
 

 
Verslag adviesraad 20150119 

   Pagina 1 van 4 
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Aantal pagina’s : 4 
Bijlagen: 3 
 

 
1. Goedkeuring verslag  

 

De bibliothecaris deelt mee dat de vergadering voortaan zal doorgaan in het forum 

(gelijksvloers) van de bibliotheek zodat de deur open kan blijven voor laatkomers.   

 

De voorzitster, Lieve Schuermans, wenst iedereen een gelukkig 2019 en vraagt naar de 

opmerkingen over het vorig verslag (vergadering 1 september). De oprichtingsdatum van 

de vzw Vriendenkring Stedelijke Openbare bibliotheek Kortrijk  is 25 mei 1987. In 2001 

werd beslist de statuten aan te passen en werd de naam aangepast in vzw Stedelijke 

bibliotheken. 

 

 

2. Stadsdichter (Letterzetter)  

 

Vincent Coomans, educatief medewerker bibliotheek en projectverantwoordelijk voor het 

project rond de stadsdichter licht kort de stand van zaken toe.  

Het college heeft op 1 december 2014 het concept en het budget goedgekeurd. 

 

Het project kadert  binnen de hoofddoelstelling 09.02.10 van het Strategisch 

Meerjarenplan 2015-2019 van de Stad Kortrijk waarin men de bibliotheek beschouwt als 

de organisatie die (jong) literair talent actief ondersteunt met een tweejaarlijkse 

stadsdichter als ambassadeur en coach. 

Aanwezigen: :   Callewier Hendrik,  Ockier Magda,  Plaisier Noël, Schuermans Lieve, Serlet 
Anne, Achilles Surinx,  Vandenbossele José, Vanhaverbeke Jan,  Vanhoutte Carol  
 
Verontschuldigd:   Becarren Koen, Bardyn Bernard,   Boury Nancy,  Celens Pierre, Coolsaet 
Ineke,  De Candt Marianne, Desmet Johan, Favere Philip,  Vancraeynest Myriam, Vandoolaege 
Frederic, Vanhoucke Carine, Vanhee Maarten, Vandersteene An, Vandewalle Barbara, 
Verschaete Koenraad. 
 
Afwezig:  Cocquit Stijn,  Cottenier Marc,  Coulombier Joke,  Groen Tjalle,  Maddens Klaas,  
Pascal Vandenhende,   Vandevelde Lieselotte 
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Conform haar inhoudelijke opdracht, opteren de bibliotheek en haar (literaire) partners 
voor een twee jaar durend traject waarbij onderstaande subdoelstellingen uitermate 
belangrijk zijn voor het slagen van het project.  
1. Poëzie (en bij uitbreiding taal) in het straatbeeld brengen d.m.v. gerichte acties in 

de openbare ruimte of in het leven van onze inwoners;  

2. Jong talent actief ondersteunen, jong schrijverschap ondersteunen (aansluitend bij 

de doelstelling uit het Plan Nieuw Kortrijk, nl. ‘een stad die verjongt’); 

3. Het imago van de stad verjongen; 

Keuze voor een collectief van jongeren:  
De stad, de bibliotheek en haar partners hebben het spoor van een traditioneel 
stadsdichterschap verlaten en willen we dit opentrekken naar een collectief van jongeren. 
De leden van het collectief zijn niet ouder dan 30 jaar (max. leeftijd Bill/jongeren-
cultuurpas) en van de regio Kortrijk. Het collectief bestaat uit jongeren die zelf poëzie 
schrijven (welke vorm dan ook) en/of zich muzisch uiten (dans, muziek, film, beeldend 
kunst,…) met het woord als centraal thema in hun werk.  
Het collectief wordt aangevoerd door een mentor/coach/stadsdichter. De belangrijkste 
functie van de mentor/stadsdichter is het stimuleren van jong schrijverschap en prikkelen 
van ondernemerszin bij de leden van het collectief. Hij/zij gaat samen met een 
educatieve organisatie op zoek naar manieren om in te breken in het educatieve proces 
van de jongeren en dient als klankbord voor de jongeren om ideeën sterker te maken en 
jong talent actief te ondersteunen. Als mentor biedt hij/zij het collectief een netwerk en 
een gelegenheid om poëzie opnieuw op de agenda te plaatsen.  
 
Planning:  

- Oproep voor letterzetter en kandidatuurstuurstelling : 20/12/2014 tot 19/1/15 

- Selectie letterzetter door jury : eind februari. 

- Eerste oproep voor kandidaten collectief : 4/2/2015 

- Bekendmaking letterzetter : maart  

- Tweede oproep collectief i.s.m. letterzetter : april-mei 

 

 Kandidaturen : 15-tal ingediende kandidaturen. 

 

 

3. Actieplan educatie bibliotheek  

Lieve Coomans, educatief medewerker licht kort aan de hand van een presentatie het 
actieplan educatie toe (zie bijlage). 
 
Volgens de Serv  kampt ongeveer 15% van de Vlaamse volwassenen kampt met 
laaggeletterdheid. De bibliotheek is hierbij een belangrijke partner de strijd tegen 
laaggeletterdheid. In het actieplan van de bibliotheek zijn hierover verschillende acties 
gepland, vaak in samenwerking met welzijns- en onderwijspartners. 
 
Er wordt gevraagd waarom de bibliotheek het project boekbaby’s stopzet. De 
bibliothecaris haalt aan dat de Kortrijkse bibliotheek één van de pilootbibliotheken was in 
Vlaanderen (2006) en ondertussen het succes hiervan heeft zien afnemen. Het grote 
kostenplaatje staat in contrast met de behaalde resultaten. Het Kortrijks project 
‘Letterstart’ waarbij 6-jarigen uitgenodigd worden om een verjaardagsboekje te komen 
ophalen in de bibliotheek heeft meer succes. In tegenstelling met boekbaby’s komen de 
ouders samen met kinderen naar de bibliotheek en zijn de kinderen ook op een leeftijd 
dat ze zelf meer kunnen geprikkeld worden. 
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Los van het project haalt Hendrik Callewier aan dat het misschien kan interessant zijn dat 
de bibliotheek aan geïnteresseerde ouders bij beginnende lezertjes de verschillende lees- 
niveau’ s eens zou toelichten. Niet elke school doet dit immers. 
 
 

4. Feedback werkbezoek Arhus-Roeselare   

 

Magda Ockier geeft de feedback over het bezoek aan de nieuwe bibliotheek van 

Roeselare op zaterdag 23 november 2014. 

We waren met een  heel beperkte groep, waardoor de directeur heel wat tijd genomen 

heeft om zijn visie en de visie van de bibliotheek toe te lichten.  

Hierdoor hebben we dan relatief weinig tijd kunnen steken in de rondleiding.  

De plaatsing van collectie deed vragen oproepen, en was helemaal niet duidelijk. 

Het leescafé werd als een goede meerwaarde gezien. 

 
5. Feedback adviezen  

 

De bibliothecaris heeft de adviezen voorgelegd aan de directeur Mens en de schepen.  

 

- Advies m.b.t. tot verzelfstandiging:  de schepen en de directeur zijn van mening dat 

het IVA-statuut niet onmiddellijk aangewezen is. Budgethouderschap kan op 

termijn wel.  

 

- Advies 2 m.b.t. project stadsdichter: de schepen heeft beloofd vanuit haar 

imagoportefeuille een deelbudget te voorzien. Een gedeelte moet echter wel in het  

budget van de bibliotheek meegenomen worden. Dit betekent keuzes maken. Een 

van de keuzes die de bibliotheek gemaakt heeft is het stopzetten van het project 

boekbaby’s (5.000 euro per jaar collectiebudget). 

 

6. Evaluatie Verwendag 2014  

 

De verwendag vorig jaar ging door op zaterdag 10 oktober 2014. De voorzitster vraagt 

naar de indrukken en de ervaringen.  De leden die op die zaterdag in de centrale 

bibliotheek zijn geweest, hadden veel lof over het tijdelijke ingerichte leescafé. De sfeer 

zat goed, wel  spijtig genoeg heel slecht weer waardoor misschien trouwe bezoekers niet 

zijn komen opdagen. 

 

 

7. Impact federale en Vlaamse besparingsmaatregelen 

 

De Vlaamse minister van cultuur heeft in oktober zijn cultuurbeleidsnota 2014-2019 

voorgesteld. Naast het feit dat de rol van de openbare bibliotheken er nauwelijks in 

voorkomt, zal het nieuwe beleid mogelijk heel wat zware repercussies op de 

bibliotheekwerking hebben de komende jaren.  

 

De bibliothecaris overloopt aan de hand van een presentatie de verschillende mogelijke 

ingrepen (zie bijlage) 
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Het afschaffen van de bevoegdheid persoonsgerichte materies (waaronder cultuur) bij de 

provincies en het schrappen van de verplichting om een openbare bibliotheek in te 

richten in elke gemeente zullen het meeste impact hebben. Naast de  reeds gedane 

besparing op de Vlaamse subsidie.  

 

IBL wordt bijvoorbeeld in de provincie Antwerpen al stopgezet wegens het verdwijnen 

van de provinciale subsidie. 

 

 

8. Buurtbibliotheek Lange Munte   

Momenteel is men met de voorbereiding gestart voor de verbouwing van de Sint-
Paulussite om de buurtbibliotheek erin onder te brengen.  
Tegen het bouwverlof zouden de plannen moeten goedgekeurd zijn, tegen eind 2015 de 
werken gegund om tegen september 2016 te verhuizen. 
De bedoeling is tot verregaande integratie te komen tussen buurtwerking en de 
bibliotheek.  
 
 

9. Statistieken bibliotheek  

De bibliothecaris overloopt een aantal cijfers van de werking van vorig jaar (Powerpoint, 
zie bijlage) 

 

- Bezoekers  : gemiddeld 835 bezoekers per dag in de centrale bibliotheek alleen 

- Leden : 17000 leden 

- Collectie : totaal 477.000 items fysieke collectie over de verschillende 11 

vestigingen, waarvan 234.000 gedrukte materialen in open kast en ongeveer 

43.000 audiovisuele materialen 

- Aantal ontleningen en verlengingen 761.000 in 2014 

- 68% van de ontleningen via centrale bibliotheek, 32% via buurtbibs, waarbij Heule 

de grootste uitleen kent (7,5%) 

- 60% volwassenenuitleen t.o.v. 40% uitleen jeugdcollectie, 20%  audiovisueel 

materialen 

  

 

10. Varia :   

- Agendapunten volgende vergadering:   Planning themastanden 

Evaluatie voorbije activiteiten 

Delphirapport 

 

Volgende adviesraad: dinsdag 19 mei 2015 om 19u30 in de centrale bibliotheek, Leiestraat 30, 
Kortrijk 
 
Voorzitterschap : Magda Ockier 

 
 

 
 

Verslag: Carol Vanhoutte, bibliothecaris. 


