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1. Goedkeuring verslag 15 maart 2017
Het beheersorgaan voor de bibliotheek en het cultuurcentrum van de stad Herentals keurt
het verslag van de vergadering van 15 maart 2017 goed.
2. Cijfers cultuurcentrum 2016-2017
Het diensthoofd van het cultuurcentrum overloopt met de beheerders de cijfers van het
cultuurcentrum voor het seizoen 2016-2017. De cijfers zijn te vinden als bijlage bij de
uitnodiging voor de vergadering. Een belangrijk aandachtspunt is het uitblijven van het
succes van Toegankelijke Cultuur. In 2016-2017 boden we negen voorstellingen aan via
Toegankelijke Cultuur. Er werden slechts acht deelnemende duo’s gevormd. Mogelijke
verklaringen hiervoor zijn volgens het cultuurcentrum de geringe bekendheid, mooie
alternatieve initiatieven of de inactiviteit van de toeleidende partners. Echter, een sluitende
verklaring is er niet. In het komende seizoen wil het cultuurcentrum het succes pogen op te
krikken door persoonlijkere bekendmakingen aan kleinere groepen zoals bijvoorbeeld een
introductie bij de OKAN-jongeren of in De Babbelhoek en door een grotere selectie van
voorstellingen aan te bieden.
3. Werkingscijfers bibliotheek 2016
De bibliothecaris overloopt met de beheerders de cijfers van de bibliotheek voor het
werkingsjaar 2016. Door de overschakeling naar het Provinciaal Bibliotheeksysteem in de
loop van 2015 is het voor sommige onderdelen niet mogelijk om een betrouwbare
vergelijking te maken (leners). Over het algemeen kan 2016 beschouwd worden als een
“normaal” jaar, zonder grote uitschieters.
4. Start ticketverkoop cultuurcentrum 2017-2018
De start van de ticketverkoop van het cultuurcentrum voor het seizoen 2017-2018 is goed en
zonder problemen verlopen. Dit resulteert voor de onlineverkoop in 438 met succes
uitgevoerde bestellingen op dit moment, voor een totaal van 75.164 euro. Ongeveer tien
reservaties moesten manueel worden bijgewerkt omdat er iets mis liep in het systeem. In
alle gevallen ging het om een fout bij de klant. Naast deze online bestellingen, kwamen er
nog negen reservaties binnen via een klassiek bestelformulier, elf per e-mail, 50 via telefoon
bij de backoffice van het cultuurcentrum en een twintigtal aan de balie van cultuur en
toerisme. Momenteel zijn er 659 vriendenpassen verkocht en zo’n 6000 tickets verkocht en
betaald. Daarnaast zijn er nog zo’n 2400 tickets gereserveerd. Doordat er op dit moment net
iets minder bestellingen zijn dan vorige jaren, zijn op dit moment alle correct bestelde en
betaalde tickets al onderweg naar de klanten. De ticketverkoop is nooit zo vlot verlopen.

Blijvende aandachtspunten zijn het maximum aantal actieve gebruikers – dit jaar weliswaar
verhoogd naar 50 – en controle en registratie van vriendenpassen, de houders en de prijs
door het ticketverkoopsysteem.
De inschrijvingsstart voor de schoolvoorstellingen verliep ook dit jaar met het systeem van
loting. De inschrijvingen voor de schoolvoorstellingen zijn elk jaar erg wisselend en moeilijk
te voorspellen. Behalve voor de kleuters – waar we weliswaar het tweede hoogste
inschrijvingsaantal ooit ontvingen, pieken de inschrijvingen over alle graden hoger dan ooit.
Momenteel zijn er zo’n 845 kleuters ingeschreven, 3262 leerlingen uit het lager onderwijs en
3589 scholieren uit het middelbaar onderwijs. Voor alle categorieën hebben we
voorstellingen moeten bij boeken, slechts één voorstelling is geannuleerd. Dit resulteert in
een meeruitgave van zo’n 6300 euro, een bedrag dat hoger is dan de buffer. Echter, dit is
geen probleem gezien de annulering van het concert van Jan Leyers ervoor gezorgd heeft dat
er meer middelen ter beschikking waren dan enkel de buffer. Opvallend: geen enkele eerste
graad van het middelbaar onderwijs van KOSH schreef zich in. Hiervoor hebben we tot op
heden geen verklaring. Nog opvallend: erg veel leerlingen zullen de voorstelling van De
Mannschaft met LIV bezoeken, gezien de regisseur een Herentalse oud-leerling is die door
KOSH Collegestraat gevolgd wordt.
5. Stand van zaken bibliotheek Neteland
De schepen schetst de stand van zaken in het dossier “bibliotheek Neteland”. De stuurgroep
kwam ondertussen al een vijftal keren samen en bezocht daarbij elke bibliotheek. In het
begin was het vooral een aftastende houding bij de deelnemers: is een win-winsituatie wel
mogelijk voor elke bibliotheek? Wat met de toekomst van de kleine bibliotheken?
Gaandeweg is het vertrouwen en de positiviteit gegroeid en na het formuleren van de
sterktes/zwaktes van elke instelling wordt het nu stilaan tijd om over te gaan tot concrete
acties. Er zijn heel wat denkpistes (één lidkaart voor bib Neteland, gezamenlijk verzorgen van
interbibliothecair leenverkeer,…), die in de loop van de volgende maanden nader bekeken
zullen worden op realiseerbaarheid.
6. Studeren in de bibliotheek
Om tegemoet te komen aan de vraag van verschillende studenten wordt de leeszaal van de
bibliotheek in de blokperiode opnieuw ter beschikking gesteld van studerende jongeren. Een
lichte bijsturing gebeurde n.a.v. de evaluatie van vorig jaar: de vrije inloop duurt nu van 9u.
tot 10u., maar ook nadien worden studenten nog toegelaten, indien ze aanbellen aan de
voordeur. Gemiddeld maken per dag een 8-tal studenten gebruik van de locatie.
7. Huur- en retributiereglement ’t Schaliken – terugkoppeling
De voorzitter van het beheersorgaan ontving eind maart een schrijven van het
cultuurcentrum. In deze brief werd meegedeeld dat het college van burgemeester en
schepenen het advies van het beheersorgaan met betrekking tot het voorstel voor het huuren retributiereglement goed ontvangen had. Verder wilde het college het beheersorgaan
danken voor deze constructieve bijdrage. Verder stond er dat op 20 maart 2017 het
cultuurcentrum het voorstel voor het huur- en retributiereglement op het college van
burgemeester en schepenen agendeerde met opname van het positieve advies van het
beheersorgaan. Ter zitting van het college van burgemeester en schepenen werd het voorstel
voor het retributiereglement dat aan het beheersorgaan ter advies werd voorgelegd in
extremis nog gewijzigd om het huidige retributiereglement van het koetshuis van het
stadspark te verzoenen met het nieuwe voorstel. Artikel 3.5 van het voorstel van het
retributiereglement is als volgt gestemd voor de gemeenteraad van 28 maart 2017:

3.5. Koetshuis Stadspark, Stadspark z/n, 2200 Herentals – gebruikstarief per dag
Max.
aantal Cat. A
Cat. B
Cat. C
personen

Cat. D

Vergaderruimte en kitchenette

120 euro

40

Gratis

30 euro

45 euro

Het gebruik van de nutsvoorzieningen en poetskosten zijn in de prijs begrepen.
De bovenstaande tarieven zijn van toepassing voor occasionele gebruikers. Met de vaste gebruikers van
het Koetshuis Stadspark wordt een aparte overeenkomst gemaakt waarin hun gebruikskosten worden
bepaald. (zie 3.6.3.). De retributie bedraagt gratis voor verenigingen aangesloten bij de Herentalse
jeugdraad.
Het college wenste het beheersorgaan via de brief in te lichten over de wijziging in het
reglement en wenste zich te excuseren voor de laattijdigheid van deze wijziging.
N.a.v. een vraag van een beheerder i.v.m. een bestaand retributiereglement over het gebruik
van het Koetshuis werd dit reglement (G.R. 3/12/13) door schepen Baeten ondertussen aan
alle leden bezorgd.
8. 10 jaar ’t Schaliken – feestweekend
De schepen licht het programma rond het feestweekend van vrijdag 22 september, zaterdag
23 september en zondag 24 september 2017 toe. In het feestweekend staan heel wat
activiteiten op het programma. Op vrijdag staat er een cultuurquiz met liveacts op het
programma. Muzikanten, bekende Vlamingen en andere artiesten stellen de quizvragen met
als thema tien jaar ’t Schaliken. Het wordt een geanimeerde uitdaging met allerlei
cultuurthema’s. Inschrijven kan met een ploeg van maximaal vijf deelnemers. De plaatsen
zijn beperkt. Op zaterdag begint het feest al om 17. Er wordt gestart met een grote barbecue
op de Grote Markt. De kinderen kunnen dan genieten van animatie op de Grote Markt. Voor
die animatie en de inkleding van de Grote Markt zorgt Dansba(a)r. Ook de Herentalse
circusschool Locorotondo, die dit jaar ook 10 jaar bestaat, zorgt voor optredens en animatie.
Vanaf 19 uur beginnen de optredens op de Grote Markt. Het cultuurcentrum start met een
uniek concert. Stadsbeiaardier Koen Van Assche en de Herentalse pianiste Elisabeth
Crommelynck spelen samen een concert waarbij de piano 30 meter hoog wordt getakeld. De
pianiste zal dus letterlijk en figuurlijk naast de beiaardier spelen. Na dit concert is er een
samenspelconcert tussen beiaardier Jan Verheyen en DJ Courtasock. Op de muziek hebben
vier Herentalse dansscholen choreografieën gemaakt: Danscenter Time-Out, Corpus Sanum,
Dansschool Catchy en Sportsstudio. Zij dansen op de tonen van de Carillion Jam. Na dit
concert draait een DJ verder muziek. Er is een dansvloer voorzien. Zondag 24 september ten
slotte wordt opnieuw een hoogdag voor kinderen met het klassieke Openingsfeest. Op de
Grote Markt staat een grote circusact van Compagnie Dyslexcirque. Ook Theater FroeFroe
brengt een voorstelling op het buitenplein. Ook
brengt FroeFroe de Bangelijke
Sprookjesmolen mee waarop de kinderen een ritje kunnen maken. De rest van het
programma wordt momenteel vastgelegd. Er is uiteraard ook randanimatie voorzien.
9. Varia
• De volgende vergadering van het beheersorgaan vindt plaats op dinsdag 26 september
2017 om 20 uur in de vergaderruimte van het cultuurcentrum. Bij onvoldoende dagorde
wordt deze vergadering geannuleerd en gaat de volgende vergadering door op maandag 4
december 2017 om 20 uur, eveneens in de vergaderruimte van het cultuurcentrum.
• Evelyn Verhestraeten gaf haar ontslag als beheerder omdat ze verhuisde uit Herentals. Ze
zetelde in het beheersorgaan namens de gebruikers. Het cultuurcentrum en de

bibliotheek bereiden de vervanging voor. Gezien er onvoldoende kandidaten op de lijst
staan, moet een nieuwe oproep uitgeschreven worden.
• De bibliothecaris schetst kort het verloop van de boekenverkoop 2017. Rekening houdend
met de inkomsten van de eerste zaterdag zal het eindbedrag waarschijnlijk ook dit jaar in
de buurt van 2.500 euro liggen. Een beheerder merkt op dat het ook mogelijk moet zijn
om de ontvangsten te kunnen toewijzen aan een ander goed doel dan 11.11.11. Omdat
deze toewijzing nu gebeurde voor de hele legislatuur, kan dit niet zomaar veranderd
worden. Bij de start van de nieuwe bestuursperiode zal dit punt opnieuw op de agenda
geplaatst worden, teneinde een advies hierover te geven aan het nieuwe bestuur.

