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De voorzitter wenst iedereen bij aanvang van de vergadering een voorspoedig en een gelukkig nieuw
jaar. Tevens bedankt hij iedereen voor de aanwezigheid op deze extra vergadering.
•

Goedkeuring verslag 5 december 2018
Het beheersorgaan voor de bibliotheek en het cultuurcentrum van de stad Herentals keurt het
verslag van de vergadering van 5 december 2018 goed.

•

Beslissing over de criteria voor de nieuwe samenstelling van het beheersorgaan conform
artikel 6 paragraaf 3 en 4
Pro memoria: 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 heeft het huidige beheersorgaan het beslissingsrecht om de criteria
te bepalen. Met deze is het beheersorgaan genoodzaakt om nogmaals samen te komen.
De vergadering beslist dat onderstaande criteria gehanteerd zullen worden in de samenstelling
van het nieuwe beheersorgaan:
- leeftijd: vanaf 18 jaar
- inwoner van Herentals, Morkhoven of Noorderwijk
- betrokkenheid aantonen t.o.v. cultuurcentrum en/of bibliotheek middels een motivatiebrief
met cv
De oproep tot kandidaatstelling verschijnt in de stadskrant van februari 2019. De samenstelling
van het nieuwe beheersorgaan wordt bekrachtigd op de vergadering van het beheersorgaan van
13 maart 2019.

•

Feedback op de visienota ‘De bibliotheek van morgen’

Het huidige beheersorgaan maakte afgelopen jaar werk van een visienota over de bibliotheek van de
toekomst: De bibliotheek van morgen.
De bibliothecaris is vertrouwd met deze nota, bedankt de vergadering voor het geleverde
kwaliteitswerk en geeft feedback op de inhoud van deze nota.
De bibliothecaris onderschrijft deze nota en concretiseert een aantal punten:
De collectie (fysiek en digitaal) is het hart van de organisatie. De collectie-verantwoordelijken zijn de
sleutelfiguren binnen en buiten de organisatie. Vanuit hun kennis en expertise ontsluiten zij middels
interne en externe activiteiten de verschillende collectie-onderdelen. Samenwerking staat hierbij
centraal.
De bestaande collectie wordt gekoesterd. En up to date gehouden. Belangrijk hierbij is dat de
bibliotheekmedewerkers expert in hun vakgebied kunnen blijven. Tegelijkertijd is het interessant om
te onderzoeken hoe knowhow gedeeld kan worden binnen de Herentalse context (cultuurcentrum –
kunstencampus) en binnen het Netelandverhaal.
Er is een goede samenwerking met de Herentalse scholen die in een eerste stap zichtbaar gemaakt
moet worden en in een tweede stap intensiever kan. O.a.auteurslezingen voor alle leeftijdsgroepen
op jaarbasis en de samenwerking met AN systematiseren op basis van een behoeftenonderzoek.
Leesbevordering blijft de hoofdfocus:
Bib Herentals staat in de toekomst mee op de kaart voor de voorleesweek, de gedichtendag, de
kinder- en jeugdjury, …
Bib Herentals werkt intensief samen met Iedereen leest en staat open voor pilootprojecten.
Bib Herentals werkt samen met De Dagen en verschillende locale partners in functie van samen
leesprojecten.
Bib Herentals biedt meerdere leeskringen aan en zet in op o.a. Zomerlezen.
Bib Herentals werkt in overleg met haar vrijwilligers een nieuw traject rond voorlezen uit.
Bib Herentals bereikt met Boekstart door een duurzame samenwerking met o.a. het OCMW ook
moeilijke doelgroepen.
Met de nieuwe kunstencampus als buur ligt de samenwerking op het vlak van kunst en cultuur voor
de hand.
Het nieuwe decreet bovenlokale cultuurwerking biedt mogelijkheden om de samenwerking tussen
bib, cc en dko ook financieel te ondersteunen.
Bib Herentals is voor lokale initiatieven de partner bij uitstek om van de bib een ontmoetingsplaats
voor alle groepen van de samenleving te maken. Deze samenwerking groeit organisch en gestaag.
Bib Herentals staat voor toegankelijkheid, zowel op individueel niveau als in het kader van Neteland.
Eén van de eerstvolgende stappen hierin is een ééngemaakt reglement en een ééngemaakt
lidmaatschap. Vlaanderen is éénmalig bereid om de instapkosten in het nieuwe EBS-systeem te
betalen. Indien we van deze middelen gebruik willen maken, zal voor 1 april 2019 duidelijk moeten
zijn in welk van de vier scenario’s Bib Neteland wil meestappen:
Deze scenario’s gaan van enkel een ééngemaakt lidmaatschap tot een bibliotheek in
samenwerkingsverband met o.a. floating ( exemplaren blijven staan in de bibliotheek waar ze
ingeleverd werden).
Bib Herentals is vragende partij in het verder uitbouwen van een digitale collectie. Er wordt in die zin
met spanning uitgekeken naar de resultaten van cultuurconnect op dit terrein.

Om van collectie naar connectie te kunnen evolueren worden een aantal taken binnen de
personeelsploeg herbekeken om ruimte te creëren voor connectie. Binnen het meerjarenplan wordt
er budgettaire ruimte gevraagd voor connectie.
De bibliotheek van Herentals werkt aan het uitbouwen van een stevig netwerk. De leden van het
nieuwe beheersorgaan functioneren hierin als ambassadeurs van bib en cc.
•

Toelichting tentoonstellingsprogrammatie van het cultuurcentrum
Omwille van het niet toekennen van gevraagde subsidies moet omwille van financiële redenen
de oorspronkelijk geplande tentoonstelling rond hedendaagse kunst voor het voorjaar van 2019
geschrapt worden. In de plaats komt een tentoonstelling naar aanleiding van 20 jaar Karel
(Liesbet Slegers) in samenwerking met de bibliotheek.

•

Toelichting op het decreet Bovenlokale cultuurwerking
Principes: culturele sectoren en disciplines met bovenlokale meerwaarde ondersteunen en
stimuleren tot transversaliteit. Er is een subsidielijn projectsubsidie voor bovenlokale
cultuurprojecten en er is een subsidielijn voor de structurele ondersteuning van
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.
Aanvragen voor projectsubsidies kunnen ingediend worden op 15/5/2019 ( start project vanaf
1/1/2020) en op 15/11/2019 (start project vanaf 1/7/2020). Alle info via onderstaande link:
https://cjsm.be/cultuur/themas/bovenlokaal-cultuurbeleid/decreet-bovenlokale-cultuurwerking

•

Varia
-

Dit beheersorgaan is een mooi voorbeeld van de samenwerking tussen bib en cc. Maar op
welke manier kunnen we deze samenwerking nog meer zichtbaar maken? Er zou
bijvoorbeeld gewerkt kunnen worden met themalijsten rond voorstellingen van het cc, met
suggesties rond boeken, muziek, films omtrent de thema’s van deze voorstellingen. Het
cultuurcentrum biedt ook nu al achtergrondmateriaal en lesmateriaal aan met uitgebreide
literatuurlijsten. Er wordt ook verwezen naar het cultuurcentrum van Leopoldsburg waar
voor elke voorstelling een korte inleiding gegeven wordt, met verwijzingen naar interessant
achtergrond van de betreffende voorstelling.
Er wordt geopperd dat het cultuurcentrum van Herentals ook inleidingen aanbiedt, maar het
startuur (19.15 uur) valt voor sommigen erg vroeg.

-

Volgende vergaderdatum:
Woensdag 13 maart 2019 om 20u in de bibliotheek van Noorderwijk

