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Verslag vergadering Adviesraad Bibliotheek dinsdag 19 mei  2015  
 

Aantal pagina’s : 7 
Bijlagen: 2 
 

 
 
1. Goedkeuring verslag  

 

De oprichtingsdatum van de vzw is 25 mei 1987, en werd bijgevolg aangepast in het 

verslag.  

 

Hendrik Callewier merkt op dat de formulering m.b.t. de leesniveaus niet de correcte 

weergave is van zijn interventie. Hij bedoelde eerder dat spijtig genoeg niet elke school 

in de bibliotheek langskomt en er eventueel kan uitgekeken worden naar een andere 

manier van samenwerken.   

 

Myriam merkt op dat ‘niveaus’ aan elkaar geschreven wordt, bij deze ook rechtgezet. 

 

2. Stadsdichter (Letterzetter)  

Selectie: 
-  aantal kandidaten : 15 kandidaturen (14 individuele en 1 duo) 
-   wie ?  

1. Kevin De Smet (artiestennaam: Kevin Amse) 
2. Koen D’haene (Wevelgem) 
3. Danny Dobbelaere  
4. Gard van Haleweyck  
5. Bart Jaques (Gent) 
6. Tine Mortier  
7. Karla Stoefs  (Brussel) 
8. Xavier Roelens  (Waregem) 

Aanwezigen: :   Bardyn Bernard, Callewier Hendrik,  Desmet Johan,,  Favere Philip, Maddens 
Klaas, Ockier Magda,   Schuermans Lieve,  Achilles Surinx,  Vandenbossele José, Vanhoutte 
Carol , Vancraeynest Myriam, Vandoolaeghe Frederic, Vanhee Maarten 
 
Verontschuldigd:     Becarren Koen,  Boury Nancy,  Celens Pierre,  Coolsaet Ineke,  Groen 
Tjalle,   Plaisier Noël, Serlet Anne, Van De walle Barbara,  Vanhaverbeke Jan,  
Verschaete Koenraad,  Vandersteene An.  
 
Afwezig:  Cocquit Stijn, Cottenier Marc, Coulembier Joke, De Candt Marianne, Vandenhende 
Pascal, Vandevelde Liselotte, Vanhoucke Carine 
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9. Geert Six (Kortrijk) 
10. Valerie Vandecasteele (Gent) 
11.Eveline Vandenberghe  (Ieper) 
12. Marieke van Hooff (Antwerpen) 
13. Dieter Verbeke (Kortrijk) 
14&15. Boudy Verleye en Dieter Meeuws 

Volgende mensen haakten voortijdig af na telefonisch contact m.b.t. de 
voorbereiding van het jurymoment: 
- Boudy Verleye en Dieter Meeuws (andere opportuniteit, minder tijd dan vooraf 

ingeschat) 

-  Danny Dobbelaere (niet akkoord met voorwaarden voor het vervullen van de 

functie) 

- Gard van Haleweyck (niet langer geïnteresseerd in de functie) 

- Geert Six (minder tijd dan vooraf ingeschat) 

- Koen D’haene (andere uitdaging op professioneel vlak) 

- Tine Mortier (andere opportuniteit op professioneel vlak) 

 

Jurydata:24.02.2015 en 25.02.2015 
 
Jury   
De jury, als volgt samengesteld:  

- Bart Noels : voorzitter  

- Jos Verbist  

- Virginie Platteau (redactrice cultuurmagazine Recto:verso en afkomstig van Kortrijk 

Tevens redactrice van het cultuurmagazine Recto:verso. Virginie Platteau is 

afkomstig van Kortrijk en zelf woordkunstenares.  

- Broos Claerhout (medewerker Medialab Quindo en jarenlange medewerker 

Kunstbende) 

- Vincent Coomans : secretaris 

 

Selectiecriteria : 

- Ervaring met woordkunst (in brede zin) en andere kunstvormen 

- Ervaring met Netwerking  

- Motivatie 

- Visie en ervaringen rond samenwerken, coachen 

- Communicatie 

- Affiniteit met Kortrijk of duidelijke kijk, visie hebben over de stad 

- Doelgerichte aanpak 

- Persoonlijkheid 

 

Weerhouden kandidaat : 
Bart Jaques (artiestennaam Bardesque),  woont in Gent, afkomstig uit Oostende. 
Master in de kunst, studeert nu filosofie, 33 jaar oud.  
Hij is dichter, performer, beeldhouwer en stem van poëzieband Ten Adem. Dichters 
noemen hem muzikant, voor muzikanten is hij dichter, van opleiding dan weer 
beeldend kunstenaar. 
Was eerder al vast te stellen als literair performer te: 
Theater Aan Zee, finale BK Poetryslam, Paradiso, NK Poetryslam, De 
Handelsbeurs, Vrijstaat O, Letterenhuis, Slamons&Friends, M-id Zomer 
Festival, Woordnacht, Zaradi Tebe, Bij De Vieze Gasten, Gevangenis 
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Dendermonde, Spoken XL, P.C. Dr. Guislain, Route du Nord Light, U-Slam, 
De Zomerbibliotheek, de 5de Nacht van de Poëzie, De Vorlesebühne, Geen 
Daden Maar Woorden Festival, Noorderzon Festival, Muziekmozaïek, 
DichtSlamRap, De Sprekende Ezels (Deluxe), Vurige Tongen, Stemschot, 
Poetrylounge, Leave Us At Dawn – De Langste Nacht, Woorden Worden 
Zinnen, Mind the Gap, Zomerfabriek 

 
Overzicht nominaties:  
2014  - Finalist BK Poetryslam 

- Tweede laureaat Karen Vernimmen-prijs (met Ten Adem) 
- Halve finalist Nekka wedstrijd (met Ten Adem, halve finale najaar 2015) 

2013  - SPOKEN Rotterdam 
- Jaarfinalist U-Slam 
- Publieksprijs DichtSlamRap 
- Nominatie Karen Vernimmen-prijs (met Ten Adem) 

2012  - Finalist BK Poetryslam 
- Gents Kampioenschap Poetryslam (eerste editie van Messcherp) 
- Jaarfinale Mind The Gap (met Ten Adem) 
- Selectie voor Jong Muziek op Theater Aan Zee (met Ten Adem) 

2011  - Voorronde Mind The Gap (met Ten Adem) 
1997  - Provinciale opstelwedstrijd van het Davidsfonds 

 

Publicaties 
2015  - Debuut van Ten Adem, uitgegeven bij Poëziecentrum (mei 2015) 

-‘Handelsreiziger in intertekstualiteit’ en ‘mono no aware’, literair 
tijdschrift Kluger Hans 
-‘Vannacht is een machine’, Addergebroed, gebloemleesd door Bob Minne 

2014  -‘Soesa’, verzamelbundel DichtSlamRap 2014 
2013  -‘Zelfportret als dichter’, verzamelbundel DichtSlamRap 2013 

 

(Co-)organisatie & presentatiewerk 
2014  - Presentator van Stemschot, maandelijks podium voor woordkunst & 

poetryslam, Gent 
- Slam Brabançonne, evenement dat de beste all round poëzieperformer van 
2014 zocht en ook vond, kernorganisatie + jurylid, Gent & Brussel 
-Presentatie quizzenreeks Club de Loge, Gent 
- Antipresentatie bij de voorstelling van Skordatura Punkjazz Ensemble’s 
debuutplaat, verschillende locaties in Gent 

2013 - Muzikale presentatie van het nieuwe college van burgemeester en schepenen, 
Sint-Truiden 

2012 -Loftuiten, maandelijks literair evenement, kernorganisatie + dramaturg van 
huisband Kabinet Egidius, Gent 

2010 -Hukafest, huiskamerfestival, kernorganisatie, Gent 
 

Ten Adem 
Bas Woord Piano. 
De act van Ten Adem houdt het midden tussen performancepoëzie en een 
muziekoptreden. Samen met pianist Ben Schockaert brengt hij sinds 2008 
muzikale woordperformances op de meest diverse podia in Vlaanderen en 
Nederland. 

 
Vervolg : Lettertypes en het  collectief 
Met de bekendmaking van de letterzetter werd ook officieel de aftrap gegeven voor 
het zoeken naar kandidaten voor het collectief (lettertypes). Er wordt gezocht naar 
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jonge woordkunstenaars tussen 15 en 30 jaar afkomstig, wonend of studerend in 
regio Kortrijk.  
Momenteel al 20-tal kandidaten.  
 

Opdrachten van letterzetter en collectief  : 

- Het aanvoeren van een collectief jongeren werkend rond woordkunst  

- Klankbord voor projecten die het woord in de openbare ruimte brengen 

- Acties opzetten in het kader van de doelstelling met een aantal toonmomenten, dit 

kan door deelname aan stedelijke of niet-stedelijke  initiatieven of projecten. 

- Verrijken van eigen portfolio evenals dit van de leden van het collectief met 

geleverde prestaties, publicaties, deelnames aan wedstrijden en geslaagde 

toonmomenten. 

- Organiseren van contactmomenten met uitgeverijen en sectororganisaties. 

 

Eerste opdracht : 

Sinksenfeesten: samenwerking met Quindo en vzw Wit.h. 

 
 

3. Stand van zaken erfgoedcollectie  

Deel van de collectie (fonds Goethals-Vercruysse) is momenteel in  behandeling bij het 
restauratieatelier Helmont in Nederland. Op 15 juni wordt deze behandelde collectie 
(orde van grootheid 60 pallets en 600 transportdozen) overgemaakt aan het Rijksarchief. 
Op  15 en 16 juni wordt dan het tweede gedeelte opgehaald voor behandeling, om dan 
in september terug naar Kortrijk te komen. Daarna volgt een derde deel dezelfde 
behandeling. Bedoeling is om eind 2015 de oplevering van dit project te doen. 
 
Recent nog een verloren gewaande rekening uit het Goethals-Vercruysse fonds 
terugbezorgd aan de stad: de rekening van het Sionklooster.(cf. lezing Rekening 
Sionklooster door dr. Noël Geirnaert in 1302 om 6 mei jl.) 
 
Kostprijs van dit project: € 72.000 
 
Er wordt de vraagt gesteld wat er met de vroegere filmrolletjes zal gebeuren. De 
bibliothecaris vermeldt dat deze aan het stadsarchief worden overgemaakt.  
 
 

4. Jeugdboekenweek en digitale week   

 

De voorbije maanden werd vooral ingezet op leesbevordering met de jeugdboekenweek 

en op digitale vaardigheden met de digitale week. Een overzicht van de activiteiten en 

aantal deelnemers:  

Jeugdboekenweek: 14 tot 29 maart , thema humor. 
- 14 maart: publieksvoorstelling  ‘Ouverture de la planche’ : 25 aanwezigen 

- 17 maart: auteurslezing ‘Tosca Menten : 51 leerlingen (3lj, ’t Ford) 

- 18 maart: voormiddag workhop:lezing ‘Jan De Kinder’ : (36 kleuters OLV Vlaanderen) 

- 18 maart: namiddag publieksworkshop ‘Jan De Kinder’: 15 kinderen en ouders 

- 19 maart: auteurslezing Tosca Menten : 20 leerlingen (Bellegem en Vetex) 

- 26 maart : 3 schoolvoorstellingen studio Gekko : 110 leerlingen in totaal 

Thema jeugdboekenweek 2016 : Weg van de stad. 
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Digitale week : 20 april tot 30 april  
 

Digibazar op zaterdag 25 april 2015 : 120 tal bezoekers 

- Digidokter 

- De beste apps voor smartphone en tablet 

- Je favoriete websites ‘in de cloud’ 

- Opslag ‘in de cloud’ met google drive 

- Onlinefiets-en wandelroutes maken 

- E-loket stad Kortrijk 

- Betaalbaar digitaal 

- Google maps en streetview 

- Draadloos op het web 

Workshops  

21/04/2015 Wegwijs : veilig elektronisch betalen Vormingplus 18 bezoekers 

22/04/2015 Wegwijs : audio -en videostreaming Vormingplus 22 bezoekers 

23/04/2015 Workshop tablets : IPAD LDC De Zevenkamer 11 bezoekers 

27/04/2015 Bespaar op je telecomfactuur Bibliotheek 6 bezoekers 

27/04/2015 Workshop tablets : Android LDC De Zonnewijzer 13 bezoekers 

30/04/2015 Digitafel : spreekuur Bibliotheek 15 bezoekers 

29/04/2015 Maak een interactieve 3D-omgeving Bibliotheek 7 jongeren 
 

Studie en netwerkdag op 30 april 2015 in Howest: 40 deelnemers. 

-8 profielen van digitale inclusie : onderzoek over invloed van het opleidings-niveau, 

sociaal netwerk, toegang tot Pc’s en netwerk ,... op deelname aan digitale wereld.  

- digitale peer-to-peer economie (fenomen als Uber, Bitcoin, ..) 

 
5. Uitleenkoffers kinderopvanginitiatieven   

 

Vanuit de welzijnsdienst kwam de vraag om een leesbevorderingsinitiatief op te starten 

samen met  kinderopvangorganisaties. De bibliotheek levert bibliotheekboxen aan met 

baby- en peuterboekjes. Na een aantal maanden worden deze boxen onderling geruild, 

zodat ze regelmatig een nieuw aanbod krijgen. Een dertigtal instanties hebben 

ingetekend op het aanbod.  

 

Op woensdag 20 mei gaat het project van start met een interactieve vorming rond 

voorlezen voor de kinderbegeleiders(-sters).   

 

 

6. Boek in beeld, boek in beweging  

Wat  

Twee Kortrijkse scholen V-tex en Basischool Groenheuvel Bellegem namen deel aan 

project. De Bibliotheek voorzag 10 boeken (5 bestsellers, 5 nieuwe titels), die werden 

verspreid onder de deelnemende klassen. Kinderen van school A lazen de boeken en 

zetten een correspondentie op met kinderen van school B (a.d.h.v. recensies, 

blogberichten, tekeningen, verhalen, …). Ze vonden elkaar terug op een platform waar 
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ruimte was om hun ervaringen met het boek te delen. Klassen kwamen 1 of 2 keer per 

jaar samen om met elkaar in contact te komen. Doelgroep: 3de/4de leerjaar. 

Blog : Boek in beeld / Boek in beweging 
 
Verloop van het project  
Startmoment in de  bibliotheek 5 november 2014  
A. Tafelgesprek: 2x13 leerlingen maakten kennis met elkaar en gingen in gesprek over 
hun favoriete boek(en) 
B. Groepsgesprek: kinderen werden opgesplitst in drie groepen, uit de stapel van boeken 
kozen ze een boek uit en vertelden ze er iets over tegen de andere kinderen.  
C. Quiz: school A maakte een quiz voor de kinderen van school B en vice versa. De quiz 
bestond uit opdrachten, voorwerpen of vragen die gerelateerd waren aan de inhoud van 
de tien gelezen boeken. 
 
Bezoek aan BS Groenheuvel Bellegem: 13 januari 2015 

De kinderen van Buurtschool V-TEX brachten een bezoek aan de school in Bellegem. 
Daar was er ruimte voor een eerste belevingsmoment. De bedoeling van het 
belevingsmoment was de inspiratie van de kinderen te voeden d.m.v. 
gastleerkrachten/organisaties. Zij werkten rond een bepaald aspect van de boeken en 
werden door de scholen uitgenodigd.  
Er werden twee ateliers in gepland, één in de voormiddag, één in de namiddag.  
 
Workshop + rondleiding ‘Illustratoren op pootjes’ met Goudesaboos: tussen 2 en 13 
februari 2015 
 
Bezoek aan Buurtschool V-TEX + belevingsmoment 2:19 maart 2015  
Lezing met Tosca Menten (auteur van Dummie De Mummie) i.k.v. Jeugdboekenweek 
2015. 
 
Slotmoment: op vrijdag 22 mei slotevenement  ‘boek in beeld/boek in beweging’ in de 
Budafabric. 
 

 

7. Planning collectie en themastanden 

Het collectieteam van de bibliotheek maakt twee maal per jaar een planning op voor de 

collectie-presentatiemeubels, rekening houdend met bepaalde weekthema’s of 

actualiteiten(zie bijlage). Er moet nog uitgekeken worden naar een mogelijke invulling 

voor eind december.  

Daarnaast worden nu al ideeën ingezameld voor 2016. 

De adviesraad vraagt om sneller in te spelen op de actualiteit, bv. literatuurprijzen.  

 

 

8. Delphirapport   (zie presentatie in bijlage)  

Bibliothecaris staat stil bij de resultaten van het Delphitraject (Provincie) dat de Bib 
Kortrijk samen met een aantal West-Vlaamse bibliotheken doorlopen heeft. 
 
De adviesraad merkt op dat de snelheid van de catalogus ondermaats is.  
Bovendien verandert de catalogus bijna maandelijks. De adviesraad vraagt om de klanten 
hierover beter te informeren.  
 
 

9. Buurtbibiotheken  

- Lange Munte : tegen vakantieperiode goedkeuring ontwerpplan door college,  
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najaar de gunningsprocedure voor de uit te voeren werken, winter en voorjaar 

uitvoering werken, verhuis tegen september. Budget 250.000 euro op 

investeringsbudget stad Kortrijk. 

 

- Drie Hofsteden: werken zullen versneld uitgevoerd worden, verhuis normaliter 

voorzien begin 2016, voorlopig onderkomen waarschijnlijk in KTA (restaurant). 

Bedoeling om nadien in het dienstencentrum een onderkomen te vinden. 

 

- Aalbeke : bibliotheek zal verhuizen naar het OC. Voorlopige timing: eind 2016. 

 

10. Ombuigingsbeleid stad Kortrijk  

 

De stad wenst tegen 2018 104 FTE minder. Elke dienst moet een plan opmaken welk 

impact het niet vervangen van personeel heeft op haar dienstverlening en hoe we er 

bijgevolg kan gesleuteld worden aan openingsuren.  

Concreet voor de bibliotheek wordt gedacht om het aantal openingsuren van de 

buurtbibliotheken te verminderen, het sluiten van een aantal vestigingen en eventueel 

een sluitingsdag of halve dag in te voeren bij de centrale bibliotheek.  

 

 

11. Varia :   

- Op donderdag 11 juni 2015 is er in de grote filmzaal van de Budascoop de première 

van de poëziefilm ‘Beyond the Golden River’, geregisseerd door Kevin D’heedene en 

ingericht door de Kortrijkse vereniging Samo Pravo vzw. De realisatie en première van 

de film werd ondersteund door de Stad Kortrijk en opgenomen in het programma van 

‘De Grote Verleieding’. Met de bibliotheek zorgen we voor bijkomende ondersteuning. 

De avond start om 20u met een inleiding door Luc Devolder (Ons Erfdeel. Omdat de 

Bibliotheek Kortrijk een partner is in het initiatief, krijgen we tien vrijkaarten voor 

leden van de adviesraad en eigen personeelsleden. Die kunnen aan de balie 

opgehaald worden. Zolang de voorraad strekt. 

- Ontslag lid adviesraad : Johan Desmet laat weten dat hij, na een lange staat van 

dienst, zijn ontslag wenst in te dienen.  Afspraak om volgende adviesraad afscheid te 

nemen in schoonheid. 

- Voorstel: signalisatie rekken zoals in boekhandel Theoria. 

- Opmerking : De verandering van de website van de stad en de bibliotheek leidt spijtig 

genoeg niet tot verbetering. 

- Agendapunten volgende vergadering: Ombuigingsbeleid 

Projecten 

Budget : verdeelsleutel   

 

Volgende adviesraad: maandag 21 september 2015 om 19u30 in de centrale bibliotheek, 
Leiestraat 30, Kortrijk 

Voorzitterschap :  Magda Ockier 

 

 
Verslag: Carol Vanhoutte, bibliothecaris. 


