BEHEERSORGAAN STADSBIBLIOTHEEK ZOTTEGEM
Verslag vergadering 13 september 2017
Aanwezig:

Bruno De Wachter (voorzitter),
Maarten Vos (ondervoorzitter)
Ann Seghers, Heidi Schuddinck, Jan Fiers, Jan

Rollewagen, Johan Gezels, Maggy Reygaert, Marc
Feliers, Joke Rossel

Sandra De Roeck (Schepen van Cultuur)
Marc Lievens (bibliothecaris – secretaris)
Koen De Keukeleire (stafmedewerker – Route 42)
Verontschuldigd:

Jackie Claeys, Martine Van Den Broucke, Niels
Poriau

Afwezig:

Ann Van Den Berghe, Brecht Cassiman, Dirk Van
Herzeele, Geert Van Waeyenberge, Guido De Vos,
Katrien Teirlinck, Lien Van Laere, Luc Machtelinckx,
Nathalie De Temmerman

Agenda:
1. Verslag vorige vergadering
2. Overzicht voorbije activiteiten met o.a. Jazz Zottegem,
boekenverkopen, muurschildering, enz…
3. Wat staat er op het programma de volgende maanden?
4. Wat na Ovinob? (bibliotheekportalen, Vlaamse catalogus,…)
5. Vaste boekenprijs
6. Interbibliothecair leenverkeer
7. Retributiereglement
8. Project Hieperdebib
9. Memorandum van het beheersorgaan voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 2018
10. Varia
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1. Bij het overlopen van het verslag van de vorige vergadering heeft
Maarten Vos een vraag bij de centrale leveringen van Beatrijs. Koen
De Keukeleire, stafmedewerker van Route 42, antwoordt dat het
systeem tot ieders tevredenheid goed werkt. Zodanig dat ook de
DVD- en stripleverancier ermee gestart zijn. Enig probleem is de
tijdelijke chauffeur die ander werk vond. Daarom zoeken we nu een
vervanger. De schepen wijst op het nieuwe kleedje van de auto,
verzorgd door de leerlingen van het PTI. Het verslag wordt
goedgekeurd zonder verdere opmerkingen.
2. Jazz Zottegem kreeg in 2017 een nieuwe locatie en dat was een
schot in de roos en een voorbeeld voor andere organisatoren. Ons
jazzfestival was een succes over de hele lijn, vindt de schepen van
cultuur. Ook de muziekverkoop die dag is voor herhaling vatbaar. In
september waren er ook de boekenverkoop in Geraardsbergen,
samen met de Kouleurfeesten en de jeugdboekenverkoop, beide een
succes. De muurschildering van Klaas Van der Linden is een
eyecatcher voor de bib en bracht veel reactie teweeg.
3. Naar de toekomst toe moeten we rekening houden met het
wegvallen van de provinciale projectsubsidies. Er komt een nieuw
Vlaams concept voor bovenlokale projecten. Onze bib wil voor 2018
subsidies aanvragen voor ons jazzfestival. Gelukkig blijft Route 42
de structurele subsidies voor de komende twee jaar behouden.
Verder wordt er dit najaar uitgekeken naar de reeks
‘Spraakmakende Ontmoetingen’ met o.a. Brusselmans, Hertmans,
Olyslaegers enz. Koen vertelt iets meer over de virtuele
rondleidingen voor alle Route42-bibliotheken. Ze zijn te bekijken op
de website van onze stad. In Zottegem komt er ook een Virtual
Reality-lounge gesponsord door CultuurConnect. Het
najaarsprogramma van Route 42 wordt op de vergadering
uitgedeeld, samen met de nieuwe boekenleggers.
4. Wat komt er na de Oost-Vlaamse centrale catalogus (Ovinob)? De
voorzitter vertelt dat het Provinciale BibliotheekSysteem (PBS) zal
evolueren naar een Vlaams Eengemaakt BibliotheekSysteem (EBS).
De firma die dit systeem gaat op poten zetten wordt deze week
bekendgemaakt. Ann Seghers denkt dat schaalvergroting een
voordeel kan zijn, maar de schepen heeft meer schrik. Marc Lievens
vindt het een logische stap voor catalografie. Of het ook zal lukken
voor een centraal lenersbestand en uitleensysteem is zeer de vraag.
5. De vaste boekenprijs reduceert de kortingen voor bibliotheken tot
20%. Maar dat laat ruimte voor onderhandelingen met de
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leveranciers over ruimere service. De schepen denkt dat we de
verloren korting wel op een andere manier recupereren. Route 42
sleept ondertussen een en ander uit de bus, zoals sponsoring van
de auto en van activitieiten. De voorzitter concludeert dat de vaste
boekenprijs geen doemscenario is.
6. Het Interbibliothecair LeenVerkeer (IBL) staat onder druk. Een
goedkope service die jarenlang door de provincie werd betoelaagd,
dreigt nu heel duur te worden. Er worden prijzen genoemd tot 8
euro per boek. Route 42 wil het redelijk houden en stelt 3 euro per
boek voor. Bovendien dokteren ze een nieuw systeem uit, namelijk
materialen halen bij de buren van Route 42 en wel gratis. Ook
terugbrengen van ontleende materialen kan in alle Route 42bibliotheken. Samen met de centrale boekenleveringen worden
aanvragen twee keer per week rondgereden. Wie een boek vraagt
in Zottegem, maar het niet vindt in die collectie, maar wel in
Oosterzele, kan het boek gratis aangeleverd krijgen. Daarom moeten
7. Een aantal prijzen in het retributiereglement aangepast worden. 3
euro per IBL, en gratis ontlenen in alle Route 42-bibliotheken. Een
reservering van een boek dat uitgeleend is, blijft 50 cent.
8. Hieperdebieb gaat dit najaar van start. Het is de Route42-versie van
Boekstart. Een opvolger van Bibi. Met een subsidie van 1500 euro
moeten we een beetje zuinig zijn, maar iedere kleuter van 2 jaar zal
naar de bib worden uitgenodigd. Hij of zij krijgt een rugzakje met
info en een gadget. De schepen bevestigt dat we die jonge garde
over de vloer moeten zien te krijgen.
9. De voorzitter stelt voor om met het beheersorgaan een
memorandum op te stellen tegen de volgende verkiezingen. Hij wil
de verschillende partijen wakker maken en de aandacht op het
belang van de bibliotheek in onze maatschappij, of bij uitbreiding op
de cultuur in het algemeen, vestigen. De voorzitter zal dit punt
uitwerken en opnieuw agenderen.
Het beheersorgaan dringt aan op een tijdige vervanging van de
huidige bibliothecaris die volgend jaar met pensioen gaat. Koen zegt
dat we ook aan de vervanging van andere gepensioneerden moeten
denken. De schepen wil waken over een continuering van de
kwalitatieve dienstverlening want de bib is een centrale
ontmoetingsplaats waar veel aan cultuur gedaan wordt. Het
beheersorgaan maakt zich zorgen over een zorgwekkende trend
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binnen de bibliotheekwereld, namelijk de vergrijzing van het
personeelsbestand.
10. Varia
-

Katrien Teirlinck stelt via mail de vraag naar het e-book in de
bibliotheek. De bibliothecaris vertelt dat Zottegem altijd proefkonijn
gespeeld heeft voor alle projecten rond e-books. Dit is geen lokale
aangelegenheid, het initiatief moet op Vlaams niveau genomen
worden. Een eerst poging is mislukt, nu is het stil. Gelukkig leest de
schepen zoals vele anderen nog graag een papieren boek

-

De voorzitter toont een artikel waarin te lezen staat dat Nederlandse
bibliotheken inzetten op basisvaardigheden en zich richten tot
laaggeletterden en digibeten. De schepen vertelt over Taalkriebels in
Zottegem. Het Huis van het Kind neemt hier al enkele jaren het
initiatief, en er is samenwerking met Speelpleinwerking en bib. Koen
wijst naar Geraardsbergen dat binnen Route 42 het meeste ervaring
heeft met dergelijke werking. Heidi Schuddinck vraagt of de
voorleessessies in de bib ook anderstalige kinderen aantrekken,
maar het probleem is dat je die groep heel moeilijk kan bereiken.

-

Jan Fiers vindt dat er niet alleen moet gedacht worden aan
Vlaamse of provinciale subsidies, maar ook aan Europese. De
Route heeft daar enige ervaring mee (denk aan Leader), maar dit
zijn zware procedures. In elk geval wordt dit niet uit het oog
verloren.

-

Als datum voor de volgende vergadering wordt eind november of
december naar voor geschoven. Jan Fiers geeft al een agendapunt
door: begroting 2018
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