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Verslag vorige vergadering
Opvolging adviezen beheersorgaan (personeel – ICT – enz.)
Boekstart
Aanbesteding aankoop collecties 2017-2019
Evaluatie boekenverkoop 28.01.2017
Route 42: auto en andere
Studenten in de bib (vrijwilligers)
Stageverslag van de voorzitter
Varia

De voorzitter opende de vergadering met een nieuwjaarswens.
1. Het verslag van de vorige vergadering werd goedgekeurd. De opmerkingen
van Jackie Claeys en Johan Gezels op de vergadering van 10 oktober
2016 aangaande ‘Mijn bibliotheek’ en de boekenbus werden opgevolgd en
opgelost.
2. Het beheersorgaan formuleerde in het verleden een viertal adviezen:
personeelsbestand, reglement, onderhoudsman en ICT waren de
onderwerpen. De schepen van cultuur verduidelijkte dat in het kader van
besparingen de stad er de voorbije jaren voor koos om een aantal
gepensioneerden niet te vervangen. Voor het onderhoud van het park is er
positief nieuws. Sinds het advies van het beheersorgaan werd er een
onderhoudsman toegewezen aan het Egmontpark. Een deel van het
groenonderhoud zal worden overgenomen door de Beschutte Werkplaats.
Daarna kan een onderhoudsman zich terug richten op de omgeving van het
park en kasteel. Op het vlak van ICT veranderde er niet veel in de bib de
laatste jaren. Er werd wel geïnvesteerd in software (V-Smart Air,
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TimeTracs, PayTracs, …), maar de ouderdom van de pc’s wordt
problematisch. Vanuit ICT werd een inventaris opgemaakt van het PC-park
over alle diensten heen. Op basis hiervan zullen systematisch een aantal
PC’s in de bib vernieuwd worden.

3. Boekstart is een project om ouders met jonge kinderen te laten genieten
van de bib. Heidi Schuddinck stelde via mail de vraag of dit niets is voor
onze bib. Wegens ziekte was Heidi zelf niet aanwezig op de vergadering,
maar haar voorstel werd uitvoerig besproken. Aan het concept hangt echter
een significant kostenplaatje daarom werd een-in-huis alternatief
uitgewerkt: het Bibiproject van Route 42 uit 2007 opnieuw vanonder het
stof halen. De bib heeft nog een aantal rugzakjes. Daarin wordt een boekje
gestopt met een aantrekkelijke eigen folder en we richten ons op de leeftijd
twee tot tweeëneenhalf jaar. Mogelijke partners worden gezocht (Route 42,
Kind en Gezin, Huis van het Kind,…). Ook de studenten van de 3D-stages
zullen ingezet worden om een programma uit te werken voor kleuters. De
bibliothecaris vertelde dat peuterboeken een hoge uitleenfrequentie hebben
in onze bib. Samengevat: we starten met een project voor tweejarigen met
eigen materiaal.
4. De aanbesteding voor de aankoop van de collecties voor de 6 bibliotheken
van Route 42 is nu helemaal rond. De voorzitter benadrukte nog eens dat
dit een unieke verwezenlijking is: zes bibliotheken die gezamenlijk
aanbesteden voor drie jaar. Een mooi voorbeeld van de uitstekende
werking van de regiobib. De boeken zullen geleverd worden door Beatrijs,
de AVM door Muziek-Al, de strips door De Poort. Er werden serieuze
kortingen bedongen maar de bibliothecaris wees op de vaste boekenprijs
die binnenkort van kracht wordt. De korting zal verkleinen, maar deze week
starten de onderhandelingen voor extra service.

5. Ook de recente boekenverkoop is een mooi voorbeeld van de goede
werking van de regiobib. Zes bibliotheken bundelen hun krachten om
samen een mooie omzet te realiseren, om hun kasten op te ruimen en om
samen een geslaagde activiteit op poten te zetten. De editie van januari
2017 in Zottegem was weer geslaagd met veel volk en veel verkoop.
6. Route 42 startte dit jaar met een intern IBL-project: lezers kunnen voor 0.50
euro boeken aanvragen in alle Route 42-bibliotheken en ze kunnen hun
ontleende boeken in om het even welke Route 42-bibliotheek inleveren.
Voor dit project is er natuurlijk transport nodig. Daarom werd beslist de Fiat
Doblo die vier jaar gratis ter beschikking werd gesteld, aan te kopen. Het
beheersorgaan adviseerde om die kosten te dekken via sponsoring. In de
eerste plaats een vraag richten aan de sponsors van de voorbije vier jaar of
eventueel andere pistes uitzoeken (serviceclubs, …).

7. Studenten overrompelen de bibliotheek. Zij hebben hun plek gevonden.
Van 20 december tot 30 januari was de Zottegemse bib een studiezaal. Het
succes was zo groot de voorbije blokperiode dat de bib moest zoeken om
dit in goede banen te leiden. Speciaal voor de studenten ging de bib om 8
uur open, was er permanentie onder de middag, werd er langer open
gehouden, stond de Boekenzolder (en uitzonderlijk de Ridderzaal) ter
beschikking. Johan Gezels was van mening dat dit structureel moet
aangepakt worden. Marc Lievens ging daarmee akkoord en vertelde dat er
tijdens de meest recente blokperiode logistieke aanpassingen gebeurden.
Maar naar de toekomst moet men misschien uitkijken naar vrijwilligers voor
toezicht of permanentie. Ann Seghers opperde of er geen quotum moest
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gesteld worden maar de leden van de vergadering waren van mening dat
dit probleem zichzelf wel zou oplossen en dat er moest gestreefd worden
naar een maximale bezetting van de ruimtes in de bib (Boekenzolder en
Ridderzaal).
8. De voorzitter volgt momenteel bibliotheekschool en daarvoor liep hij stage
in de bib van Zottegem. Hij vertelde dat het leerrijk was omdat hij van alle
personeelsleden een toelichting kreeg. Daardoor kreeg hij nog meer
waardering voor wat er allemaal achter de schermen gebeurt. De schepen
vroeg of hij nog suggesties had vanuit zijn stage-ervaring? Volgens de
voorzitter moet de bib zeker de piste van Route 42 verder uitwerken. Route
42 moet verder denken aan specialisaties op het vlak van collectievorming.
Verder was hij onder de indruk van het Zottegemse bibliotheeknetwerk:
zowel de academies als het Centrum voor Streekgeschiedenis maken
gebruik van de database als de software van de bib. De bibliothecaris
verduidelijkte dat dit project al een tijd geleden op poten werd gezet door de
bib en kadert in de visie van de ‘Grote Zottegemse Bibliotheek’. Naast die
drie genoemde afdelingen, startte de bib vorig jaar ook een afdeling in het
Lokaal Dienstencentrum.

9. Varia:
De brochure opleiding en vorming voorjaar 2017 van Route 42 werd
rondgedeeld. Jan Rollewagen meldde dat hij zich al inschreef voor de
cursus ‘Verhaal zoekt schrijver’ in Lierde. Misschien staat zijn eerste
roman binnenkort op een van onze boekenplanken
Maarten Vos had het dan weer over een voorbije activiteit. Hij was
bijzonder enthousiast over de zesdaagse van Route 42. De VTTworkshop was voor hem een verrassing waarbij hij een ander publiek
ontmoette in de bib. En laat dat nu net de bedoeling zijn.

Marc Lievens
secretaris
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