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Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verslag vorige vergadering.
Memorandum van de voorzitter.
Adviezen van het beheersorgaan.
Eengemaakt bibliotheeksysteem (leverancier en timing).
IBL 2018.
Jazz Zottegem 2018 (aangepaste datum in afspraak met andere
activiteiten) en andere geplande activiteiten.
7. Begroting 2018.
8. Varia.
Punt 1
De voorzitter overloopt het verslag en somt de belangrijkste punten op. Vele
daarvan komen ook tijdens deze vergadering aan bod.
Het verslag wordt goedgekeurd.
Punt 2
Het memorandum dat de voorzitter voor ogen heeft, wordt hem in de schoot
geworpen door de VVBAD (Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en
Documentatiewezen – als bijlage). Het zgn. BoekenOverleg – het platform van

alle relevante spelers uit het waardenetwerk van het boek in Vlaanderen –
vraagt in een memorandum, naar aanleiding van de lokale en provinciale
verkiezingen in oktober volgend jaar, nadrukkelijk aandacht voor het belang
van boeken, letteren en leesbevordering in het gemeentelijk of stedelijk beleid.
Het memorandum bevat een aantal concrete eisen en wil daarnaast aan de
hand van een selectie goede praktijkvoorbeelden inspiratie bieden voor
toekomstige bestuursakkoorden.
Samen met zowat alle culturele verenigingen, cultuurfondsen en
onderwijskoepels van Vlaanderen¹ voert VVBAD de campagne ‘Een bibliotheek
voor iedereen’. De website www.bibvooriedereen.be en de gelijknamige
hashtag # BIBVOORIEDEREEN zijn beschikbaar voor iedereen met gratis
campagnemateriaal (affiches en boekenleggers).
De campagne bestaat naast het memorandum voor de lokale besturen uit een
‘bibliotheekcharter’ waarin de opdrachten van de openbare bibliotheek worden
gesymboliseerd door een klavertje vier:





Door en voor de lokale gemeenschap.
Een professionele werking.
Een veilige en toegankelijke plek.
Toegang tot cultuur en informatie.

De voorzitter doet een warme oproep aan alle leden en hun achterban om
vanaf 25 januari 2018 dat bibliotheekcharter online te tekenen. Ook het
stadsbestuur roept hij op om dat te doen. De schepen vindt dat onze
bibliotheek al heel ver staat op het vlak van de eisen van het memorandum.
Besluit: het beheersorgaan beslist om dit memorandum (als bijlage) als advies
2017/01 door te spelen naar de gemeenteraad, met het oog op een publiek
debat en engagement van de verschillende politieke partijen om de toekomst
van de stadsbibliotheek te garanderen.
Punt 3
Op de vorige vergadering hadden we het over een aantal adviezen. De
voorzitter legt een ontwerp van tekst voor drie adviezen voor. Dit wordt
uitvoerig besproken en de vergadering komt tot volgende teksten:


Advies 2017/02: het beheersorgaan van de bibliotheek roept het
stadsbestuur op om garanties in te bouwen voor de continuering van
de kwalitatieve dienstverlening van de bibliotheek.



Advies 2017/03: het beheersorgaan adviseert om de functie van
bibliothecaris op A-niveau te handhaven met het oog op de verdere
uitbouw van een regionale bibliotheek en vraagt om de verzekering
van de continuïteit. Een naadloze overgang met een nieuwe
bibliothecaris tegen uiterlijk 1 juli 2018 is daartoe noodzakelijk.



Advies 2017/04: het beheersorgaan beveelt aan om de pensionering
van de bibliothecaris als een opportuniteit te beschouwen om de
functiebeschrijving te verbreden en te verdiepen met het oog op een
overkoepelende en brede samenwerking met alle partners van het
culturele veld, zowel binnen als buiten Zottegem, zodat de bibliotheek
ook in de toekomst haar basisfuncties en centrale rol voor de hele
bevolking kan blijven vervullen.

Deze adviezen werden goedgekeurd door de vergadering en zullen naar de
afwezigen worden gestuurd voor hun visum.
____________________
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¹ BoekenOverleg, Creatief Schrijven, Cultuurconnect, CVO GO IVO Brugge,
Davidsfonds, FMDO, Gezinsbond, Go! Onderwijs van de Vlaamse
Gemeenschap, HVV, IBBY Vlaanderen, Jeugd en Poëzie, Katholiek Onderwijs
Vlaanderen, De Leesbeesten, LINC, Masereelfonds, Rodenbachfonds,
Vermeylenfonds, Vl@s, VTBKultuur, VVBAD, Willemsfonds.

Punt 4
De kogel is door de kerk voor het EBS (Eengemaakt BibliotheekSysteem).
OCLC/HKA² heeft het gehaald. Hun Europees kantoor is gevestigd in Leiden
en zij hebben veel ervaring wereldwijd en in Nederland. De timing voor de
overschakeling van het Provinciaal Bibliotheeksysteem voorziet een zevental
migratiegolven. Oost-Vlaanderen komt aan de beurt vanaf 1 januari 2019. Als
alles vlot verloopt.
Punt 5
Goed nieuws op het IBL-vlak (Interbibliothecair Leenverkeer). Iedereen in de
sector had schrik van het wegvallen van de provinciale subsidies, maar
Cultuurconnect belooft deze maand dat ook zij dit belangrijk onderdeel van
het bibliotheekwerk blijven ondersteunen.
Punt 6
Ook voor ons festival Jazz Zottegem is er goed nieuws. In 2017 kreeg het
festival 3000 euro subsidies van de provincie, voor 2018 belooft Vlaanderen
ons 11250 euro. Het festival zal ook iets vroeger in juni doorgaan: 9 en 10
juni 2018. De schepen overloopt de belangrijkste activiteiten in die periode in
Zottegem. Het gekozen weekend past perfect in het plaatje.
Punt 7
Het beheersorgaan vroeg vorige vergadering naar de financiën voor 2018. De
bibliothecaris deelt een overzicht uit en iedereen is het erover eens dat er
geen reden tot klagen is. Het beheersorgaan is tevreden met de budgetten
voor 2018.
Punt 8
Varia:





Koen kondigt de boekenverkoop op 27 januari 2018 in Zottegem aan.
In maart (29/03) is er ook een lezing van Dirk Draulans in het kader
van de reeks ‘spraakmakende ontmoetingen’ van Route 42.
De bibliotheek plant ook een project rondvertellen.
Guido onderhandelt momenteel met Geert Van Der Linden over een
nieuwe tentoonstelling in de Kunstkamer.

En tot slot wenst de voorzitter iedereen een prettig eindejaar.
Hij verwacht iedereen voor de volgende vergadering op 28 maart 2018.
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Marc Lievens
secretaris

Bruno De Wachter
voorzitter

____________________
²OCLC staat voor ‘Online Computer Library Center’ en werd 50 jaar geleden
opgericht in Ohio (VS). In 2013 namen ze HKA uit Nederland over. HKA is
de afkorting van ‘Hijsmans en Kuijpers Automatisering’.
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