
++Beheersorgaan bibliotheek stad Herentals en cultuurcentrum 't Schaliken 

 
Verslag van de plenaire vergadering van woensdag 5 december 2018 om 20 uur, vergaderruimte van 
bibliotheek 
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AFWEZIG: Baeten Bieke, Laverge Kathleen, Man Are-Ching, Margodt Martin, Michiels Bart, 
Verhestraeten Evelyn, Vermeiren Linne 
 
 
Verslag: Nathalie Frenay (diensthoofd cultuur en toerisme) en Anja Geuns (blibliothecaris) 
 
 

• Verwelkoming bibliothecaris Anja Geuns 
Anja stelt zichzelf voor. Ze is Germaniste van opleiding (KULeuven). Ze is getrouwd en heeft drie 
kinderen. Ze begon haar carrière als leerkracht(ad interim) Nederlands en Engels in het Don 
Boscocollege in Hechtel. Vandaaruit maakte ze de overstap naar de culturele sector. Ze werkte als 
cultuurfunctionaris (jeugdprogrammatie) in het cultuurcentrum van Heusden-Zolder en 7 jaar in 
cultuurcentrum de Warande in Turnhout. In 2001 nam ze de uitdaging aan om in de overgang van 
het Koninklijk Jeugdtheater naar HETPALEIS leiding en vorm te geven aan een uit te bouwen 
educatieve werking. Na 17 jaar en ondertussen opgroeiende kinderen ziet Anja het uitbouwen van 
een bibliotheek van de toekomst in Herentals als een waardevolle nieuwe uitdaging, die ze met 
veel plezier aangaat.  
 

• Goedkeuring verslag 21 juni 2018 
Het beheersorgaan voor de bibliotheek en het cultuurcentrum van de stad Herentals keurt het 
verslag van de vergadering van 21 juni 2018 goed. 
Er wordt een bedenking gemaakt of er iets niet ontbreekt onder punt 9 (onderaan). De dienst gaat 
dit nakijken.  

 

• Profiel nieuwe leden beheersorgaan 
Op 8 mei 2018 is het nieuwe voorstel van ‘organiek reglement beheersorgaan bibliotheek en 

cultuurcentrum: wijziging van de samenstelling’ goedgekeurd door de gemeenteraad. Dit 

reglement treedt in voege vanaf 1 januari 2019. Concreet wil dit zeggen dat de nieuwe leden 

samengesteld zullen worden onder de formatie 9C (enkel gebruikers). Deze hernieuwing dient te 

gebeuren in de loop van de eerste zes maanden volgend op de installatie van een nieuwe 

gemeenteraad. Dit houdt concreet in dat het huidige beheersorgaan het eerste half jaar nog 

instaat voor de programmatie van cultuurcentrum ’t Schaliken 2019-2020 en het bekrachtigen van 

de lijst met kandidaten. Deze lijst met aanbevolen leden en hun opvolgers wordt voorgelegd door 

het bestendig bureau van de cultuurraad. Zij zullen samenkomen op 12 maart. Het bestendig 

bureau van de cultuurraad krijgt op hun beurt een voorstel van de administratie. 

Volgens het nieuwe reglement moet het beheersorgaan de criteria bepalen. Aangezien dit 

reglement pas invoegen treedt vanaf 1 januari 2019 is het huidige beheersorgaan niet gemachtigd 

om deze criteria voor te dragen: 

- leeftijd: vanaf 18 jaar 



- betrokkenheid aantonen tov cultuurcentrum en/of bibliotheek 
- motivatiebrief met cv 
Er wordt beslist om een advies op te maken voor het nieuwe schepencollege zodat zij de criteria 

kunnen bekrachtigen. Hierdoor kan een artikel alsnog in de stadskrant van februari gepubliceerd 

worden.  

Bij het debat over de criteria wordt er geopperd om ook mensen van buiten Herentals te laten 

zetelen in het beheersorgaan en dit in kader van regionale samenwerkingsverband Neteland. Zo 

zou elke gemeente (lid van het Neteland) één inwoner kunnen afvaardigen. 

 

• Begroting bibliotheek 2019 
Volgende budgetten worden extra voorzien voor de bibliotheek ten opzichte van het meerjarenplan:  
 

omschrijving  budget 

Dotatie Neteland                  4.000 € 

Vervanging Noodverlichting                  3.600 € 

Herstelling ramen                   4.800 € 

Zonnewering                   5.000 € 

Magneten op glazen deuren (brandveiligheid)               20.000 € 

    
 

• Begroting cultuurcentrum 2019 
Volgende budgetten worden extra voorzien voor het cultuurcentrum: 
 

omschrijving budget 

Pompsysteem voordeur ’t Schaliken, glazen dur tussensas 8.470,00 € 

Herstel zuigleiding sprinkerlerinstallatie 1.746,00 € 

Koetshuis vervanging CV-installatie 6.900,00 € 

Vervanging pompen buitenplein cultuurcentrum n.a.v. 
wateroverlast 

17.385,00 € 

Renovatie houtenvloer CC (samen met AC) 19.000,00 € 

Glasvezel ’t Schaliken en wifi ‘t hof 2.800,00 € 

Vervangbeleid pc’s cultuurcentrum 1.200,00 € 

Extra voorstelling Tom Van Dyck Niet weerhouden – moet 
budgetneutraal in bestaand budget 

 
 
 

• Stand van zaken Neteland 
De samenwerking tussen de vijf bibliotheken van Herenthout, Grobbendonk, Vorselaar, Olen en 
Herentals krijgt vorm. Zowel voor als achter de schermen.  
 
Op 18 augustus 2018 werd het publiek warm verwelkomt in deze vijf bibliotheken. Verschillende 
gebruikers maakten van deze open deur dag gebruik om in een andere gemeente op bezoek te 
gaan.  
De lezingenreeks van afgelopen najaar rond het thema gezondheid was een groot succes.  
 
Volgende activiteiten zijn het Groot dictee heruitgevonden op vrijdag 7 december 2018. Dit is een 
initiatief van de bibliotheek van Mechelen. Meer dan 60 bibliotheken over heel Vlaanderen doen 
mee aan dit initiatief. Een uitgelezen kans om Neteland op de kaart te zetten. In het voorjaar 
volgen nog een reeks fablabs en een lezingenreeks rond digitalisering.  



 
Ondertussen wordt er door de bibliothecarissen gewerkt aan een visienota voor het komende 
meerjarenplan. Om van bibliotheek Neteland een sterk verhaal te maken is de eerstvolgende 
noodzakelijke stap het één maken van lidmaatschap en reglement.  
 
 
 

• Rondvraag 
- Advies beslissingsrecht 

De bedenking wordt gemaakt of het niet interessant is om nog eens een advies te formuleren 

aan het stadsbestuur om de bevoegdheden van het beheersorgaan uit te breiden. Dit zou nu 

het moment zijn zodat nieuwe gebruikers overtuigd kunnen worden om zich kandidaat te 

stellen. 

Hierop wordt gerepliceerd dat er documenten met adviezen in omloop zijn. De dienst gaat 

deze terug opzoeken. 

 

- bibliotheek 

Een lid van het beheersorgaan geeft de tip om eens te gaan kijken naar Vorst/Laakdal want zij 

hebben een gezellig bibliotheek. 

 

- Volgende data: 

Maandag 7 januari 2019 om 20u (vergaderlokaal bibliotheek) 

Woensdag 16 januari 2019 om 20u (indien op 7 januari het aanwezigheidsquorum niet bereikt 

wordt))  

Woensdag 13 maart 2019 om 20u (vergaderlokaal bibliotheek) 

 


