
 

 
Verslag adviesraad 20140901 

   Pagina 1 van 4 
 
 

 
 
 
 
Verslag Vergadering Adviesraad Bibliotheek 1 september 2014  
 

 

 
Aantal pagina’s : 4 
Bijlagen: 2 
 

 
1. Goedkeuring verslag. 

Voorzitter van dienst, Philip Favere opent de vergadering met het overlopen van de 
verontschuldigingen. 
Er zijn geen opmerkingen over het verslag van vorige vergadering van19 mei 2014. 
Bijgevolg wordt het verslag goedgekeurd en zal het op de website van de stad geplaatst 
worden.  
 

 

2. Verzelfstandiging  

 

De adviesraad vroeg om stil te staan bij de mogelijke verzelfstandigingsvormen van de 

bibliotheek. 

De medewerkers van de juridische dienst van de stad konden zich hiervoor niet 

vrijmaken, maar de bibliothecaris heeft een kort overzicht gemaakt van de diverse 

mogelijkheden. Zie presentatie in bijlage.  

Volgens het gemeentedecreet is geïntegreerde werking (stadsdienst) de regel. Als de 

stad voor een dienstverlening een grotere verzelfstandigingsvorm wenst, dan moet dit 

ook juridisch onderbouwd worden en gemotiveerd zijn. Voor een vzw (EVA) moeten 

bijvoorbeeld commerciële activiteiten kunnen aangetoond worden.  Vroeger was de 

bibliotheek een stedelijke vzw (2004-2007), maar daar werd van afgestapt. De 

bibliotheek is opnieuw een gewone stadsdienst met weinig zelfstandigheid.  

De adviesraad wenst de vraag te stellen aan het college om op termijn een iets grotere 

verzelfstandigingsvorm te geven aan de  bibliotheek zodat niet voor alle kleine aankopen 
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via de huidige trage bestelprocedure moet worden gewerkt. Er wordt dan ook 

voorgesteld om een adviesvraag door te sturen naar de schepen. 

 

 

Advies : De adviesraad geeft het advies aan het college om, teneinde een vlottere 

werking te stimuleren, op termijn voor de bibliotheek uit te kijken naar een zekere vorm 

van verzelfstandiging (budgethouderschap, IVA-statuut). Op die manier kunnen immers 

sneller kleinere aankopen gebeuren voor workshops, lezingen,... 

Dit was immers al bij de afschaffing van de vzw in 2007 beloofd. 

 

 

3. Resultaten gebruikersonderzoek Vlaanderen  

De Universiteit van Antwerpen (cultuurmanagement) en een markonderzoeksbureau 
organiseerden in de periode 2013 tot maart 2014 een groot gebruikersonderzoek bij de 
openbare bibliotheken in Vlaanderen. Ondertussen heeft de bibliotheek de eerste 
rapporten binnen. De bibliothecaris overloopt via een presentatie de resultaten voor 
Kortrijk. Er wordt een vergelijking gemaakt met Vlaanderen en een cluster van 
gelijkaardige steden (centrumsteden met uitzondering van Gent en Antwerpen). 
Kortrijk heeft een relatief jonger publiek in vergelijking met Vlaanderen en de 
clustersteden.  
Vooral op dienstverlening scoort Kortrijk merkelijk hoger.  
 
 

4. Herinrichting bibliotheek Drie Hofsteden   

 

Tijdens verlof heeft de ploeg van de bibliotheek de buurtbibliotheek ‘Drie hofsteden’ 

onder handen genomen en een eigentijdsere inrichting gegeven. Had geen budgettaire 

implicaties. De bibliothecaris toont een sfeerbeeld aan de hand van een aantal foto’s. 

 
 

5. Stadsdichter  

 

Op maandagvoormiddag 1 september vond opnieuw een overleg plaats met de 

werkgroep rond het project van de stadsdichter. De adviesleden die deel uitmaken van 

de werkgroep (Achilles Surinx en Jan Vanhaeverbeke) lichten kort toe.  

 

De doelstelling van dit project is  het stimuleren van (jong) literair talent, ondersteunt 

door het aanstellen van een tweejaarlijkse stadsdichter als ambassadeur en coach. 

De bibliotheek en haar partners verlaten het spoor van een traditioneel stadsdichterschap 

en willen dit opentrekken naar een collectief van jongeren. De leden van het collectief 

zijn niet ouder dan 30 jaar (cf. max. leeftijd Bill/jongerencultuurpas) 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 
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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.  

Een organisatie wordt aangesteld om het educatieve proces van de jongeren en de 

mentor/stadsdichter te begeleiden. De organisatie werkt een begeleiding uit op maat. 

Voorbeelden van organisaties die in het verleden een gelijkaardig jongerenproject 

hebben begeleid zijn: Jeugd & Poëzie en Creatief Schrijven vzw. 

Stad Kortrijk, Bibliotheek Kortrijk en haar (literaire) partners bieden het collectief en de 

coach/mentor een lokaal netwerk, als ook de infrastructuur waardoor en de ankerpunten 

waarop ze kunnen toewerken naar een toonmoment. De bibliotheek zorgt ervoor dat het 

initiatief de nodige aandacht krijgt, ontwikkelt een (boven)regionale promotiecampagne 

in nauw overleg met de stedelijke communicatiedienst en zorgt dat de 

partnerorganisaties het collectief mee uitdagen en begeleiden.  

 

Advies: 

De adviesraad vraagt hoe dit schitterend project zal gefinancierd worden. De adviesraad 

kan er zich immers niet in vinden  dit project ten koste van  het collectiebudget zou 

gebeuren. Bijgevolg adviseert de adviesraad dit project positief op voorwaarde van 

bijkomende externe budgetten. 

 
 

6. Uitlenen tijdschriften   

 

Tijdens de adviesraad van 19 mei werd het principe van het uitlenen van de tijdschriften 

in de centrale bibliotheek toegelicht. Met het verslag van deze vergadering werd de lijst 

doorgestuurd met vermelding van alle tijdschriften die voortaan kunnen worden 

uitgeleend, met de vraag om de opmerkingen over te maken aan de bibliothecaris. Tot 

op heden geen opmerkingen.  

 

 

7. Erfgoedcollectie: stand van zaken 

 

Zoals jullie al vernomen hebben moet de erfgoedcollecte worden behandeld om nadien te 

verhuizen naar het depot van het rijksarchief. Het collegedossier voor de 

gunningsprocedure wordt momenteel door de stadsdiensten voorbereid. Bedoeling is eind 

dit jaar de behandeling nog op te starten.  

 

 

8. Bezoek aan de bibliotheek van Roeselare.  

 
De bibliothecaris deelt mee dat een bezoek aan de bibliotheek van Roeselare op 
zaterdagvoormiddag mogelijk is. Van zodra de beschikbare datum bepaald wordt door de 
schepen en het managementteam worden de leden geïnformeerd. Ondertussen ligt de 
afspraak vast om 22 november om 10u15 in Roeselare. 
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9. Documentair erfgoed musea  

 
Het documentair erfgoed van het Vlasmuseum en het Broelmuseum zal in afwachting van 

het erfgoeddepot in een magazijn van de bibliotheek worden bewaard en te consulteren 

zijn in de leeszaal. In het nieuwe museum is er immers geen magazijn en studieplek 

voorzien.  

 

 

10. Verwendag  en bibliotheekweek 

 

De bibliothecaris maakt publiciteit voor de fietszoektocht van de bibliotheek. De bedoeling 

van deze fietszoektocht is om de Kortrijkzanen de vele buurtbibliotheken te laten 

ontdekken.  

Dit jaar is het ook een jubileumeditie van de bibliotheekweek en de verwendag.  
De campagne bestaat maar liefst dertig jaar. De actie zet net als de voorbije jaren de 
Vlaamse bibliotheken een week lang in de kijker 
 
Het startmoment van de bibliotheekweek is de verwendag op 11 oktober. Er is 
verwennerij in de (buurt)bibliotheken voorzien en in de centrale bibliotheek is er naast 
een gezellig pop-up leescafé  ook randanimatie. 
 
De bibliotheekweek wordt afgesloten met een sessie van digidokter (Gegevens veilig 
bewaren) en het Penhuis met Monika Van Paemel als gast.  

 

11. Varia 

- De bibliothecaris bedankt de vrijwilligers van de adviesraad voor de medewerking 

Sinksenverkoop : €2400 opbrengst. 

- De vloerbekleding op de -1 moet vernieuwd worden wegens verkeerde 

materiaalkeuze en vochtproblemen. (sluiting 17/10 - 22/10) 

 

 
Volgende adviesraad : maandag 19 januari 2015 om 19u30 in de centrale bibliotheek, 
Leiestraat 30, Kortrijk 
 
Voorzitterschap : Lieve Schuermans  
 

 
 

 
 

Verslag: Carol Vanhoutte, bibliothecaris. 


