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01 BINNENGEKOMEN STUKKEN
Er zijn geen binnengekomen stukken.
02 VERKIEZING VAN DE VOORZITTER EN ONDERVOORZITTER VAN HET
BEHEERSORGAAN
De leden die deze functies willen vervullen konden zichzelf vooraf kandidaat stellen door
een mailtje te sturen naar tim.lerno@londerzeel.be. Tijdens de vergadering werden de
voorzitter en ondervoorzitter verkozen door de leden van het beheersorgaan.
Emiel De Cock stelde zichzelf via mail kandidaat voor de functie van voorzitter. Zijn
kandidatuur werd door de aanwezige leden van het beheersorgaan unaniem aanvaard.
Jackie Coeckelberghs stelde zichzelf via mail kandidaat voor de functie van
ondervoorzitter. Haar kandidatuur werd door de aanwezige leden van het beheersorgaan
unaniem aanvaard.
03 TOELICHTING BIJ MEERJARENPLAN
Op 17 december 2013 werd het meerjarenplan voor de periode 2014-2019 goedgekeurd
door de gemeenteraad. Ondanks de beperkte budgettaire ruimte willen we met de bib
de komende jaren verder inzetten op vernieuwing om tot een dienstverlening te komen
die nog beter aansluit bij de diverse noden en behoeften van alle inwoners.
Enerzijds willen we meer nieuwe media in huis halen en inzetten op sociale media om de
informatiegeletterdheid, e-inclusie en mediawijsheid te bevorderen: tablets, games, eboeken,…
Anderzijds versterken we onze brede gemeenschapsvormende, leesbevorderende en
culturele functie nog verder, waarbij we actief naar samenwerking zoeken met o.m. het
verenigingsleven en met vrijwilligers.
De bib wil uitgroeien tot een ontmoetingsplaats en belevenisbibliotheek waar mensen
met gelijkaardige hobby’s en interesses elkaar kunnen vinden en kennis kunnen delen,
zowel fysiek als online. De tijd dat alle antwoorden in onze boeken geschreven stonden
is immers voorgoed voorbij.
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Dit neemt echter niet weg dat onze fysieke collectie een belangrijk onderdeel van onze
werking blijft en dat we daarom verder inzetten op een aantrekkelijke presentatie en
promotie van een actueel en vraaggericht aanbod voor alle doelgroepen.
De verdere uitbouw van het zadenbibnetwerk in samenwerking met andere bibliotheken,
verenigingen, scholen,… zorgt ervoor dat de komende jaren ook duurzaamheid hoog op
de agenda staat.
Tijdens de vergadering werden alle punten van de bib die opgenomen werden in het
integrale meerjarenplan overlopen en besproken.
04 VOORSTEL VOOR WIJZIGING VAN TARIEVEN BIBLIOTHEEKREGLEMENT
In maart 2011 is onze bibliotheek toegetreden tot het gemeenschappelijke
bibliotheekreglement van het provinciaal bibliotheeksysteem (PBS). Zowel de
voorwaarden als de tarieven kwamen tot stand na een intensief overleg tussen de
bibliothecarissen van de verschillende bibliotheken en werden nadien bekrachtigd door de
gemeenterraad. Hierdoor is het voor onze klanten, die met hun kaart terecht kunnen in
alle aangesloten bibliotheken en dat ook vaak doen, veel duidelijker geworden. Voordien
was er een wildgroei van regels, tarieven, 1001 manieren om een boete te berekenen,…
Het gemeenschappelijke bibliotheekreglement is niet verplicht voor lokale besturen
(gemeentelijke autonomie). Momenteel wordt het door een ruime meerderheid van de
bibliotheken die aangesloten zijn op het provinciaal bibliotheeksysteem toegepast.
Gezien de huidige financiële situatie werd vanuit verschillende besturen van deze
bibliotheken recent de vraag gesteld om de tarieven opnieuw te bekijken, met het oog op
een stijging van de inkomsten. Dit resulteerde in een nieuw overleg tussen de
bibliothecarissen, waar volgend compromis uit voortvloeide:
Verloren bibliotheekkaart: van 2,5 euro naar 3 euro (komt relatief zelden voor)
Jaarlijks lidgeld voor 18+ van 3 euro naar 5 euro
De kostprijs voor aanvragen uit een andere bibliotheek was in het oude reglement
dezelfde als die voor een reservatie in de eigen bibliotheek: 0,80 euro. Omdat de
voorstellen van de verschillende bibliothecarissen en de voorwaarden van hun besturen
te ver uit elkaar liggen (van ‘moet absoluut gratis blijven’ tot enkele euro’s) werd dit
tarief uit het gemeenschappelijk reglement gehaald en is dit lokaal vrij te bepalen. Deze
dienstverlening wordt gesubsidieerd door de provincie Vlaams-Brabant, waardoor de
portkosten gerecupereerd worden. We willen deze arbeidsintensieve, maar belangrijke
dienstverlening zo laagdrempelig mogelijk houden, wat door onze klanten sterk wordt
gewaardeerd.
Het leengeld voor audiovisuele materialen (cd’s en dvd’s) blijft behouden in het
gemeenschappelijke reglement. Bibliotheken hebben binnen het reglement de keuze
tussen volgende formules:
- Fictie (films, tv-series, muziek): 0,50 euro ; Non-fictie (documentaires): gratis
- volwassenen 0,50 ; jeugd gratis
- alles gratis voor iedereen
Momenteel is bij ons het eerste van toepassing. Steeds meer bibliotheken kiezen er de
laatste jaren echter voor om het leengeld voor cd’s af te schaffen, wat nog een extra
mogelijkheid is binnen het kader van het gemeenschappelijk reglement. De uitleencijfers
van deze collectie vertonen immers al jaren een sterk dalende tendens, waardoor ook het
verlies aan inkomsten steeds minder zwaar doorweegt. Het afschaffen van het leengeld
heeft tot gevolg dat de bestaande collectie aanzienlijk beter rendeert en dat er bijgevolg
ook meer inkomsten uit boetes komen. Uiteraard daalt het bescheiden bedrag dat we nu
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nog in de cd-collectie investeren jaarlijks recht evenredig met de uitleencijfers ten
voordele van de meer gevraagde collecties. Onze nieuwe cd’s en themastands doen het
overigens nog opvallend goed. Oudere cd’s staan echter steeds vaker stof te vergaren,
waardoor een groot deel van de collectie reeds naar het magazijn verplaatst is.
De bibliothecaris vraagt tijdens de vergadering het advies van de beheerraad over het
nieuwe compromis van de bibliothecarissen van het provinciaal bibliotheeksysteem. Hij
stelt voor om het lidgeld voor cd’s af te schaffen en om het huidige tarief voor aanvragen
uit andere bibliotheken (0,80 euro) te behouden. Er wordt een prognose getoond van de
invloed van deze voorstellen op de totale inkomsten van de bibliotheek.
De leden van het beheersorgaan geven unaniem een positief advies over het voorstel van
de tariefwijziging waarbij het leengeld voor cd’s wordt afgeschaft.
Na het advies werd het voorstel op het college gebracht om het daarna ter goedkeuring
op de gemeenteraad te brengen van 25 maart 2014. Het college heeft de optie om het
leengeld voor cd’s af te schaffen niet weerhouden omwille van financiële redenen.
Een lid van het beheersorgaan stelt voor om de mogelijkheden van een
‘premiumlidmaatschap’ te bekijken. Hierbij kunnen klanten ervoor kiezen om een hoger
jaarlijks lidgeld te betalen in ruil voor diverse voordelen (bv. geen leengeld voor cd’s en
dvd’s,….). De bibliothecaris zal deze piste naar de toekomst toe verder onderzoeken.
Het is echter te kort dag om dit nog mee te nemen in de huidige voorgestelde
reglementswijziging. Naar de toekomst toe kan deze formule nog interessanter worden,
naarmate er wordt in gezet op nieuwe collecties zoals games en e-boeken, waarbij
vermoedelijk leengeld gevraagd zal worden.
Alle bibliotheken uit het provinciaal bibliotheeksysteem die het gemeenschappelijke
reglement onderschrijven willen de voorgestelde tariefwijziging laten ingaan op 1 april
2014.
05 VOORSTEL VOOR DE OPRICHTING VAN EEN NAAICAFÉ IN DE BIB
De laatste jaren heeft het zelf maken van kleding enorm aan populariteit gewonnen bij
vrouwen (en soms ook mannen) van alle leeftijden. Steeds meer bibliotheken spelen
handig in op deze trend en richten alleen of in samenwerking met verenigingen of
vrijwilligers naai- of andere crea-cafés op. Mensen met gelijkaardige hobby’s samen
brengen om kennis uit te wisselen en om samen creatief te zijn behoort immers tot onze
kernopdracht en is één van de doelstellingen van het meerjarenplan. Bovendien is de
link naar onze collectie naaitijdschriften en hippe crea-boeken snel gemaakt en willen we
de deelnemers aan het naaicafé uitnodigen om mee na te denken over collectievorming
voor deze populaire rubriek. Ook voor inspiratie, patronen,… willen we tijdens het
naaicafé gebruik maken van de collectie.
Het naaicafé zou één keer per maand doorgaan op de laatste dinsdag van de maand van
19:30u tot 22:30u. De personeelskost is zeer beperkt (3u per maand). Voorbereiding
komt er niet aan de pas: de mensen uit de groep helpen elkaar, stellen vragen aan
elkaar,…
Op vraag van het college hebben we de mogelijkheden van samenwerking met het
verenigingsleven onderzocht, dat reeds gelijkaardige initiatieven heeft opgezet: Femma
(crea-atelier), KVLV (brei- en haaksalon), Curieus (repair-café dat behalve aan
huishoudtoestellen ook bv. aan het herstellen van kleding denkt).
Curieus nodigde ons op voorstel van duurzaamheidsambtenaar Liselotte Vandoorne uit
om voorafgaand aan hun bestuursvergadering ons idee te bespreken. Wij nodigden op
onze beurt Femma en KVLV uit.
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Femma stuurde de verantwoordelijke voor hun crea-atelier. KVLV reageerde niet op
onze uitnodiging.
Uit dit overleg bleek een duidelijke wil tot samenwerking vanuit Femma en Curieus.
Beide verenigingen zien het naaicafé van de bib als een belangrijke aanvulling op hun
eigen activiteiten. Femma heeft enige tijd geleden een naai-atelier opgestart, maar
omdat het voor de deelnemers praktisch te moeilijk was om naaimachines mee te
brengen naar het Gildenhuis en vooral vanwege de vraag vanuit de groep zelf is dit
ondertussen uitgegroeid tot een breed crea-atelier, waar bijvoorbeeld ook juwelen
gemaakt worden,…
Het crea-atelier is een schot in de roos en dit initiatief heeft Femma al heel wat nieuwe
leden opgeleverd. Iedereen mag deelnemen, maar wie vaak komt wordt gevraagd om lid
te worden van de vereniging.
Femma organiseert echter ook af en toe klassieke naaicursussen en krijgt daar
regelmatig de vraag naar een naaicafé, waar deelnemers op een regelmatige basis
kunnen samenkomen om kennis te delen met elkaar. Zij zouden hiervoor maar al te
graag willen doorverwijzen naar de bib.
Curieus wil met het repaircafé dat onlangs van start ging in Malderen ook inzetten op de
reparatie van kleding. Hiervoor zijn ze nog op zoek naar ervaren naaiers die hun kennis
willen delen met anderen. Ook zij zien in het naaicafé van de bib een belangrijke
meerwaarde: onder meer omdat ze vanuit onze groep mensen zouden kunnen vinden
voor hun repaircafé. Op termijn willen ze in alle deelgemeenten een repaircafé
oprichten, waarvoor ze actief op zoek zijn naar partners en locaties.
Zowel Femma, Curieus en de bib zijn overtuigd van de meerwaarde van wederzijdse
promotie voor elkaars activiteiten, gezien deze elkaar sterk aanvullen. Ook zijn er heel
wat mogelijkheden om samen te werken aan projecten rond dit gedeelde thema.
Tevens werd een oproep gedaan naar andere bibliotheken om gelijkaardige initiatieven
binnen de sector in kaart te brengen, om een antwoord te kunnen bieden op deze vraag
die vanuit het college gesteld werd.
Bib Asse heeft een brei-atelier, in Bib Kalmthout komt een handwerkclub samen en in
Anderlecht heeft het CC, dat in hetzelfde gebouw zit als de bib, een naaicafé opgericht.
Bib Hoeilaart heeft in het verleden samengewerkt met Femma voor een project rond
wildbreien in de bib. Enkele bibliotheken geven te kennen dat ze nog geen crea-café
hebben, maar dat ze dit een prima idee vinden. De reacties lees je hier:
http://kenniskantoor.bibliotheek.be/group/vragen/forum/topics/bibliotheken-met-naaicaf-of-anderecrea-caf-s-een-overzicht
Tenslotte vroeg het college om te onderzoeken in hoeverre hier vraag naar is bij de
bevolking (de kans op succes). Omdat de geringe tijdsinvestering om het naaicafé op te
richten niet in verhouding staat tot de tijdsinvestering die we zouden moeten doen om
naar de vraag te peilen en omdat de resultaten van dit soort peilingen doorgaans geen
garantie geven dat enthousiaste respondenten ook werkelijk zullen deelnemen lijkt het
de bibliothecaris veel zinvoller om gewoon te starten en het succes na enkele
samenkomsten te evalueren.
De bibliothecaris vraagt het advies van de beheerraad over deze nieuwe vorm van
dienstverlening, waarna dit voorstel opnieuw ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan
het college.
De leden van het beheersorgaan geven unaniem een positief advies over de oprichting
van een naaicafé in de bib.
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06 HET ZADENBIBNETWERK: STAND VAN ZAKEN
Eind 2012 werd in Bib Londerzeel de allereerste Vlaamse zadenbib opgericht.
Ondertussen staan we al heel wat verder. Dit voorjaar volgen een 17-tal bibliotheken uit
Vlaanderen en Brussel ons voorbeeld door toe te treden tot ons netwerk. Ook buiten de
bibliotheeksector schieten de zadenbibs als paddenstoelen uit de grond.
De bibliotheken van Londerzeel, Denderleeuw, Sint-Agatha-Berchem, Anderlecht,
Hoeilaart, Ekeren, Berchem, Schilde, Lille, Halle, Willebroek, Beerse, Eeklo, Ichtegem,
Sint-Niklaas, Bilzen, Boom (17) zullen vanaf het voorjaar 2014 zaden uitlenen. Bib Niel
en Bib Machelen (18 & 19) willen in het voorjaar van 2015 starten.
Een overzicht van alle actieve zadenbibs en hun collecties vind je op
http://mijnzadenbib.be
MijnTuin.org nam een creatieve schrijnwerker onder de arm die een aantrekkelijke
zadendisplay ontwikkelde. Hierin wordt een tablet geïntegreerd waarop het online
zelfuitleensysteem zal draaien. Dit meubel zal in de maanden februari/maart geleverd
worden in de bibliotheken. In de provincie Vlaams-Brabant hebben Londerzeel, Halle en
Hoeilaart hiervoor een projectsubsidie aangevraagd. MijnTuin.org heeft zich tevens
geëngageerd om het erg arbeidsintensieve proces van het aanmaken van de zadenzakjes
tegen het komende voorjaar te automatiseren.
Op http://www.pinterest.com/mijnzadenbib nodigen we tuiniers uit om kennis te delen
met elkaar over o.m. zelf zaden oogsten, wat met ondertussen meer dan 2000 volgers
een groot succes is. Dagelijks voegen tientallen mensen nieuwe inhoud toe en komen er
weer nieuwe mensen bij.
Ook de samenwerking met lokale partners komt steeds meer van grond. Zo zullen we
bv. in samenwerking met Velt Londerzeel vermoedelijk vanaf het voorjaar een spreekuur
in de bib kunnen organiseren waarop bezoekers met alle vragen over ecologisch tuinieren
terecht kunnen. Vanuit de scholen is er ook veel belangstelling, welke we vanaf dit jaar
willen omzetten in concrete projecten voor klassen.
07 TOELICHTING BIJ PROGRAMMA ERFGOEDDAG 2014
Tentoonstelling: 1914-1918: Tuinieren tegen de honger
In 1918 vulden maar liefst 180 000 Belgische families hun armzalige rantsoen aan met
wat ze zelf kweekten in oorlogstuintjes. Niet-bebouwde grond werd in steden en
gemeenten omgetoverd tot tijdelijke moestuin. Wereldwijd groeiden de nog jonge
volkstuinbewegingen explosief. Op http://www.pinterest.com/mijnzadenbib brengen we
foto’s, filmpjes en info bij elkaar voor een tentoonstelling in de bib.
Workshop: 1914-1918: Kinderen zaaien oude groenterassen en klaprozen
Aan de hand van oude zadencatalogi werd een selectie gemaakt van groenterassen die
tijdens WO I geteeld werden. Kinderen versieren onze plantenbakken en zaaien een
groente naar keuze, samen met klaprozen! Na het ontkiemen worden de planten op in
het oog springende plaatsen in de gemeente opgekweekt. Kinderen verzorgen de
groenten, genieten van de oogst of proberen zelf zaden te oogsten.
Een lid van het beheersorgaan komt met het idee om de weg van de school
(Centrumschool) naar de bib te visualiseren naar aanleiding van de Erfgoeddag De
bibliothecaris zal deze mogelijkheid verder bekijken.
De cultuurbeleidscoördinator licht de overige activiteiten tijdens de Erfgoeddag toe:
Bib Londerzeel:
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Tentoonstelling gemeenteraadsverkiezingen 1976 : deze verkiezingen waren de laatste
voor de fusies van de gemeenten. Aan de hand van campagnemateriaal van de
betrokken politieke partijen in onze gemeente laten we u kennis maken met het
toenmalige politieke landschap.
Centrumschool – Ingang Chrysantenlaan:
Naar aanleiding van 50 jaar migratie vanuit Marokko en als steun aan onze Rode Duivels
in Brazilië organiseren wij rond deze 2 landen een multiculturele markt.
Marokko zetten wij in de kijker via
Hapjes met thee aan democratische prijzen
Henna schilderen ( tijdelijke tattoo’s met natuurlijke producten)
Bruids- en feestkledij,
Dans.
Brazilië leert u beter kennen via :
een persoonlijke getuigenis
Workshops capoeira( Braziliaanse gevechtsdans)
Braziliaanse show(van de alombekende Samba en Zumba tot de populaire
Lambada)
Fototentoonstelling
Drankjes en hapjes tegen betaling.
Voor de workshop capoeira( van 14 tot 15 uur) dient u vooraf in te schrijven bij de
jeugddienst(jeugd@ londerzeel.be ) voor donderdag 24 april
08 VARIA EN RONDVRAAG
Een lid van het beheersorgaan stelt voor om in de bib een tentoonstelling te organiseren
rond de muurschildering van Olijfje, gedurende de 2de helft van maart en de 1ste helft van
april. Enerzijds om Olijfje door de jaren heen te tonen, maar anderzijds ook om de VZW
De muren spreken te belichten en overige muurschilderingen onder de aandacht te
brengen: o.m. Monumentenprijs O-Vlaanderen (Gent Sint-Pietersstation, Aalst) &
Vlaams-Brabant (Minerva)
Een lid van het beheersorgaan stelt de vraag of de bib als privé-locatie voor feestjes,
workshops,… gebruikt kan worden. De bibliothecaris en de cultuurbeleidscoördinator
verduidelijken waarom we dit niet kunnen toestaan. De grens tussen niet-commerciële
en commerciële activiteiten is moeilijk te trekken, waardoor het gevaar ontstaat dat dit
op termijn ontaard. Bovendien zou er tijdens deze activiteiten telkens een personeelslid
van de bib moeten ingezet worden als conciërge, waarvoor we onvoldoende personeel
hebben en wat ook niet binnen onze opdracht past. Wel willen we verenigingen en
inwoners stimuleren om gratis gebruik te maken van onze infrastructuur voor activiteiten
die aansluiten bij onze ruime werking en die gericht zijn naar alle inwoners. Hiervoor zal
tijdens de volgende vergaderingen een reglement worden afgewerkt, wat in overleg met
het vorige beheersorgaan werd opgesteld.
Een lid van het beheersorgaan stelt voor om in het kader van 100 jaar WO I ook één of
meer activiteit(en) te plannen rond literatuur en/of film. De bibliothecaris zal dit in
overleg met de voorzitter verder bekijken.

Emiel De Cock
Voorzitter
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