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agenda 
1. Opmerkingen en goedkeuring vorig verslag 
2. Corona en bibwerking 
3. Nieuwe bib 
4. Eerste cijfers 2020 
5. Varia 
 
 
De voorzitter opent de vergadering met iedereen het beste toe te wensen voor 2021. Ook 
schepen Baeyens brengt een nieuwjaarsgroet over.  
 
1. Opmerkingen en goedkeuring vorig verslag 
Er zijn geen opmerkingen op het verslag van de laatste vergadering van 28/09/2020 
(digitaal). Het verslag wordt goedgekeurd. 
2. Corona en bibwerking 

- Bibwerking 
• Vanaf 1/02 zetten we de uitleentermijn opnieuw op 4 weken.  
• Voor de klasuitleningen is er een coronaproof alternatief uitgewerkt. Zo kunnen 

klassen een boekenpakket bestellen en zelf (deels) samenstellen via Bieblo. Ons 
bibteam stelt deze pakketten samen (2 boeken per leerling) en prikt een 
afhaalmoment. Zo kunnen leerlingen vanuit hun veilige klaslokaal toch zelf 
leesvoer kiezen.  

• Vanaf vandaag hebben we in de bib een verkeerlichtfunctie. Deze hangt vast aan de 
bezoekersteller en kan in real time het aantal aanwezigen in de bibliotheek 

https://bieblo.be/#/sint-niklaas/hoofdbibliotheek
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weergeven. Wanneer het maximum aantal aanwezigen bereikt is, wordt in rood 
aangegeven om even te wachten tot er weer mensen buiten gaan. We hopen 
hiermee de stewardfunctie te kunnen afbouwen op de rustigere momenten. Op de 
piekmomenten zullen we (voorlopig) wel nog een steward inzetten om het veilig te 
houden. 

- Activiteiten 
• Alvast t.e.m. 31/3 zetten we volop in op digitale activiteiten. Alle fysieke activiteiten 

worden uitgesteld of omgezet naar een digitaal of ander coronaproof alternatief.  
• Activiteiten voor -12jaar trachten we zoveel mogelijk te laten doorgaan, als dit 

veilig kan verlopen, met name buiten openingsuren van de bib. 
• Voor de activiteiten dit voorjaar wordt volop de digitale kaart getrokken. Zo zal de 

Jeugdboekenmaand een andere uitwerking krijgen, alsook de Voorleestoer, POZ, 
gedichtendagavond… 

Poëzie: zie Gedichtendag '21 | sint-niklaas (bibliotheek.be) 
• Gedichtendag (donderdag 28 januari) 

Dichters Moya De Feyter en Siel Verhanneman en muzikante Sara Salvérius maakten 
in opdracht van de Bib elk een filmpje. Het resultaat wordt op de nationale 
Gedichtendag gelanceerd via sociale media en de website van de Bib en zal vanaf 
die dag een poëzieweek lang getoond worden in de Bib.  

• Kinderstadsdichter 
Ook Kinderstadsdichter Mauro Pauwels kroop in zijn pen voor Gedichtendag en 
verwoordde wat Samen voor hem in deze tijd betekent. Zijn gedicht zal als postkaart 
verdeeld worden.  

• Participatief stadsgedicht 
Op Gedichtendag zal ook het startschot gegeven worden voor een participatief 
stadsgedicht. Lies Van Gasse schreef een beginvers en alle inwoners worden 
uitgenodigd om mee te schrijven. Kinderstadsdichter Mauro Pauwels zal in dit alles 
een belangrijke rol spelen en het resultaat zal nadien gepast verspreid en getoond 
worden.  

• Poëzie op zondag 
Ook de komende Poëzie op Zondagen zullen niet in de Foyer kunnen doorgaan. Ze 
zullen wél gelivestreamd worden met op het programma Hilde Keteleer (7 februari) 
en Seckou Ouologuem (7 maart). Verdere informatie over deze livestreams zal 
gedeeld worden via www.ccsint-niklaas.be en via sint-niklaas.bibliotheek.be 

3. Nieuwe bib 
- Overzicht van de timing: zie bijlage. 
- Stavaza:  

• Digitale inspiratiedagen 26/11 en 30/11: digitaal bezoek aan De Krook (Gent), HVK 
(Mechelen), Utopia (Aalst) en Campus O3 (Genk) 

• Workshop bibteam en team Huis van het Kind (HVK) op 15/12 
• Workshop partners HVK en bib op 14/01 
• Workshop beheerscommissie bib 25/01 
• Daarnaast maakt een werkgroep in de bib het plan van eisen op met input van het 

team (brainstormsessies, inspiratieborden…) 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsint-niklaas.bibliotheek.be%2Fgedicht%3Ftheme%3D184&data=04%7C01%7CKirsten.Janssens%40sint-niklaas.be%7C816306fd56d14797ac2808d8c7626d3e%7Cc096c66f69bc4d39aa96f1e2c071d41e%7C0%7C0%7C637478572844421298%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=v7OAWeNNCverV0MtJBA1AZ7pgtg%2B1EmWicCIUro1QH8%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ccsint-niklaas.be%2F&data=04%7C01%7CKirsten.Janssens%40sint-niklaas.be%7C54de8b95361c4dec53f408d8bee34151%7Cc096c66f69bc4d39aa96f1e2c071d41e%7C0%7C0%7C637469230645265992%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=h1zvT43fY3htf78UIJt%2FluFqZjiFe%2B0dmqnrR9C%2F%2FeE%3D&reserved=0
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• Een eerste voorstel van plan van eisen (PVE) wordt waarschijnlijk in maart 
voorgelegd aan de commissie cultuur. Dit resultaat zal men ook presenteren aan de 
beheerscommissie, waarna de projectregisseur het PVE kan finaliseren. Het 
eindresultaat zal, volgens de huidige timing, in mei aan de gemeenteraad worden 
voorgelegd. 
Commissielid L. Bats vraagt of een extra vergadering mogelijk is van de 
beheerscommissie alvorens het PVE wordt voorgelegd aan de commissie cultuur, dit 
bijvoorbeeld digitaal via Teams om het voorstel te presenteren. Dit is zeker 
mogelijk en een terechte vraag en wordt genoteerd voor ergens in maart. De 
schepen geeft mee dat het PVE veeleer op de commissie van maart zal 
gepresenteerd worden (niet meer in februari). 
Commissielid K. Tavernier geeft aan dat ze van dit overleg en workshop verslag 
uitbrengen in de Cultuurraad begin februari en vraagt dat ze het daar 
geformuleerde commentaar op het PVE kunnen doorgeven. Schepen Baeyens geeft 
aan dat we de commissieleden o.a. met dit overleg en de workshop, maximaal 
willen betrekken. Ook de Cultuurraad gaat een voldoende gedragen toelichting 
krijgen en de mogelijkheid hebben om commentaar op het voorstel van PVE te 
geven. Zoals hierboven aangegeven zal het voorstel van PVE pas in maart aan de 
commissie cultuur voorgelegd worden. Schepen Baeyens neemt dit verder op met 
diensthoofd van de bib om een goede timing af te spreken.  

- Traject missie en visie:  
• In aanloop naar nieuwe bib willen we de missie en visie van de bib scherpstellen, 

dit onder externe begeleiding. Hiervoor is reeds een intakegesprek geweest dat 
resulteerde in een voorstel van aanpak. Aan de commissieleden zal het voorstel ook 
voorgelegd worden. 

4. Eerste cijfers 2020 
- De hoofdbib en filialen zijn omwille van Corona 10 weken gesloten geweest, dat is bijna 

1/5de van het jaar. De bib was volledig gesloten van 14/03 tot 5/04. Vanaf 6/04 afhaalbib 
enkel in de hoofdbib en sinds 26/05 zijn hoofdbib en filialen terug open. Tevens waren 
er aangepaste openingsuren (vb. in juni pas om 12u i.p.v. 10u en geen zondagsdienst, 
vrijdagavondsluiting…). Dit alles laat zich uiteraard voelen in de cijfers. 

- In de periode van de afhaalbib, van 6/04 tot 20/05, werden een kleine 1.500 pakketten 
gemaakt die in totaal meer dan 10.000 materialen bevatten. Ruim 1.400 mensen 
maakten gebruik van deze dienst. 

- De uitlening van gedrukte materialen kenden een daling van 23%. Grootste dalers waren 
tijdschriften en informatieve volwassen boeken (beide -35%). Jeugdstrips hadden het 
kleinste verlies (-5,85%). 

- Ondanks de sluiting kenden de uitleencijfers van jeugd-AVM-materialen (DVD's en 
games) een sterke stijging. Enkel de uitleencijfers van de jeugd-cd's daalden sterk (-
70%!!). Ook bij de volwassenen is er een duidelijk verschil tussen de uitleencijfers van 
CD's en DVD's. Waar het aantal uitgeleende DVD's met 6,19% daalde (verwaarloosbare 
daling, rekening houdend met de lange sluiting), is het aantal uitleningen bij de CD's 
met 30% gedaald t.o.v. 2019. 
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- De uitleencijfers liggen over alle filialen heen, 1/5de lager dan het jaar voordien. 
Rekening houdend met de lange sluitingsperiode, lijken de uitleencijfers in de filialen 
stabiel te blijven. Indrukwekkend, ondanks alle corona-maatregelen. In Belsele zijn de 
uitleencijfers zelfs maar met 10 % gedaald. 

- Het aantal actieve leners (leners die 1 actie hebben gedaan: uitlenen, gebruik internet…) 
is met 13% gezakt naar 14.978 leden.  

- De aankoop van collectie ondervond weinig hinder van corona. Het aanbod was 
uiteindelijk over het jaar evenredig met 2019. Wel valt een duidelijk kleiner aanbod van 
dvd’s op. 

- In het aantal bezoekers aan de bib zien we een daling van 38 %. De reden hiervoor ligt 
voor de hand: de Corona-maatregelen (sluiting van 3 weken, afhaalbib gedurende 7 
weken, bezoekers worden aangeraden om niet samen naar de bib te komen, geen 
klasuitleningen tijdens code rood, geen activiteiten in de Bib gedurende een lange 
periode, etc.) 

- Een uitgebreid overzicht van alle cijfers worden opgenomen in het jaarverslag 
dat we tegen volgende vergadering willen voorleggen aan de leden. 
De voorzitter vraagt naar een bechmark van deze cijfers met de andere 
centrumsteden, indien mogelijk tegen de volgende vergadering. 

5. Varia 
- Personeel:  

• de nieuwe cluster manager, Veerle Vermeulen, is gestart op 1/10. Voorstellen aan 
de beheerscommissie voorzien we voor een latere datum 

• Pieter Malengier vertrekt op 1/02 naar een nieuwe job bij Vorming+. De voorzitter 
geeft aan dat er geen enkele twijfel is dat het vertrek van P. Malengier een enorm 
verlies is voor  de bib. Wat hij de voorbije jaren verwezenlijkt heeft is echt enorm. 
De voorzitter zal Pieter namens de bibcommissie een dankmail sturen. 
Commissielid R. De Meerleer vraagt of er intern vervangen wordt of er een 
procedure wordt opgestart voor een nieuwe aanwerving. De procedure staat op de 
agenda voor het clusteroverleg personeel, later deze week. 

- Samen met de andere Wase bibliotheken zijn de eerste stappen gezet naar een 
gezamenlijk dienstreglement. Dit met oog op langere termijn naar verdere 
samenwerking en versterking van de bibwerking.  

- Commissielid V. Meert vraagt om de regels van Bib aan huis te versoepelen bij 
ziekteverlof.  

Na dit overleg neemt projectregisseur Ellen Verbiest over voor de digitale workshop. 
Verslag hiervan in bijlage. 
 
Volgende vergadering, los van een extra vergadering n.a.v. plan van eisen nieuwe bib en 
gezamenlijk dienstreglement Cultuurtuin Waas, maandag 26 april om 20u. 
 

De secretaris, De voorzitter, 
Kirsten Janssens Wim De Mont 

 


