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1. Verslag vorige vergadering VCA 
 
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd. 

 
2. Jaarverslag 2019 cultuurdienst 
Opmerkingen bij het verslag: 

 Er wordt opgemerkt dat er een toename is van de verhuur zalen en dat de publiciteitsborden 
minder gebruikt worden. De klassieke publiciteitsborden zijn nog steeds een goed kanaal, 
maar worden vooral door de jeugdverenigingen gebruikt. 

 Wat is vervanging, vernieuwing trussensysteem in ‘de Jack-Op’? 
Trussensysteem is een soort rail waaraan de spots en de gordijnen omhoog gehangen 
worden. Vroeger moesten de gordijnen telkens handmatig opgehangen worden. Dit was een 
hele klus met hoogtewerker, gezien hoogte zaal. Het nieuwe systeem heeft een basisset aan 
licht om in te pluggen en de gordijnen kunnen nu met een katrolsysteem opengerold worden. 

 In de grote zaal van ‘de Jack-Op’ was reeds een beamer en scherm aanwezig, nu is dit ook 
voorzien in de foyer. 

Het jaarverslag cultuur 2019 wordt goedgekeurd. 
                             
3. Programma 2020-2021 cultuur: toelichting 
VERDIEP 2 seizoen 2020-2021 is seizoen 12 in GC ‘de Mena’ en brengt een mix (muziek / 
theater / tentoonstelling / comedy / cabaret) aan culturele voorstellingen voor volwassenen, 
kinderen en scholen. 
Ondanks besparingen in de sector werd opnieuw een programma samengesteld vergelijkbaar met de 
vorige seizoenen. 
 
Alle voorstellingen hebben nu ook een 60+ tarief in plaats van alleen de voorstellingen van de 
seniorenweek en een bepaalde selectie zoals bij vorige programmatie. 
Voor VERDIEP 2 seizoen 2020-2021 wordt er verder samengewerkt met derde instanties onder 
de titel ‘Partner van VERDIEP 2’ en wordt er verder samengewerkt met de IGCS 
(Intergemeentelijke Culturele Samenwerking) tussen Aarschot, Scherpenheuvel-Zichem, 
Rotselaar, Holsbeek en Begijnendijk. 
 
Binnen de programmatie van VERDIEP 2 worden er specifieke voorstellingen en activiteiten 
georganiseerd tijdens de Seniorenweek (i.s.m. seniorenraad) en tijdens de Buitenspeeldag (i.s.m. 
jeugd- en sportdienst). 
 
Bij reservatie vanaf 4 abonnementsvoorstellingen heeft de aanvrager recht op de abonnementsprijs. 
Voor personen met een attest van verhoogde tegemoetkoming wordt voor elke voorstelling een 
korting van 30% gegeven, dit geldt ook voor de abonnementsprijzen. 
Voor leerlingen van de Hagelandse Academie voor Muziek en Woord (HAMW) is er een uniform 
reductietarief van 7,00 euro (deze maatregel geldt ook binnen de centra van de IGCS: CC Het 
Gasthuis Aarschot en GC den egger Scherpenheuvel-Zichem) voor volgende voorstellingen op 
VERDIEP 2 van GC ‘de Mena’: 
02/12/2020 / Mena / Reymer 
20/01/2021 / Mena / Konst mun kletijn! – Dimitri Leue & Antoon Offeciers 
24/02/2021 / Mena / Jours Joyeux 
24/03/2021 / Mena / Rust Roest – Dirk Blanchart 
Voor personen met een begeleiderspas kan de begeleider gratis mee. 
 



Kunstroute (thuisateliers kunstenaars): november 
Nieuw: jongerententoonstelling waarbij kunst van jongeren tussen 17 en 24 jaar tentoongesteld wordt. 
Rotselaar heeft reeds 4 kandidaten voor deze jongerententoonstelling. 
Deze tentoonstelling wordt in samenwerking met de IGCS en 2 andere culturele centra binnen de 
IGCS georganiseerd. 
Op 15-16/11/20 is er het gezamenlijk openingsweekend in Rotselaar voor de jongerententoonstelling 
en alle thuisateliers. 
 
4. Jaarverslag 2019 bibliotheek 
Het jaarverslag bibliotheek 2019 wordt goedgekeurd. 
 
5. Toelichting programma 2020-2021 Bib  
Ook in het werkingsbudget van de bibliotheek werd behoorlijk gesnoeid. Door het wegvallen van de 
vroegere werkingsgelden en subsidies van de provincie, de nieuwe beleidskoers van Vormingsplus 
waardoor lezingen/workshops voor persoonlijke vorming niet meer mogelijk zijn, heeft de bibliotheek 
ook creatief moeten op zoek gaan naar alternatieven om een degelijk programma in elkaar te steken. 
 
De Gezinsbond heeft gelukkig het project ‘Waarom?Daarom!’, opvoedingsondersteuning voor een 
stuk overgenomen en zorgt ervoor dat de bibliotheek in het voorjaar en het najaar gratis lezingen rond 
opvoeding kan aanbieden. 
 
De bibliotheek werkt voor haar activiteiten ook meer samen met verenigingen, low-budget 
gezelschappen en probeert via ‘auteurslezingen.be’ lezingen te boeken waarbij de bib telkens 100 
euro subsidie ontvangt per georganiseerde lezing. 
 
Daarnaast kunnen we ook bogen op sterk gemotiveerde vrijwilligers die voor de bib maandelijks het 
computercafé en de workshops Coderdojo organiseren. 
Op deze manier hebben we ook voor het volgend seizoen 2020-2021 toch weer een mooi programma 
in elkaar kunnen boksen. 
 
Nieuw voor volgend seizoen is het e-boekenplatform dat waarschijnlijk rond mei-juni in werking zal 
treden waarbij de klanten via hun bibliotheekaccount rechtstreeks vanuit de catalogus e-boeken zullen 
downloaden. De bibliotheek heeft voor deze werking een contract (niet goedkoop) aangegaan met 
Cultuurconnect die het e-boekenplatform hebben uitgerold voor alle bibliotheken in Vlaanderen. Het 
aanbod is voor iedereen gelijk en werkt volgens het single-use model. Dus als een e-boek uitgeleend 
is, kan je het (zoals bij een fysiek boek) geen tweede keer uitlenen. Dit was één van de voorwaarden 
van de uitgeversgroepen waarmee dit platform tot stand is gekomen. 
 
Naast het nieuwe platform blijven we ons eigen bestand van e-boeken die we uitlenen op e-readers 
van de bibliotheek behouden om gebruikers die nog niet vertrouwd zijn met het lezen op een e-reader 
de kans te geven om te ontdekken hoe dit werkt. 
 
Ook nieuw tegen de zomer zijn ‘Bieblo’ (kinderen) en ‘Mijn leestipper’ (volwassenen), 2 (betalende 
voor de bib, niet voor de gebruiker) diensten van Cultuurconnect waarbij de lezers leesadvies op maat 
krijgen aangeboden, gebaseerd op de collectie van de eigen bibliotheek. Kinderen: leestips via app 
omtrent leesvoorkeuren die je aanduidt. Volwassenen: door op je bibliotheekaccount een leesprofiel 
aan te maken, krijg je op basis daarvan leestips aangeboden. 
 
Boekstart: een nieuw en aanvullend project op ons bestaande 2-jarigenproject. 
Boekstart is een project in samenwerking met ‘Iedereen leest’, Gezinsbond, ‘Kind en Gezin’ en hun 
consultatiebureaus, ‘Huis van het Kind’, jeugddienst en de bibliotheek en is een 
leesbevorderingsproject. Ouders ontvangen in het consultatiebureau voor hun baby vanaf 6 maanden 
een boekenstartpakket om taal bij baby’s te stimuleren. Dit wordt ook ondersteund door aanvullende 
informatie die ouders door de daardoor opgeleide vrijwilligers in het bureau ontvangen.  
Op 15 maanden ontvangen ze een tweede boekenpakket in de lokale bibliotheek ook weer gekaderd 
in een infomoment. 
Als afsluiter krijgt het 2-jarige kind van de bib een verjaardagskaartje met uitnodiging om een 
geschenkje op te halen in de bib. De peuter ontvangt dan een rugzakje en een boekje. Ook dit 
moment wordt gekaderd in een infomoment. 
 



“Boekstart wil ouders met hun kleine kinderen laten genieten van boeken. Dat is leerrijk én gezellig. 
De woordenschat van baby’s en peuters die veel woorden horen, groeit razendsnel. Bovendien leert je 
kind niet alleen meer maar ook andere woorden wanneer er boeken aan te pas komen. En er is meer. 
Als je al vanaf heel jong met je kind praat en samen in boekjes kijkt, heeft hij het later makkelijker op 
school. Dat is zelfs bewezen.” 
 
PBS (Provinciaal bibliotheeksysteem) wordt EBS (Eengemaakt bibliotheeksysteem): 
 
In oktober 2020 start de volgende migratiegolf naar het EBS waarbij Vlaams-Brabant aan de beurt is.  
Gedurende deze periode moet er bekeken worden op welke manier wij binnen de grote structuur van  
het EBS gaan samenwerken met andere bibliotheken in beperktere kring om tot een meer regionale 
werking te komen. Binnen deze engere structuur zullen er afspraken moeten gemaakt worden rond 
lidgelden, boetegelden, IBL-afspraken, gezamenlijke collectievorming, activiteiten samen 
organiseren… 
Alle parameters moeten in deze periode voor deze groep aangepast worden en vastgelegd worden in 
de nieuwe software Wise en getest worden. 
Rond maart-april 2021 zou EBS dan live moeten gaan in onze gemeente. 
Ondertussen gaan er nog overlegmomenten georganiseerd worden tussen bibliotheken onderling en 
tussen bibliotheken en gemeentebesturen. 
Het gaat hier dus om en compleet nieuwe situatie en werkwijze, waarbij nog heel wat aanpassingen 
zullen moeten gebeuren. 
 
6. Advies jaarverslagen 2019  en programma’s 2020-2021 Cultuur-Bib  
Na bespreking en toelichting van de jaarverslagen 2019 en programma’s 2020-2021 van cultuur en 
bibliotheek geeft de Vaste Commissie advies bibliotheek/gemeenschapscentrum unaniem een gunstig 
advies voor deze agendapunten. 
Dit advies wordt bezorgd aan het bestuur. 
 
 
7. Volgende VCA vergadering  
 
Wordt later meegedeeld. 

 
 


