei volgt de beslissing of we aanspraak kunnen maken op de subsidies van
CultuurConnect, maar we hopen al vroeger te kunnen inschatten welke richting het uitgaat. Als we
toch nog een subsidie bij de provincie moeten aanvragen, dan dient dit 3 maanden voor de start van
het project te gebeuren. Mogelijk gaan we in september van start met LonderLab.
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03 EEN SCHAAKCLUB IN DE BIB?
Onze schepen kwam met het idee om in de bib een schaakclub op te richten, waar kinderen onder
begeleiding van vrijwilligers samen leren schaken.
Enerzijds is er heel wat wetenschappelijk onderzoek dat aantoont dat schaken belangrijke educatieve
voordelen biedt bij de cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen. Anderzijds vindt
een brede groep kinderen schaken ook gewoon leuk en kan hiermee een doelgroep bereikt worden
die veel ruimer is dan het vooroordeel dat schaken enkel populair zou zijn bij de slimsten van de klas
zou kunnen doen vermoeden. De laatste jaren zetten meer en meer scholen daarom in op schaken.
Wanneer we dit realiseren tijdens de openingsuren, dan kan dit zelfs helemaal zonder inzet van
personeel. Een nadeel is wel dat het behoorlijk rumoerig in de bib kan zijn op bv. een
woensdagnamiddag of zaterdagvoormiddag. Een belangrijk aspect bij de praktische uitwerking is dan
ook de stilte: hoe stil moet het zijn voor een schaakclub? Als het niet muisstil hoeft te zijn, dan is de
ruimte bij de cd-afdeling een goede en makkelijke optie: er staan al tafels en stoelen die door de
heemkundige kring en door studenten gebruikt worden.
Tijdens de vergadering werd dit voorstel besproken. Er werd samen nagedacht over de eventuele
praktische uitvoering.
Alle aanwezige leden staan positief tegenover het idee en geven unaniem een positief advies om dit
verder te onderzoeken en uit te werken.
Er wordt opgemerkt dat we de bestaande initiatieven rond schaken in de regio in kaart moeten
brengen. We zullen contact opnemen met Utopia Londerzeel (schaakclub uit Wolvertem zonder
jeugdwerking) en met de overkoepelende organisatie schakenopschool.be:
http://www.schakenopschool.be/schaakschool/utopia-londerzeel. Daarnaast informeren we
ook bij de Londerzeelse scholen in hoeverre zij met initiatieven rond schaken bezig zijn.
We dienen een onderscheid te maken tussen enerzijds schaakclubs die op competitie gericht zijn en
anderzijds schaakclubs die de klemtoon eerder op initiatie leggen. De schaakclub in de bib zou zich
tot initiatie beperken.
De vraag wordt gesteld of we ook initiatie voor volwassenen willen aanbieden. Voorlopig ligt de focus
op initiatie voor de jeugd, maar als blijkt dat er ook volwassenen hier belangstelling in hebben en als
we een vrijwilliger vinden die dit ziet zitten, dan kan dit in principe zonder problemen verbreed worden.
04 WO I-ACTIVITEIT IN 2016
Vorig jaar werd afgesproken om tijdens de periode 2014-2018 jaarlijks 1 of 2 activiteiten te doen rond
WO1 in relatie tot literatuur, film, muziek of kunst.
Tijdens de vergadering werd dit voorstel besproken en werd samen nagedacht over de eventuele
praktische uitvoering.
Alle aanwezige leden staan positief tegenover het idee en geven unaniem een positief advies om dit
verder te onderzoeken en uit te werken.
Mogelijke pistes:
1) Een film met een inleiding: bv.
- Paths of glory
- Behind the lines
- All quiet on the Western front (jaren 30 of jaren 70-versie)
2) Een lezing rond Emile Verhaeren, n.a.v. de honderdste verjaardag van zijn overlijden:
- schreef 1 bundel rond WO I
- belangrijke relatie met Stefan Zweig en Romain Rolland
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3) Een auteurslezing:bv.
- Stefan Hertmans: Oorlog en Terpentijn
- Stefan Brijs: Post voor mevrouw Bromley
- Dirk Musschoot
- Erwin Mortier: Godenslaap + 3 vertalingen van verhalen van verpleegsters aan front
Samenwerken met verenigingen, academie, Stuifmeel…
De voorkeur van de aanwezige leden gaat uit naar een activiteit rond Emile Verhaeren.
De activiteit zal vermoedelijk doorgaan in het najaar. Er wordt opgemerkt dat we de academie best
uiterlijk in april contacteren, als we hen hierbij willen betrekken.
We nemen tevens contact op met cultuurdienst om te bekijken wat we samen kunnen organiseren.
05 E-BOEKEN OP EEN E-READER UITLENEN: STAND VAN ZAKEN
Tijdens de vorige vergadering werd dit punt al kort besproken bij de varia. Sindsdien zijn de
uitleencijfers vrij laag gebleven. Enkele weken geleden hebben we daarom dit initiatief fysiek
zichtbaar gemaakt in de bib met een display waarop alle aanwezige e-boeken en e-readers als
dummy ter beschikking worden gesteld. Al na enkele dagen waren alle toestellen uitgeleend.
06 E-BOEKEN OP EEN E-READER UITLENEN: STAND VAN ZAKEN
Tijdens de vergadering werden alle activiteiten die momenteel gepland zijn in 2016 kort overlopen,
waaronder ook de jeugdboekenweek.
Officieel duurt de jeugdboekenweek 2 weken. Bij ons hebben we deze omgedoopt tot
jeugdboekenmaand en duurt ze bijna 2 maanden: van februari tot eind maart. We krijgen hierbij ruim
1250 kinderen uit 68 klassen over de vloer. De leerlingen worden verwend met een boekenspel, een
griezelparcours, een voorleesverhaal met filmfragment en spannende en grappige vertellingen. In
totaal komt dit neer op 2820 minuten boekenBIBpret. Het thema dit jaar is “Weg van de stad”.

07 VARIA EN RONDVRAAG
Iets wat zich ook bij andere beheersorganen heeft gesteld is de goedkeuring van het verslag van de
vorige vergadering. Dit dient steeds te gebeuren aan begin van de vergadering. Leden kunnen hun
eventuele bemerkingen bij het verslag via mail doorgeven, zodat deze kunnen meegenomen worden
in het definitieve verslag. We nemen deze opmerking vanaf nu mee in onze manier van werken.
Tijdens de volgende vergadering zal aan de aanwezige leden dus gevraagd worden om dit verslag
goed te keuren.

Emiel De Cock
Voorzitter
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