++Beheersorgaan bibliotheek stad Herentals en cultuurcentrum 't Schaliken
Verslag van de plenaire vergadering van woensdag 11 maart 2020 om 19.00 uur, in het AC.
AANWEZIG: Briers Tejo, Konings Wim, Leysen Liesbeth, Pelgrims Lieve, Reyniers Tom, Snoeckx Koen,
Thys Erik, Van Roy Tina, Van Tendeloo Ruth, Boel Kathleen, Wynants Bart, Peters Vincent, Robbroekx
Chris, Anja Geuns, Nathalie Frenay, Jan Michielsen (gedeeltelijk)
VERONTSCHULDIGD: Verlooy Kurt, Vrydag Dany, Verbist Geert, Kareme Asma, Pelicaen Hedwig

Verslag: Anja Geuns en Nathalie Frenay

1. verslag vorig beheersorgaan wordt goedgekeurd.
2. Nestor
In zitting van 10 februari 2020 heeft het stadsbestuur de aanvraag tot bijzondere ondersteuning van
de Nestor besproken. Het bestuur heeft de opdracht gegeven aan de administratie om na te gaan of
deze ondersteuning kan vallen binnen de werking/programmeringskosten van het cultuurcentrum.
De invulling, goedkeuring van de programmering valt onder de bevoegdheid van het beheersorgaan.
Het diensthoofd van cultuur en toerisme heeft op 9 maart 2020 de officiële aanvraag van het
NESTOR-comité ter voorbereiding van de vergadering doorgestuurd naar de leden van het
beheersorgaan. Hierin wordt uitgelegd wat hun werking, doelstelling is en welke ondersteuning ze
wensen, nodig hebben om te overleven.
De leden van het beheersorgaan geven te kennen dat dit een mooi, waardevol initiatief is dat reeds
een lange traditie kent en een regionale insteek heeft. Daarnaast kan dit event rekenen op een grote
opkomst en bereikt het een andere doelgroep (voornamelijk ouderen). De aanwezigen vinden het
belangrijk om in gesprek te gaan met het NESTOR-comité om na te gaan of er een samenwerking
mogelijk is en in welke vorm. Ze willen wel niet gewoon een blanco cheque geven (een budget
voorzien in de programmeringskosten), maar mee nadenken over het concept, de inhoud,…
Concreet wordt er afgesproken om op 23 maart om 19u hier dieper op in te gaan. Nadien wordt eenv
vergadering met het Nestor-comité belegd.
3. Terugkoppeling werkgroep ééngemaakt lidmaatschap Bibliotheek Neteland:
Dany, Wim, Kurt en Kathleen stelden zich kandidaat om het beheersorgaan van bibliotheek Herentals
te vertegenwoordigen in de werkgroep ééngemaakt lidmaatschap op maandag 10/2/2020 om 19.30
uur in de bibliotheek van Grobbendonk. Dany, Wim en Kurt waren aanwezig, Kathleen was
verontschuldigd. Schepen Jan Michielsen was gedeeltelijk mee aanwezig als waarnemend lid. De te
bespreken nota werd voordien met alle leden van het beheersorgaan via het nieuwe digitale
platform (teams) gedeeld. Alle informatie over het ééngemaakt lidmaatschap blijft ter beschikking op
teams en is daar ook door iedereen raadpleegbaar. Het verslag van de adviesraad van 10/2/2020 én
het verslag van de beleidsgroep Bibliotheek Neteland van 20/2/2020 blijven ook daar raadpleegbaar.
Opzet van de adviesraad van 10/02/2020 was om een consensus te bekomen m.b.t. een
administratief zo eenvoudig mogelijk ééngemaakt lidmaatschap en reglement van Bibliotheek
Neteland, voor zowel de gebruikers als de bibliotheekmedewerkers. De methode die gehanteerd
werd om tot deze consensus te komen was de World Café-methode: Per thematafel verzamelden
zich telkens vijf personen van de respectievelijke gemeentes, elke tafel had een gastvrouw of
gastheer (de bibliothecarissen). Iedereen kon op basis van een doorschuifsysteem over elk thema
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mee nadenken. Dit alles onder vooraf duidelijk afgesproken ‘spel’regels (cfr https://
www.vkc.be/kennis/wat-de-world-caf-methode)
Thematafels waren: boetevrij – doelgroepen en diensten – reservaties en IBL – invulling twee
abonnementen. Anja overloopt alle thema’s en de consensus die bij alle thema’s bereikt werden. Zie
voor alle consensuspunten over deze thema’s ook het betreffende verslag, in teams.
Belangrijk om extra uit te lichten:
• O.a. over het boetevrije systeem werd er een consensus gevonden, eveneens over
de te volgen procedure indien de uitleentermijn overschreden wordt. In Nederland
werd al eerder overgestapt naar boetevrije systemen. Bibliotheken die deze overstap
maakten, blijven ook na evaluatie vasthouden aan dit boetevrije systeem.
• In de loop van de avond werd er een consensus gevormd om te adviseren om het
gedifferentieerde lidmaatschap ( 5 en 10 euro) af te voeren en in de plaats daarvan 1
eenvoudig lidmaatschap van 7 euro in te voeren.
De bibliothecarissen van Bibliotheek Neteland wensen alle aanwezigen uitdrukkelijk te bedanken
voor hun constructieve bijdragen tijdens deze werkgroepvergadering.
Na deze werkgroep ééngemaakt lidmaatschap werd het geformuleerde advies van deze werkgroep
besproken op de Beleidsgroep Bibliotheek Neteland op 20/02/2020. Zie verslag beleidsgroep in
teams.
De schepenen van de vijf Netelandgemeentes kwamen binnen het vooropgestelde kader van de
werkgroep ééngemaakt lidmaatschap tot volgende consensus:
• 7€ lidmaatschap, 3,5€ voor houders van een vrijetijdspas, studenten en leerkrachten
• Reservaties 4 stuks ( in het belang van de gebruiker)
• IBL buiten Neteland: 6€
• 4 weken uitlenen
• 1 x verlengen
• Max 15 materialen
Het totale pakket aan criteria van het ééngemaakt lidmaatschap werd ter bespreking overhandigd
aan de stuurgroep Neteland dd. 6 maart 2020. De terugkoppeling over het standpunt van de
stuurgroep Neteland moet nog gebeuren.
Nog belangrijk om mee te delen: planning EBS schuift 6 maanden op (oktober 2021): april 2021 is
niet de overgang naar het EBS, maar de aanloop (die zes maanden duurt) naar het EBS.
4. Goedkeuring programma cc ’t Schaliken 2020 -2021
Het diensthoofd cultuur en toerisme heeft op 9 maart 2020 een overzicht van de
(school)voorstellingen, project Ronald Luyten doorgemaild naar de leden van het beheersorgaan.
Hierdoor kregen de leden een eerste impressie en een financieel overzicht.
Het diensthoofd deelt als primeur mee dat onze nieuwe cultuurambassadeur voor het seizoen 20202021 Tom Van Dyck is.
Daarna overloopt ze enkele voorstellen waarbij ze extra informatie geeft. Ze beklemtoont de
samenwerking met oa Tom Van Dyck, SAMWD, art center Hugo Voeten en geeft uitleg bij de
coproducties. Daarnaast wordt er toelichting gegeven bij het orgelfestival en de verschillende
voorstellingen rond Beethoven in kader van 250 jaar geboortejaar, circus Ronaldo (locatie moet nog
besproken worden met de andere partners) en andere voorstellingen met een specifieke insteek
(omwille van doelgroepenwerking, inhoudelijk, verderzetting samenwerking met gezelschappen,….)
De totale uitgave voor de voorstellingen zijn 243.815,50 euro waarvan 55.523 euro begroot is voor
schoolvoorstellingen.
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De vaststelling wordt gemaakt dat er geen voorstellingen plaatsvinden in de deelgemeenten. De
administratie geeft hier als antwoord op dat het niet evident is om professionele gezelschappen te
programmeren buiten de schouwburg. Er wordt wel beloofd om na te kijken of een voorstelling die
plaatsvindt in de begijnhofkerk verplaatst kan worden. Hiervoor zullen de nodige contacten gelegd
worden. Daarnaast wordt er voorgesteld om deze bedenking concreter mee op te nemen in de
nieuwe programmeringsvisie. Het diensthoofd vraagt een oplijsting van mogelijke locaties omdat
deze niet allemaal gekend zijn bij de administratie.
Het diensthoofd vult aan dat in de zomer van 2020 de zomerfilm en verklapt doorgaan aan de
golfclub Witbos. Deze locatie is gratis en voldoet aan de technische eisen die voorstelling nodig heeft.
De vraag waarom er geen hedendaagse, moderne klassieke muziek is geprogrammeerd, zal
nagevraagd worden. Het vermoeden is omdat het aanbod beperkt, niet kwalitatief was. Hier komt
het diensthoofd op terug.
De aanwezigen (mits 1 onthouding) keuren het voorstel goed.
5. Opstart werkgroep inrichting bibliotheek en vraag naar zondagsopening bibliotheek:
De stad heeft in twee fases budgetten voorzien in het meerjarenplan om de herinrichting en
inplanting van de bibliotheek site Molenvest aan te pakken. Voor het studiewerk van de eerste fase is
8.000 € (btw inclusief) voorzien.
Bedoeling is om op woensdag 6 mei een brainstorm te organiseren over de ‘bib van morgen’ met
zoveel mogelijk leden van het beheersorgaan, een afvaardiging van personeelsleden van de
bibliotheek, jongeren, gebruikers uit het onderwijs, etc …. Om samen met het toegewezen
studiebureau ideeën te verzamelen. En een prioriteitenlijst op te stellen. Thema’s die zeker aan bod
dienen te komen zijn o.a. activiteiten en ontmoeting versus stilte / open versus gesloten /
presentatie en ontsluiting collectie / inplanting in Molenvestsite, rekening houdend met nieuwe
kunstencampus, ….
In tussentijd is er via de gemeenteraad ook een vraag binnengekomen om de zondagsopening van de
bibliotheek te herbekijken binnen het beheersorgaan. Omdat er ook vraag is naar nieuwe
openingsuren tijdens de voormiddagen in de week én er in Vlaanderen een aantal bibliotheken
(Bree, Wilrijk) aan het experimenteren zijn met onbemande openingsuren, is het opportuun om alles
wat met openingsuren te maken heeft, mee op te nemen als aandachtspunt binnen de grote
brainstorm over de bibliotheek. Dit om te vermijden dat er op twee verschillende plaatsen en
tijdstippen nagedacht wordt over de bib van morgen en nieuw op te zetten initiatieven misschien
niet op elkaar afgestemd zijn of te weinig rekening houden met toekomstige evoluties.
In verband met de studie-oproep:
Er zijn vijf firma’s aangeschreven. Ondertussen zijn er vier prijsoffertes binnen. Op basis van deze
reacties wordt duidelijk dat het uitschrijven van twee studies in twee fases voor heel wat verwarring
zorgt en blijkt het oorspronkelijke bedrag van 8.000 € te weinig. Voorstel is nu, om in plaats van in
twee fasen, ineens van start te gaan met 1 grote allesomvattende studie. Om dan daarbinnen
prioriteiten te stellen over wat wanneer gerealiseerd kan worden. Hiervoor wordt er woensdag 18
maart verder overlegd met o.a. de financieel directeur van stad Herentals.
De oorspronkelijke datum van 6 mei 2020 zal verlaat worden omdat de brainstorm moet gebeuren
samen met het toegewezen studiebureau. Dit geeft ons misschien ook de mogelijkheid om als
beheersorgaan samen met de bibliotheekmedewerkers een uitstap te organiseren naar een
inspirerende bibliotheek. Suggesties die vanuit het beheersorgaan komen zijn de bibliotheken van:
Zaventem, Laakdal, Balen, Geel, Mol, Eindhoven en Wilrijk.
Ruth Soenen wordt ook aangehaald in functie van haar onderzoek omtrent de sociale
beweegpatronen dat zij deed in de bibliotheek van Genk. Op teams vind je een samenvatting van
haar onderzoek.
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Van zodra er duidelijkheid is over de te nemen stappen in functie van 1 globale studie in plaats van 2
aparte, neemt Anja initiatief voor het bezoeken van een inspirerende bibliotheek. Van zodra er een
studiebureau toegewezen is, kan er ook een nieuwe datum geprikt worden voor een grote
brainstorm.
6. WiWeTer en Stemacademie:
Lieveke Hellemans, wetenschapsdocent aan de lerarenopleiding van Thomas More in Vorselaar
overlegt met de bibliotheek voor het organiseren van wetenschappelijke workshops voor kinderen in
de vrije tijd onder de noemer van WiWeTer. Ook de Stemacademie van Herentals onderzoekt de
mogelijkheden om in alle Herentalse basisscholen naschools wetenschappelijke workshops aan te
bieden. Beide initiatieven zijn zeer waardevol. Op vraag van schepen Jan Michielsen hebben alle
partijen ondertussen samen gezeten om de krachten te bundelen. Er is afgesproken, dat in het
voorjaar van 2020 een eerste proeftraject samen met de bibliotheek wordt opgestart. Na evaluatie
van dit proeftraject wordt alles verder voorbereid voor het nieuwe schooljaar 2020-2021: zowel
workshops in de vrije tijd in de bib als in alle basisscholen van Herentals workshops in het kader van
de naschoolse opvang. Deelnemers betalen 48 € voor 6 workshops. Houders van een vrijetijdspas
krijgen 50% korting. Wordt vervolgd.
7. Operationeel maken van het digitaal platform:
Begin 2020 werkte Hans Rombouts een digitaal platform uit binnen teams. Zowel de documenten
voor de verschillende werkgroepen als de verslagen en het eventueel vooraf door te nemen
materiaal voor de vergaderingen van het beheersorgaan komen op dit platform. Alle leden van het
beheersorgaan zijn uitgenodigd voor dit platform en hebben lees- en schrijfrechten gekregen. Na
rondvraag bij de aanwezigen wordt besloten om Hans Rombouts op het volgende beheersorgaan uit
te nodigen om teams toe te lichten. Hans is ondertussen bereid gevonden om dit te doen. Het is
handiger werken voor Hans als de vragen omtrent teams voordien verzameld worden. Met deze de
oproep om de bibliothecaris alle vragen die je over teams hebt voorafgaand aan het nieuwe
beheersorgaan te bezorgen en dit ten laatste 1 week voor het nieuwe beheersorgaan. Op deze
manier kan Hans zijn toelichting voorbereiden.
8. Varia
•
•
•

•
•
•
•

Hoe verder omgaan met de te nemen coronamaatregelen? Is voor iedereen moeilijk
in te schatten.
Suggestie om bij de seizoenspresentatie van het cc ook fotomateriaal en
videomateriaal te gebruiken. Dat maakt de uitleg veel concreter.
Kunnen de vergaderdata meer op voorhand bekend gemaakt worden? In het
verleden lagen de data een jaar voordien vast. Dit is zeker een verdienste van onze
voorzitter. Hier wordt terug werk van gemaakt. In principe 4 x per jaar: september –
december – maart – juni. Er wordt onderzocht of er met vaste momenten gewerkt
kan worden. Bv elke eerste woensdag van de maand.
5 april om 11 uur: aperitiefconcert Water en Vuur in de Sint-Niklaaskerk in
Morkhoven door Musica Per La Vita (afhankelijk van de verlenging van de coronamaatregelen)
Op 23 en 30 maart komen de werkgroepen omtrent de programmatievisie van het cc
samen. (Uitgesteld omwille van de coronamaatregelen)
Als lid van het beheersorgaan mag je gratis naar de voorstellingen in het cc, indien
deze voorstelling niet uitverkocht is.
Nathalie ligt de stand van zaken van het Theatercafé toe:
De gerant die tot op heden het Theatercafé uitbaatte is failliet. Er zijn op dit moment
gesprekken tussen een nieuwe kandidaat en de concessionaris. We hopen dat het
café terug opengaat op 1 april. De aanwezigen geven te kennen dat er een betere
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samenwerking moet zijn tussen enerzijds het café en anderzijds het cultuurcentrum.
De administratie deelt deze bezorgdheid en ziet ook mogelijkheden met de nieuwe
uitbater om beter samen te werken. Van zodra de uitbater gekend is, zal er contact
opgenomen worden voor een overleg.
Op welke manier kunnen we de werking van het Beheersorgaan meer in de picture
plaatsen. Hoe kunnen we helder communiceren over het doel van het
Beheersorgaan? Wim neemt hiervoor contact op met Jef Versmissen.

9. Volgende vergadering: woensdag 3 juni om 19 uur. Onder voorbehoud van verdere coronamaatregelen.
10. Op 28 mei was er een vriendenactie voorzien waarop de leden van het beheersorgaan
uitgenodigd waren. Omwille van de huidige crisis zal deze voorstelling niet plaatsvinden.
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