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Verslag vergadering Adviesraad Bibliotheek maandag 21 september 2015  

 

 
Aantal pagina’s : 4 
Bijlagen: ppt ombuiging, ppt projecten, huishoudelijk reglement versie 21/9 en aangepaste 
versie. 
 

 
1. Goedkeuring verslag 19 mei 2015 

Verslag van vorige vergadering wordt goedgekeurd. 

 

2. Collegebeslissing afsprakennota tussen stadsbestuur en adviesraden 

Gemeenteraad heeft in juli een nieuwe afsprakennota over de werking van de 
adviesraden goedgekeurd. Deze afsprakennota werd doorgestuurd. De adviesraad kan 
rekenen op een financiële steun van 500 euro voor algemene werking (etentje, lezing, 
werkbezoek). De stad heeft tevens een verzekering afgesloten voor de leden van de 
adviesraad.  

De adviesraad moet hiervoor een voorzitter  en een secretaris aanduiden. Er kan door de 
stad, via de voorzitter en secretaris, aan de adviesraad ook advies en medewerking 
gevraagd worden over andere grote stadsprojecten, bv. Kortrijk Weide.  

Magda Ockier licht toe dat elke adviesraad dit ontvangen heeft.  

Sjabloon moet ondertekend worden door secretaris en voorzitter.  

De leden van de adviesraad zijn de mening toegedaan dat er eerst moet beslist worden 
wie het voorzitterschap zal opnemen. Geïnteresseerde kandidaten nemen best contact 
met de bibliothecaris.  

 

3. Huishoudelijk reglement : advies 

Het vroeger huishoudelijk reglement dateert nog van 2008 en is aan herziening toe. Het 
bestaande reglement is heel algemeen opgesteld.  De nood bestaat echter om een aantal 
zaken opnieuw uit te schrijven zodat de bibliotheek en het stadsbestuur hierop kunnen 
terugvallen bij betwisting en overlast.  

Aanwezigen: Boury Nancy,  Desmet Johan, Ockier Magda,   Schuermans Lieve,  
Vandenbossele José, Vanhoutte Carol, Van De Walle Barbara,  Vandevelde Lieselotte, 
Verschaete Koenraad; 
 
Verontschuldigd: Bardyn Bernard,  Becarren Koen,  Callewier Hendrik, Celens Pierre, 
Coolsaet Ineke, Cottenier Marc, Favere Philip,  Plaisier Noël  Achilles Surinx,   Groen Tjalle, 
Vanhee Maarten, Vandersteene An, Vandoolaeghe Frederic,  Vanhaverbeke Jan,  Maddens 
Klaas;  Vancraeynest Myriam,  Serlet Anne. 
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Het is de bedoeling dat het nieuwe reglement de leidraad wordt van de werking en niet 
als instrument zal gebruik worden om het onze bezoekers moeilijker te maken. Dit zal na 
goedkeuring op de website terug te vinden zijn en bij registratie van nieuwe 
klanten/leden wordt ernaar verwezen. 

De bibliotheek zal dit reglement aan de gemeenteraad voorleggen.  

Adviesraad is de menig toegedaan dat het lidgeld op een gemiddeld  niveau zit, in 
vergelijking met andere steden en de regio.  Menen is de enige gemeente  in de regio 
waar het lidgeld hoger is dan Kortrijk.   

In de rand van het reglement vraagt de adviesraad dat de sluitingsdagen van de 
buurtbibliotheken tijdig aangekondigd worden. De bibliothecaris meldt dat dit normaliter 
altijd nog voor het nieuwe werkjaar aanvat, op de website en in de nieuwsbrief terug te 
vinden is. Wordt bovendien herhaald in de stadskrant. 

 

Advies  van de leden  

De adviesraad verklaart zich akkoord met het reglement en merkt op dat: 

- Het goed is dat kinderen zich moeten inschrijven met goedkeuring van ouder /voogd. 

- Reglement  helder en duidelijk is. 

- Lidgeld in Kortrijk is laagdrempelig, waardoor iedereen in staat is om gebruik te 

maken van de diensten van de bibliotheek.  

- Het educatieve materiaal voor educatieve doeleinden moet ingezet worden. 

 

4. Ombuigingsbeleid - eerste insteek : advies 

 

Bibliothecaris overloopt aan de hand van een presentatie de krijtlijnen. Eén van de 
stedelijke beleidsbeslissingen in het Plan Nieuw Kortrijk is dat de stad werkt aan een 
slankere organisatie. De komende jaren zullen er minstens 104 voltijdse equivalenten 
aan medewerkers niet vervangen worden. Komt er op neer dat minstens één op drie 
medewerkers die de organisatie verlaten, niet vervangen worden.  

De stad heeft, net zoals de bibliotheek werk gemaakt van een nieuw organogram met 
minder leidinggevenden en tussenniveaus. Samenwerking en interne mobiliteit worden 
aangezwengeld. Er wordt verder gedigitaliseerd en tot slot moeten er keuzes gemaakt 
worden en herbekijkt men de opdrachten.  

Concreet voor de bibliotheek : 

De rationalisatie zou neerkomen op bijna drie voltijdse equivalenten (135.000 euro/jaar). 
De komende maanden moet de bibliotheek een brede oefening maken met onder 
andere het in kaart  brengen van de balie-efficiëntie, het herbekijken van de  
backofficeopdrachten analyse van de locaties (bezoekerscijfers, huur, manuren, ..).  

De bibliothecaris heeft voor de centrale bibliotheek en de buurtbibliotheek al de 
bezoekersaantallen in kaart gebracht. Dit wordt per vestiging nog verder verfijnd. 

De adviesraad wil hierover verder geïnformeerd blijven.   
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Advies  van de leden  

- De leden van de adviesraad kunnen niet gelukkig zijn met verdere afbouw, maar 

begrijpen dat dit een noodzakelijk kwaad is. Er moet immers overal bezuinigd 

worden.  

- Stellen de vraag of er op zaterdagnamiddag niet gesloten kan worden maar stellen 

tegelijk vast dat er evenveel bezoekers in de voormiddag  (400-tal) als in de 

namiddag (400-tal) komen. 

- Stellen zich ook de vraag of er geen andere openingsuren tijdens de winter en 

zomermaanden kunnen gelden, goed bewust zijnde dat dit niet evident is om te 

communiceren en dat vooral in de wintermaanden kinderen, jongeren langskomen 

voor schoolopdrachten.  

 

5. Projecten 2015-16 : info  

De bibliothecaris loopt de projecten door aan de hand van een presentatie. Verwijst naar 
een aantal flyers (educatie, Penhuis, ..) 

Nieuw is een Lezingenreeks over de thematiek ‘vluchtelingen’ in het najaar 

- Ma 9 november 2015 – 19u30: ‘Let op je woorden: de sociale strijd als taalstrijd’ door 
Jan Blommaert, Bibliotheek Kortrijk 

- Di 17 november 2015 – 19u: ‘Blik op… de vluchtelingenproblematiek’ met Ine Roox en 
focus op lokale initiatieven  

- Za 28 november 2015 – 10u: Ontbijt met boek: ‘Van onze jongens geen nieuws’ door 
Karel Strobbe, Bibliotheek Kortrijk 

- Di 1 december 2015 – 20u15: theatervoorstelling ‘Reizen Jihad’ i.s.m. dienst Welzijn, 
Schouwburg Kortrijk 
Om 14 u. wordt dezelfde voorstelling opgevoerd voor klassen van de 3de graad. 

- Do 10 december 2015 – 19u30: Filmvertoning: ’The Art of Becoming’, in het bijzijn 
van regisseur Catherine Vuylsteke, Open School 

- Vrijdag 11 december 2015 – 18u30: ‘Bezoek aan Rode Kruis Opvangcentrum in 
Menen’, i.s.m. OCMW Wevelgem, CC Wevelgem via Vormingplus 

Nog te bepalen 
- Workshop ‘A digital Welcome to Belgium’ door Tabletservice, een workshop in Frans 

en Engels voor nieuwkomers, o.m. informatie over opvanginitiatieven, huisvesting- en 
jobsites, online loketten en vertaal- en taalwebsites.  
Ev. in kader van @llemaal digitaal? Koppeling aan buddy-project OCMW Kortrijk?  

- Expo/performance/interventies Letterzetter/Lettertypes: tijdens de projectperiode 
veruiterlijken enkele jonge Kortrijkse woordkunstenaars vluchtroutes van 
vluchtelingen. Dit kan incidenteel zijn d.m.v. interventies in de binnenstad, dan wel 
via een expo of toonmomenten. Op dit moment is het nog onduidelijk hoe dit zal 
gebeuren.  
 

6. Collectiebudget :info  

Omwille van tijdsgebrek, wordt dit item verschoven naar een volgende adviesraad 
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7. Dag van de klant : op zaterdag 26 september zetten we de klanten en de trouwe 
bezoekers in de kijker. We delen het bibkoekje uit, organiseren terug een leescafé we 
starten de campagne rond de vergeten Parels, workshop met kinderen,... 

 

8. Varia  

- Pierre Celens kondigt wegens medische redenen uit de adviesraad te stappen. 

Volgende adviesraad een afscheidsmoment voorzien. 

- Bewaarbibliotheek: de archivaris liet weten dat alle materialen van de 

bewaarbibliotheek goed zijn aangekomen in het Rijksarchief Er is al heel wat 

verpakkings- en inventarisatiewerk gebeurd en alle fondsen kunnen opnieuw 

geraadpleegd worden. De afgelopen weken zijn er ook al een tiental bezoekers en/of 

vragen geweest, specifiek voor stukken die van de bewaarbibliotheek komen.  

 

9. Afscheid Desmet Johan  GLAASJE EN EEN HAPJE 

 

 

Volgende adviesraad: woensdag om 23 maart om 19u30 in de centrale bibliotheek, 
Leiestraat 30, Kortrijk 

 
Voorzitterschap :  Lieve Schuermans 
 

 
 

Verslag: Carol Vanhoutte, bibliothecaris. 


