Verslag vergadering Bibraad 22/01/2020
Agenda
1. Overzicht werking 2019
2. Evaluatie voorbije activiteiten
3. Actiefiches 2020-2025 voor de Bib
4. Preview op Bibactiviteiten 2020
5. Varia


Subsidies adviesraden



Beleidsdag (29 maart)

Verslag
Overzicht werking 2019
De voorzitter overloopt enkele kerncijfers over collectiegrootte en uitleenfrequentie
van collecties in 2019. Het aantal bezoekers, actieve leden en activiteiten voor
volwassenen en jeugd worden kort bekeken.
De PowerPointpresentatie met materiaal- en bezoekerstabellen, is te vinden als
bijlage bij dit verslag.
De vraag wordt gesteld om deze cijfers te kunnen vergelijken met vorige jaren en
met bibliotheken in buurgemeenten. Het BIOS (Bibliotheek Informatie en
OpvolgingsSysteem) leent zich hiertoe (http://www.kennisportaalccenbib.be/cijfersen-grafieken). Na 1 mei 2020 zal Vlaanderen (departement CJM) de cijfers van 2019
inladen en kunnen er ook voor vorig jaar vergelijkingen getrokken worden.
Evaluatie voorbije activiteiten
De activiteiten van najaar 2019 worden bekeken. Over het algemeen was er een
grote opkomst bij elke activiteit. De activiteiten die minder succes hadden, zullen
herdacht worden en onder een andere vorm opnieuw worden aangeboden, zoals
bijvoorbeeld het voorlezen in pyjama. De Bib Late Night wordt aangehaald als groot
succes en, indien mogelijk, zeker voor herhaling vatbaar.
Actiefiches 2020-2025 voor de Bib

De actiefiches die specifiek door de Bib zullen behandeld worden, worden overlopen.
De raadsleden hebben deze actieplannen en actiefiches reeds gezien en hier advies
over gegeven tijdens de Bibraad van 10 oktober 2019.
Preview op Bibactiviteiten 2020
Enkele activiteiten uit het aanbod worden aangehaald. De aanwezige raadsleden
kunnen deze ook verder bekendmaken in eigen kennissenkring.
De ‘gewone’ activiteiten (film, digidokter, voorlezen,…) lopen ook in 2020 nog door.
• 25/2: Carnaval met circusstreken (volzet)
• 3 x lezing ‘75 jaar einde Tweede Wereldoorlog’ i.s.m. Militaire Kring
Kortenberg (26/2, 25/3 & 29/4)
• Maart: Jeugdboekenmaand
• 9/3: Lezing Prakash Goossens: ‘De wereldgodsdiensten’ i.s.m.
Davidsfonds
• 13/3: Auteurslezing Griet Op de Beeck
Varia




Subsidies adviesraden: indien wenselijk, kan de Bibraad een aanvraag doen
voor een werkingssubsidie of voor een projectsubsidie. De voorwaarden zijn te
vinden op de website: https://www.kortenberg.be/subsidiereglementenadviesraden
Beleidsdag 29 maart 2020: Het college zal op zondag 29 maart alle burgers en
adviesraden uitnodigen op een beleidsdag. Er zal een toelichting van het
Meerjarenplan gegeven worden en nagedacht worden hoe bepaalde projecten
participatief aangepakt kunnen worden. De beleidsdag zal doorgaan van 10
tot 13u in het OC Atrium in Meerbeek. Meer uitleg en een uitnodiging volgen
nog.

Volgende bijeenkomst: woensdag 29 april 2020 om 20 u in de Bib.
Ellen Verstraeten
Assistent-dienstleider

23 januari 2020

