Beheersorgaan stadsbibliotheek Zottegem
Verslag vergadering 10 oktober 2016
Aanwezig:

Verontschuldigd:
Afwezig:

Bruno De Wachter (voorzitter),
Maarten Vos (ondervoorzitter)
Ann Seghers, Guido De Vos, Heidi Schuddinck,
Jackie Claeys, Jan Rollewagen, Johan Gezels, Marc Feliers,
Nathalie De Temmerman
Marc Lievens (bibliothecaris – secretaris)
Ann Van Den Berghe, Jan Fiers
Sandra De Roeck (Schepen van Cultuur)
Brecht Cassiman, Dirk Van Herzeele, Geert Van
Waeyenberge, Katrien Teirlinck, Lien Van Laere, Luc
Machtelinckx, Maggy Reygaert, Martine Van Den Broucke,
Niels Poriau, Sarah Aelbrecht

Agenda:
1. Verslag vorige vergadering
2. Evaluatie activiteiten en vooruitblik najaar 2016 (een druk najaar, vooral
dank zij Route 42)
3. Jazz Zottegem (at the bib): evaluatie 2016 en planning 2017
4. Evaluatie 50/50-project
5. Evaluatie werking beheersorgaan
6. Opvolging adviezen beheersorgaan
7. Gezamenlijke aanbesteding collectievorming en werking Route 42
8. De (onzekere) toekomst van de bib: provincie, IBL, gemeente, enz
9. Varia

1. Bij de opening van de vergadering, verontschuldigde de voorzitter de
schepen van cultuur die op het laatste moment wegens ziekte verstek
moest geven. Hij wenste de bibliothecaris proficiat met zijn lange staat van
dienst in de bib die begon op 10 oktober 1977, precies 39 jaar geleden dus.
Op de vraag naar opmerkingen ivm het verslag van de vorige vergadering
volgde een algemene goedkeuring.
2. De bibliothecaris gaf de aanwezigen een indrukwekkende lijst van
activiteiten die in 2016 werden en worden gepland door Route 42. Marc
Feliers merkte op dat we onszelf concurrentie aandoen door soms twee
activiteiten op één dag te plannen. Alle leden hadden lof voor het mooie
ontwerp van brochures en affiches. Ze wensten Katrien en Koen,
medewerkers van bib Zottegem, proficiat met deze realisaties. De leden
hadden bewondering voor de lange lijst activiteiten. En die was zelfs niet
volledig. Boekenverkopen waren daar niet in vermeld, maar daar werd
tijdens de vergadering een woordje uitleg over gegeven.
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3. Jazz Zottegem kende in 2016 een lagere opkomst ondanks een grotere
investering. Mogelijke oorzaken: de datum. Dat laatste weekend van juni
krijgt ons jazzfestival concurrentie van de braderie, de proclamaties, de
Adriaen Brouwerfeesten en nog talrijke andere activiteiten. Het
beheersorgaan stelde daarom voor om in 2017 de activiteiten beter te
spreiden en ons festival eventueel iets vroeger te organiseren. Ook zagen
ze geen probleem in een verschuiving van het festivalterrein naar de rand
van het park om de natuur beter te beschermen en om meer ruimte te
creëren. Op die manier komt men tegemoet aan opmerkingen van het
Agentschap Onroerend Erfgoed. Jan Rollewagen was (terecht) niet
tevreden met het niet-transparante bonnetjessysteem van de editie 2016. In
2017 moeten de bonnetjes drie dagen lang geldig zijn of op zijn minst
moeten ze kunnen omgeruild worden.
4. De voorzitter, en met hem ook nog andere aanwezigen, vonden het 50/50project geslaagd.
De viering van 50 jaar stadsbibliotheek heeft geleid tot zeer veel
verschillende activiteiten en tentoonstellingen. De originele startavond kon
op veel bijval rekenen, mede dankzij de goede moderator. De lancering van
de kunstkaarten met afdrukken van werken van lokale kunstenaars was
een creatief idee. Het geheel kon rekenen op projectsubsidies van de
Provincie Oost-Vlaanderen, zodat alle initiatieven betaalbaar bleven.
Een succesvolle opening, mooie publicaties, kortom het was in orde. Jackie
Claeys vond het idee van de filmavonden niet meer van deze tijd. De lage
opkomst geeft hem gelijk.

5. De voorzitter zette de evaluatie van de werking van het beheersorgaan op
de agenda omdat hij ontgoocheld was over de opkomst op de vorige
vergadering. Maar vanavond waren de leden weer talrijk aanwezig,
ondanks de concurrentie van de Rode Duivels. De voorzitter vond dat het
beheersorgaan de verdediger moet zijn van de bib en dat de leden zo veel
mogelijk de actuele problemen moeten aankaarten: verouderd en
verkleinend personeelskader, computerpark, e.a.. Hij prees de rol van
Route 42 die de werking van de bib flink stimuleert. Op de vraag van Heidi
Schuddinck of de bibliotheek het goed doet anno 2016, moest de
bibliothecaris toegeven dat de cijfers niet slecht zijn. Er is in Zottegem geen
terugval te zien, maar er zijn bibliotheken in Vlaanderen die er slechter aan
toe zijn. Alle leden zijn blij dat er in deze legislatuur meer vergaderd wordt
dan in het verleden. De aanwezige leden van het beheersorgaan gaan
unaniem akkoord met het voorstel van de ondervoorzitter om 2 tot 3
vergaderingen per kalenderjaar te beleggen, nl. einde januari/begin
februari, einde mei/begin juni en einde oktober/begin november. Dit
voorstel wordt zo snel mogelijk overgemaakt aan de schepen van cultuur,
zodat de data kunnen worden vastgelegd. Het beheersorgaan vroeg alle
verslagen en het huishoudelijk reglement op de website van de stad
beschikbaar te stellen, zoals voor een aantal andere
stedelijke adviesorganen reeds het geval is. De bibliothecaris vertelde dat
de verslagen recent doorgegeven werden aan de website van Zottegem en
dat ze ook zullen worden opgenomen in de centrale databank Cobra.
6. De opvolging van de adviezen wordt verschoven naar de volgende
vergadering.

7. Voor de aankoop van collecties voor de volgende drie jaar deed Route 42
een gezamenlijke aanbesteding. Werk gespaard voor de individuele
bibliotheken en een grotere korting voor alle leden van Route 42. Het ziet er
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naar uit dat de bib de volgende drie jaar boeken zal kopen bij Beatrijs, als
de aanbesteding goedgekeurd wordt door de verschillende besturen.
8. Dat de toekomst van de bib onzeker is, dat weet iedereen. Mogelijke
valkuilen zijn de rol van de provincie. Kan het Provinciale
BibliotheekSysteem naadloos en op korte tijd overgaan in een Vlaams
BibliotheekSysteem? De subsidies van de provincie voor de
samenwerkingsverbanden worden dit jaar gelukkig nog uitbetaald.
Daardoor ontvangt Route 42 zo’n 30.000 euro voor de structurele
samenwerking. Subsidies voor Interbibliothecair Leenverkeer dreigen te
verdwijnen. Nu kost zo’n IBL 1,20 euro voor de gebruiker. Er liggen
voorstellen op tafel om dat te verhogen tot 8 euro. Johan Gezels en Jackie
Claeys vonden het spijtig dat dit zou gebeuren, omdat ze heel tevreden zijn
over het huidige systeem.

9. Varia:
Jackie Claeys signaleerde een verschil met andere bibliotheken in de
toepassing ‘Mijn Bibliotheek’ waar de link naar de catalogus van bib
Zottegem niet rechtstreeks doorverwijst. Hij wees ook op de mails die
bib Gent verstuurt aan de leners met boeken die er uitgelicht worden.
Johan Gezels vond de boekenbus niet aangepast aan het grote aantal
teruggebrachte boeken. Zijn hart bloedt als hij de boeken op de grond
ziet vallen. De bibliothecaris wees op het probleem van zo’n systeem in
een geklasseerd gebouw, maar hij gaat de zaak toch onderzoeken.
Het beheersorgaan was bezorgd over de budgetten voor
collectievorming, maar de bibliothecaris verzekerde dat daar
momenteel nog geen probleem schuilt. De budgetten blijven status
quo.
Ook over de toestand van het park werd een opmerking gemaakt.
Iedereen dacht met heimwee terug aan de tijd dat het park dagelijks
werd onderhouden en ze drongen aan om die toestand te herstellen.
De voorzitter sloot de vergadering om 21u45 met de intentie om in februari 2017
opnieuw samen te komen.

Marc Lievens
secretaris
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