Beheersorgaan cc ’t Schaliken en bibliotheek stad Herentals
Verslag van de plenaire vergadering van maandag 10 maart 2014 om 20 uur, leeszaal dorpshuis
Noorderwijk
AANWEZIG: Willy De Wachter, Inge Lerno, Martin Margodt, Lieve Peeters, Wouter Peeters, Tom
Reyniers, Paul Snoeys, Michael Tubex, Ruth Van Tendeloo, Bart Wynants, Ingrid Ryken (schepen van
cultuur), Nick Verhoeven (cultuurfunctionaris-diensthoofd), Jan Tegenbos (bibliothecaris)
VERONTSCHULDIGD: Liese Bergen, Jan Bertels, Tejo Briers, Wim Konings, Man Are-Ching, Nicky Van
Geel, Hubert Vanooteghem, Ludo Verbraeken, Kim Verwimp, Dany Vrydag
AFWEZIG: Kathleen Laverge, Marc Lievens, Els Sterckx, Stefan Verraedt
Verslag: Jan Tegenbos
Voorzitter Dany Vrydag is verontschuldigd wegens ziekte; het voorzitterschap wordt waargenomen
door Lieve Peeters, ondervoorzitter. Zij verwelkomt de nieuwe leden Wouter Peeters (i.p.v. Mona
Batista Rodrigues) en Tom Reyniers (i.p.v. Gert Bouwen)
1. Goedkeuring verslag beheersorgaan 9 december 2013
Het beheersorgaan keurt het verslag van 09/12/2013 goed.
2. Goedkeuring programma 't Schaliken 2014-2015
Het diensthoofd van het cultuurcentrum stelt de programmatie voor het seizoen 2014-2015
voor. Per discipline worden de verschillende onderdelen overlopen en waar nodig nader
toegelicht.
- De “buffer” is, zoals de naam het zegt, een reservepost die indien nodig kan aangesproken
worden. Dit kan bv. zijn bij verkeerde ramingen, grotere interesse dan verwacht bij
schoolvoorstellingen,…
- Het jaarthema “oorlog” komt in de meeste disciplines naar voren, maar meer uitgesproken bij
“literatuur” en “theater”.
- Het seniorenfeest behoort eigenlijk tot het budget van de sociale dienst; het cultuurcentrum
faciliteert enkel de ticketverkoop en verzorgt de programmatie. De organisatie is nog steeds in
handen van de sociale dienst.
- De beiaardconcerten, in het kader van de “Donderse Dagen” kosten, in tegenstelling tot wat
eerder gemeld werd, toch iets aan de stad. Deze concerten vallen buiten de gewone opdracht
van de stadsbeiaardier.
- Een beheerder merkt op dat, gezien de evolutie van de budgetten, de discipline “exposities”
nog moeilijk als één van de drie pijlers van het cultuurcentrum kan gerangschikt worden.
- Er komt dit jaar geen klassieke programmabrochure meer, wel een algemene seizoensfolder.
Het beheersorgaan keurt het programmavoorstel voor het seizoen 2014-2015 goed.
3. Vriendenvoorstelling 2013-2014
De voorstelling van 10 mei wordt een “vriendenvoorstelling”, een “Soirée d’amis”. Vrijwilligers,
vrienden van het seizoen ’13-’14 en beheerders worden hierop uitgenodigd.
Wie al een ticket kocht voor deze voorstelling zal worden terugbetaald.
4. Boekenverkoop bibliotheek
De bibliothecaris meldt dat de jaarlijkse verkoop van afgevoerde materialen dit jaar zal
plaatsvinden van donderdag 5 juni tot zaterdag 21 juni. Gezien de voorbereidingen op de
zelfuitleen zal het aanbod dit jaar waarschijnlijk uitzonderlijk groot zijn. De opbrengst gaat, zoals
steeds, naar 11.11.11

5. Evaluatie invoering nieuwe reglementen in de bibliotheek
- Wijziging openingstijden: de zondagsluiting brengt een verschuiving mee van het leengedrag.
Maandagavond en woensdagnamiddag zijn sindsdien beduidend drukker geworden; voorlopig
vinden de bezoekers nog niet de weg naar de nieuwe zaterdagvoormiddag. Toch is het opvallend dat er een sterker verlies aan uitleningen is sinds september. Iets om in het oog te houden
- Invoering lidgeld: er was wat onduidelijkheid over het moment van betaling van het jaarlijkse
lidgeld. De inning gebeurt gespreid doorheen het jaar, afhankelijk van de (bij de oorspronkelijke
inschrijving automatisch gecreëerde) vervaldatum van het lenerspasje.
Een andere manier van inning (bij het allereerste bezoek in 2014) was om praktische redenen
niet haalbaar.
6. Varia
- Restauratie ’t Hof: de nooduitgang is geïnstalleerd en afgewerkt, evenals de keuken. Het enige
wat nog rest is een leuning voor de keldertrap. Ook wat betreft de elektriciteit zouden de problemen van de baan moeten zijn. Tafels en stoelen zijn opgenomen in de meerjarenplanning.
- Horeca ’t Schaliken: de planning houdt rekening met een opening in de maand mei, althans
voor het gelijkvloers. Voor de ondergrondse verdieping is voorlopig nog geen bestemming.
- Tentoonstelling: de Kempische groep van jeugdbibliothecarissen organiseert een reizende tenToonstelling rond het werk van Liesbet Slegers. De tentoonstelling gaat van start in de bib van
Herentals en reist de volgende twee jaar langs meer dan 20 Kempische bibliotheken. De beheerders ontvangen een uitnodiging voor de officiële openingsreceptie op vrijdag 28 maart.
- Problematiek Suiker/Buskruit: in samenwerking met de regionale partners, de provincie en
Suiker is beslist om een doorstart te maken voor Suiker m.n. met een gewijzigde beheersvorm en
inhoudelijk sterker blad. De regionale centra geven Buskruit op, en investeren een gelijkaardig
bedrag in Buskruit. De regionale cc’s krijgen een vertegenwoordiger in de raad van bestuur.
- Een beheerder meldt een probleem bij het doorgeven van de aanvullende gegevens i.v.m.
activiteiten voor het volgende seizoen. Blijkbaar zijn hiervoor slechts 100 karakters voorzien.
Hier is sprake van een communicatiefout die dra wordt rechtgezet.

