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++Beheersorgaan bibliotheek stad Herentals en cultuurcentrum 't Schaliken 

 
Verslag van de plenaire vergadering van maandag 30 november om 20.00 uur, digitaal  
 
AANWEZIG: Briers Tejo, Konings Wim, Reyniers Tom, Snoeckx Koen, Thys Erik, Van Roy Tina, Anja 
Geuns, Nathalie Frenay, Jan Michielsen  
 
VERONTSCHULDIGD: Asma Kareme  
 
Verslag: Nathalie Frenay en Anja Geuns 
 
 
1. Goedkeuring verslag vorig beheersorgaan  

Het verslag van de algemene vergadering van 5 oktober 2020 wordt goedgekeurd 

2. Ontslag van onze voorzitter Dany Vrydag + attentie  

Op maandag 19 oktober 2020 heeft Dany Vrydag een email gestuurd met als mededeling dat hij 

ontslag neemt als lid en voorzitter van het beheersorgaan. Hij doet dit om persoonlijke redenen, 

maar met heel veel spijt in het hart. Zowel de administratie als het stadbestuur wensen Dany 

Vrydag van harte te danken voor zijn jaren trouwe en loyale inzet binnen het beheersorgaan. De 

administratie kon terugvallen op zijn kennis en expertise wat voor een grote continuïteit zorgde. 

Zijn engagement, kennis, passie,… zal gemist worden.  

Wim Konings (als ondervoorzitter) wil tevens uit naam van het beheersorgaan Dany Vrydag 

danken voor zijn voorzitterschap. Dankzij hem werden de vergaderingen goed voorbereid, 

voorgezeten en opgevolgd.  

 

3. Keuze nieuwe voorzitter en ondervoorzitter  

Omwille van het ontslag van Dany Vrydag moet er een nieuwe voorzitter en ondervoorzitter 
gekozen worden. Unaniem werd verkozen: 
- voorzitter: Wim Konings 

- ondervoorzitter: Erik Thys 

 

4. Werkgroep herziening organiek reglement beheersorgaan (oproep nieuwe leden, ontbinding 

cultuurraad) – (Zie bijgevoegd organiek reglement beheersorgaan). 

Door de ontbinding van de cultuurraad en vermindering van het aantal leden is het nuttig om het 

organiek reglement te herbekijken.  In het voorjaar 2021 zal dit nader bestudeerd worden.  

 

5. Begroting 20-21   

• Cultuurcentrum 

omschrijving budget 

Jaarlijkse toelage ‘t Pact 1.000,00 euro / jaar 

Communicatiebudget cultuur en toerisme 36.895,00 euro (2020-2022) 
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Wederkerende projecten: lokale helden, Kunsendag voor 
Kinderen, Boke Hertals, Week van de poëzie, Reveil, Vlaanderen 
Feest, verklapt 

20.000,00 euro/ jaar 

Projecten inspelend op doelgroepwerking, opportuniteiten, bieden 
van kansen aan creatievelingen 

15.000,00 euro/jaar 

programma cc ’t Schaliken en catering 265.710,00 euro (2021) 

Dataprojector met ophangsysteem en projectiescherm Lakenhal 
(gerealiseerd) 

2.000,00 euro (2020) 

Aankoop piano easyfit (gerealiseerd) 2.193,00 euro (2020) 

Herinrichting backstage en foyer (overdracht naar 2021 omwille 
van corona) 

8.894,00 euro (2020) 

Extra werken aan de sprinkler (gerealiseerd) 1.250,00 euro (2020) 

Waterproblematiek in de schouwburg (overdracht naar 2021) 9.220,00 euro (2020) 

Ombouwen dimmers (gerealiseerd) 7.300,00 euro (2020) 

Buitendeur, sas, brievenbus administratie dienst cultuur - toerisme 20.000,00 euro (2020) 

Herinrichting administratie en balie 932,00 euro (2021) 

Studie goederenlift podiumzaal 6.650,00 euro (2021) 

Hybride lespots (reeds opgestart omwille van tijd die vrij kwam 
door corona)  

63.281,00 euro (2021) 

 

• Bibliotheek 

De begroting van de bibliotheek wordt gedeeld via TEAMS en onderstaande omschrijvingen en 

bedragen worden toegelicht.  

Omschrijving  Bedrag 

Bib van de toekomst: collectie 6.460 euro/jaar 

Bib van de toekomst: activiteiten  14.800 euro/jaar 

Bib van de toekomst: studies en erelonen 103.660 euro in 2021 

Bib van de toekomst: uitvoering werken  280.980 euro in 2021 + overzetten restbedrag 

renovatie HVAC 2020 

Collectiebudget 170.000 euro/ jaar  

Leesbevordering, ontmoeting, beleving 5.566 euro/jaar  

  

 

 

6. Stavaza Bibliotheek Neteland 

In september vond een teambuildings- en vormingsmoment plaats voor alle bibliotheekmedewerkers 

van Bibliotheek Neteland. Al lag het accent dit jaar omwille van corona op vorming. Er werd gewerkt 

rond schrijven voor sociale media, hoe instragram inzetten om je organisatie te promoten en werken 

met digitale fotografie. Door jaarlijks één vormingsmoment te wijden aan digitale media hopen we te 

werken aan een mediawijze Bibliotheek Neteland. Ook de communicatie-ambtenaren van de 

verschillende gemeentes zijn uitgenodigd om hieraan deel te nemen.  

Het jaarlijkse Groot Dictee kon op de valreep nog plaatsvinden, dit keer in Grobbendonk. Het aantal 

deelnemers was beperkt, maar wie aanwezig was, genoot.  Van de geplande najaarslezingen onder 

het thema ‘vijf inzichten voor een nieuw decennium’ kon ook de lezing in Herentals nog net op de 
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valreep plaatsvinden. De volgende lezingen zijn verzet moeten worden naar een latere datum. De 

lezing van Vorselaar is succesvol gestreamd.  

Achter de schermen wordt er verder gewerkt aan het ééngemaakt lidmaatschap en de overstap naar 

het ééngemaakt  bibliotheek systeem (EBS). In januari zitten de vijf bibliothecarissen samen met de 

vijf betreffende schepenen om het ééngemaakte reglement te finaliseren. Vandaar gaat het 

reglement naar de vijf schepencolleges en gemeenteraden. Streefdoel is dat dit nieuwe reglement in 

juni door alle betrokken gemeenteraden is goedgekeurd.  

7. Stavaza Corona CC + Bib  

• cultuurcentrum 

Op dit moment ligt de werking van het cultuurcentrum terug stil. De voorstellingen zijn doorgegaan 

tot eind oktober. Nadien zijn de deuren terug gesloten en dit ten minste tot 1 maart. Alle 

gezelschappen, toeschouwers worden op de hoogte gebracht. Met de gezelschappen wordt getracht 

een andere datum vast te leggen. Dit engagement wensen we na te streven, maar afhankelijk van de 

duur van deze lockdown gaat het niet evident zijn om voor elke voorstelling een datum te prikken in 

seizoen 2021-2022. Dit gaat natuurlijk een invloed hebben op de algemene programmatie voor het 

seizoen 2021-2022. Het zal eerder een kopiëren en plakken zijn in plaats van vele nieuwe 

voorstellingen. 

De administratie is wel blij dat er besloten is om voor een langere periode te sluiten. In het voorjaar 

werd er steeds voor korte periode beslist, waardoor dit grote impact had op de werking van het 

cultuurcentrum en het welbevinden van de collega’s. In het voorjaar 2020 hebben we veel nieuw 

initiatieven genomen. Dit najaar zetten we ons bewust hier iets minder fel op in omdat andere taken 

zoals archivering, kerstwandeling,… voorrang krijgen. Er wordt wel een kerstaanbod voor jongeren 

op punt gezet en op 18 december zal er een livestream doorgaan van Frank Mercelis 

• bibliotheek 

Burgers laten weten dat ze zeer blij zijn dat de bibliotheek kan open blijven, mits het navolgen van de 

maatregelen om corona in te dijken. Het merendeel van de bezoekers houdt zich ook aan deze 

afspraken. Sommige enkelingen zijn hardleers. Het blijft nodig om aan de ingang een steward te 

voorzien. De ondersteuning door de stewards van het zwembad is zeer welkom!  

Naast het ontlenen van materialen probeert de bibliotheek om digitaal in te zetten op beleving en 

ontmoeting: In december volgen er nog twee digitale lezingen: op 8/12 over voorlezen voor kleuters 

en op 16/12 worden er winterverhalen verteld. In november gaf Liesbet Slegers een online lezing 

voor de kleuterklasjes. Ze deed dit vanuit haar atelier. Ook haar hondje was aanwezig. Dat viel in de 

smaak bij de kleuters!  De scholen krijgen ook boekenpakketten geleverd als alternatief op de 

klasbezoeken aan de bib.  Hier wordt enthousiast op gereageerd. De kinder- en jeugdjury kan online 

blijven plaatsvinden.  

We hopen dat we in het voorjaar terug fysiek kunnen samenkomen. In elk geval staan er al een 

aantal activiteiten in de steiger voor de jeugdboekenmaand van maart. De jeugdmedewerkers 

werken online filmpjes uit die via het you tube kanaal van Neteland verspreid worden. En in 

samenwerking met vzw De Verhalenweverij wordt het project ‘Verhalen op de stoep’ uitgewerkt, ook 

voor de jeugdboekenmaand. 

Vanaf 2021 wordt er hopelijk ook gestart met het uitschrijven van de aanbesteding voor de renovatie 

van de hoofdbibliotheek. Dit dossier ligt op dit moment in handen van Laurens Moubax.  
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En de bibliotheek kijkt uiteraard ook uit naar de teruggave van ‘Wachten op Godot’ tijdens ‘Boeken 

en Bubbels’.  

8. Stavaza Digitaal Platform: Hans Rombouts heeft een goede introductie en oefensessie gegeven. 

We hebben de indruk dat ondertussen iedereen mee is met het digitaal platform. Corona heeft 

ons een duwtje in de rug gegeven. Het beheersorgaan dankt Hans Rombouts voor zijn inzet.  

9. Stavaza Programmavisie CC + reflectie (voorlopige opzet wordt nog doorgestuurd naar alle leden) 

De werkgroep programmavisie cc is het afgelopen jaar verschillende keren samengekomen. Op 

23 november is het voorstel dat u in bijlage kon terugvinden op punt gesteld. 

Het diensthoofd cultuur en toerisme overloopt de grote lijnen van het document. Dit is een 

werkdocument waarmee de administratie aan de slag kan. De concrete uitwerking wordt 

teruggekoppeld met het beheersorgaan, net als de financiële implicaties. Een algemeen 

financieel overzicht is opgemaakt, maar is wel te verstaan jaarlijks aanpasbaar afhankelijk van de 

prioriteiten, acties,…  

het beheersorgaan gaat akkoord met het programmavisie voor het cultuurcentrum. 

10. Varia  

• herinrichting foyer 
Op 11 maart 2020 heeft het diensthoofd cultuur en toerisme toelichting gegeven over de herinrichting 
van de foyer. Een uitgebreider toelichting met extra slides stelt het diensthoofd voor en vraagt aan het 
beheersorgaan of ze hiermee akkoord gaan. Voor de uitwerking wordt de vraag gesteld aan het Kosh 
om samen te werken. Het beheersorgaan gaat akkoord met het voorstel. 
 


