
 
 
 

VERSLAG BEHEERRAAD BIBLIOTHEEK 
 
 

ZITTING VAN 12 MAART 2022 
 
 

 Aanwezig   Annie Lens, Sandy Vermeulen, Ilse Callens, Jozef De Zaeytijd, Johan Veys, Veerle Nachtegaele,  
  Ruth Debels 

 Verontschuldigd  Anne Vanmaercke 
 Afwezig  Hilde De Clercq, Aaron Boonaert, Koen Desloovere, Nicole van der Straeten, Pablo Delrue 

 
 
AGENDA 
 
 

1. Goedkeuring vorig verslag  
Van 1/9/2020 tot 1/3/2021 liep een proefperiode met aangepast openingsuren: 
Maandag 16.00 – 19.00u 
Woensdag 10.00 – 12.00u & 14.00 – 18.00u 
Vrijdag 15.00 – 18.00u 
Zaterdag 10.00 – 12.00u 
Tijdens deze proefperiode hielden we een bevraging bij onze klanten, daaruit bleek dat de voorkeur voor de 
avondopening tot 19.00 uur uitging naar vrijdag in plaats van maandag. De openingsuren werden dan ook in die zin 
definitief aangepast. 

 
2. Jaarverslag 2021 

Activiteiten en leesbevordering 
Kinderen 
Maart Jeugdboekenmaand: online auteurslezingen voor de drie scholen door Hilde Rogge (2e+3e kleuter, 

1e+2e leerjaar), Tine Mortier (3e+4e leerjaar), Luc Embrechts (5e+6e leerjaar). Dit was betalend. Er 
werd klassikaal gekeken. 

Juli/aug  Bestemming Bib 
18/8  Voorleesmoment 
9/10  Verwendag met Theater Savooi en Rein De Vos 
27/10  Voorleesmoment 
 
 
 
 
 



 
Volwassenen 
12/02 Hilde Rogge & Rein De Vos brengen muzikale liefdesverhalen WZC 
Juli/aug Zomerrecensies 
9/10 Verwendag met Theater Savooi en Rein De Vos 
9/10 - 31/10  Boekenverkoop (opbrengst van ongeveer 500 euro) 
 
Coronacrisis 
Als gevolg van de coronacrisis kunnen de meeste klasbezoeken niet doorgaan, we brengen zelf boeken naar de 
klassen of maken pakketten klaar die worden afgehaald. Ook een aantal activiteiten worden geannuleerd. 
 
Nieuwe dienstverlening 
Vanaf half mei kunnen leners hun materialen binnenbrengen buiten de openingsuren via onze nieuwe inleverbus. 
Hier wordt gretig gebruik van gemaakt. Na het weekend kan de bus overvol zitten. Resultaat is ook veel minder 
boetes. Opmerking dat boeken wel een keer beschadigd zijn doordat ze niet altijd goed vallen of onderaan 
terechtkomen. 
 
Werkingsgegevens 
Uitleningen 2021 

  Uitleningen 
Jeugd fictie 25254 
Jeugd strips 11232 
Jeugd non-fictie 2670 
Volwassen fictie 10472 
Volwassen strips 1144 
Volwassen non-fictie 5837 
Tijdschriften 2601 
Spellen 1868 
Daisy 60 
IBL 196 
Overige  171 
Totaal  61505 

 
Opmerking: veel mensen kwamen uit Oudenaarde omdat de bib daar gesloten was voor renovatie. Veel van hen 
zeggen te zullen blijven komen ook als Oudenaarde terug opengaat. Dit omwille van de vriendelijke ontvangst, de 
tijd voor een babbel, de parkeergelegenheid, de communicatie via nieuwsbrief. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Evolutie uitleningen 

 
 

 

Leners 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Aantal leners - jeugd die in het 
werkgebied wonen 

284 297 266 253 194 182 188 239 257 

Aantal leners - jeugd die buiten 
het werkgebied wonen 

37 34 39 47 38 31 34 54 54 

Aantal kaarten voor niet-
individuele gebruikers - jeugd 

63 64 69 66 64 61 25 26 27 

Totaal aantal leners - jeugd 
384 395 374 366 296 274 247 319 338 

Aantal leners - volwassenen die 
in het werkgebied wonen 

327 326 343 370 465 430 455 397 411 

Aantal leners - volwassenen die 
buiten het werkgebied wonen 

83 93 84 107 129 135 148 137 151 

Aantal kaarten voor niet-
individuele gebruikers - 
volwassenen 

42 33 39 36 25 24 48 32 28 

Totaal aantal leners - 
volwassenen 

452 452 466 513 619 589 651 566 590 

Totaal aantal leners 836 847 840 879 915 863 898 885 928 

Een klas wordt gerekend als 1 lener, de kinderen worden niet individueel ingeschreven. 



 
3. Update personeelssamenstelling 

Nieuwe medewerkers: 
Veerle Deweerdt in dienst sinds 21/06/2021 (13/38) 
Julie Vanderstricht in dienst sinds 03/01/2022 (13/38) 
 

4. De Leesjury 
De Leesjury is een leesclub voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar, waarin zij een aantal boeken lezen en er 
tijdens een aantal bijeenkomsten (van september tot april) met leeftijdsgenoten over praten. Elk jurylid stemt op zijn 
of haar favoriete boeken. Per leeftijdsgroep wordt het boek met de meeste stemmen bekroond met de prijs van de 
Leesjury. De bekendmaking van de winnaar gebeurt in april. 
We starten in Wortegem-Petegem in het schooljaar 2022-2023 met één leesgroep, nl. groep 3 (8-10 jaar) = 3de-4de 
leerjaar. Bij succes kunnen we nadien uitbreiden met groep 4. 
Els De Buyck heeft zich kandidaat gesteld om de groep te begeleiden. De bijeenkomsten gaan door in de bibliotheek 
op zes zaterdagen, telkens van 9 tot 10 uur. 
 

5. Varia 
• Op de planning: jeugdboekenmaand (maart), bezoek Picturale (14 maart), maandelijks voorleesmoment op 

woensdagnamiddag, vertelnamiddag Hilde Rogge WZC (5 april), zomerzoektocht (juli-augustus), verwendag 
(8 oktober) 

• Nieuw in de bib: Bieblo, een speelse boekenzoekmachine voor kinderen en jongeren van 6-14 jaar. Sandy 
merkt op dat een uitbreiding voor 14+ wenselijk zou zijn. Voor volwassenen is er Leestipper. Annie verwijst 
naar www.gentleest.be 

• Sandy verwijst naar www.oudenaarde.be/vertelsels-onder-de-stamboom. Deze online verhalen mogen 
gedeeld worden. Ruth stuurt de link alvast naar het WZC.  

• 25 jaar bib 2024: alle ideeën zijn welkom! Dit punt wordt hernomen op de vergadering van zaterdag 19 
november. Sandy polst bij Theater Stam en Johan bij de leesclub. Voor lezingen kunnen we beroep doen op 
gesubsidieerde auteurslezingen www.auteurslezingen.be 

• In 2022 is het honderd jaar geleden dat Marc Sleen geboren werd. Annie vertelt dat Gent hierrond heel wat 
organiseert en geeft als tip om in onze bib de stripverhalen van Nero nog eens extra in de kijker te zetten. 

• Sandy geeft aan dat veel jongeren interesse tonen in Manga. Ruth vraagt eens na bij Atlantis en Sandy bij de 
jongeren zelf. 
 

 
Volgende vergadering 19 november 2022  

10.00 uur in OC Het Rozenhof 
 
 

Namens de beheerraad, 
 

 

 Ruth Debels,         Annie Lens, 
 Bibliothecaris         Voorzitter 

 

http://www.gentleest.be/
http://www.auteurslezingen.be/

