++Beheersorgaan bibliotheek stad Herentals en cultuurcentrum 't Schaliken
Verslag van de plenaire vergadering van woensdag 13 maart 2019 om 20 uur, vergaderruimte van
bibliotheek
AANWEZIG: Briers Tejo, De Wachter Willy, Konings Wim, Lerno Inge, Peeters Lieve, Reyniers Tom, Van
Tendeloo Ruth, Vrydag Dany, Wynants Bart, Anja Geuns, Nathalie Frenay
VERONTSCHULDIGD: Lievens Marc, Man Are-Ching, Verbraeken Ludo en Jan Michielsens
Verslag: Nathalie Frenay (diensthoofd cultuur en toerisme)
In bijlage:

de programmatie 2019-2020
Schoolprogrammatie
Ambitienota Bibliotheek Neteland 2019-2025

•

Goedkeuring verslag 7 januari 2019
Het beheersorgaan voor de bibliotheek en het cultuurcentrum van de stad Herentals keurt het
verslag van de vergadering van 7 januari 2019 goed.

•

Goedkeuring programma cc ’t Schaliken 2019-2020
Het diensthoofd overloopt en geeft extra uitleg bij het programma seizoen 2019-2020.
Bij de opmaak is er rekening gehouden met de programmavisie van het beheersorgaan en de
budgetten voorzien door de stad Herentals.
•

budget

Begroting
Raming/aanrekening
Beschikbaar na begroting/aanrekening (overschot)

Raming
€ 220.300,00
€ 212.250,10
€ 8049,90

Het budget dat beschikbaar is na begroting zal nog dalen aangezien er nog enkele voorstellingen
definitief moeten bevestigd en vastgelegd worden. Daarnaast wordt er een buffer voorzien
omwille van ramingen, vriendenacties en mogelijke opportuniteiten
•

Bij de samenstelling van het schoolprogramma wordt er rekening gehouden met de vraag, het
aantal leerlingen tijdens het seizoen 2018-2019. Op basis hiervan wordt er een uitgebreid en
divers aanbod samengesteld. De voorstellingen gaan niet in andere steden door en houden
rekening met examenperiodes.

Er wordt gevraagd om voldoende aanbod ook te programmeren in de deelgemeenten. Zo zijn er
verschillende locaties zoals de schuur, de parochie, de sporthal, de kerk, witbos.
Daarnaast wordt ter kennis gegeven dat in 2020 de kerk in Noorderwijk 150 jaar oud is.
Het diensthoofd cultuur en dienst neemt deze opmerkingen mee.
Het beheersvorm keurt unaniem de programmatie voor het seizoen 2019-2020 goed.

•

Toelichting ambitienota bibliotheek Neteland
De bibliothecaris overloopt de ambitienota bibliotheek Neteland 2019-2025 (zie bijlage). Hierin
wordt de historiek en de huidige realisaties aangekaart als ook de ambitie en de uitdagingen voor
de komende periode. Omwille van de herkenbaarheid wordt er ingezet op een jaarlijks
terugkerende structuur van activiteiten. Daarnaast gaat er aandacht naar het betrekken,

enthousiasmeren en vormen van alle bibliotheekmedewerkers in Neteland. En wordt er
regelmatig ingezet op persmomenten en promotiemateriaal om de naamsbekendheid op termijn
te garanderen. Een ééngemaakt lidmaatschap en een ééngemaakt reglement zijn in dit kader een
logische volgende stap. Het beheersorgaan zal hier zeker nog bij betrokken worden.

•

Bekrachtiging lijst kandidaten voor het nieuwe beheersorgaan conform artikel 6 & 4
In de stadskrant van februari is er een oproep gelanceerd voor nieuwe leden voor het
beheersorgaan. In het totaal waren er 19 kandidaturen. De bibliothecaris en het diensthoofd van
cultuur en toerisme hebben de kandidaturen overlopen en doorgegeven aan de cultuurraad. De
cultuurraad heeft op hun beurt kennis genomen van de kandidaturen. Zij hebben deze
goedgekeurd en voordragen aan het huidige beheersorgaan.
De voorzitter van de cultuurraad overloopt de kandidaturen:
Belmans Nico
Boel Kathleen
Briers Tejo
Kareme Asma
Konings Wim
Leysen Liesbeth
Pelgrims Lieve
Peters Vincent
Reyniers Tom
Robbroekx Chris
Rossenbacker Annemie
Snoeckx Koen
Thys Erik
Van Roy Tina
Van Tendeloo Ruth
Verbist Geert
Verlooy Kurt
Vrydag Danny
Wynants Bart
Het beheersorgaan neemt kennis van deze kandidaturen en zal hen uitnodigen voor de volgende
beheersorgaan

•

Varia
Ticketmatic:
De dienst cultuur en toerisme heeft eind februari nog kunnen intekenen op de samenaankoop
voor een nieuw ticketingsoftware nl. ticketmatic.
De dienst cultuur en toerisme is er zeker van dat dit een goede investering is voor zowel de
bezoekers van het cultuurcentrum als de stad.

