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Autonoom gemeentebedrijf Rotselaar

Zitting van 5 mei 2022

Aanwezig: Bart De Vos, voorzitter;
Nico Lodewijks, Freddy Michiels, Els Heremans, Diane Discart, Brent Gomand,
Heidi Van der Elst, Vincent Van Opstal, Roel Poelmans, leden raad van bestuur;
An Craninckx, secretaris;

Verontschuldigd: Yannick Heyligen, Hans Van Hyfte, Peggy Du Tré, leden raad van bestuur;

6. Goedkeuring programmabib 2022-2023 enjaarverslag bib 2021

Voorgeschiedenis
o Jaarlijks stelt de bibliotheek haar jaarprogramma op samen met de dienst Cultuur. Aan de

hand van het jaarverslag van het vorige werkjaar en de evaluatie daarvan wordt het nieuwe
jaarprogramma opgemaakt en eventueel bijgestuurd.

Feiten en context
o Het ontwikkelen van activiteiten binnen de bibliotheek, de Mena resulteert onder het AGB

Rotselaar.
o De programmatie van activiteiten en aanbod in de bibliotheek passen in het kader van de

opdrachten die de bibliotheek krijgt toegewezen in het decreet lokaal cultuurbeleid om aan de
definitie van openbare bibliotheek te voldoen.

o Het jaarprogramma bibliotheek wordt voorgelegd ter advies aan de Vaste Commissie voor
Advies Bib/GC en ter goedkeuring op de Raad van Bestuur AGB

Juridische gronden
o Decreet Lokaal Cultuurbeleid van 6 juli 2O12, uitvoeringsbesluit van 26 oktober 2012

en volgende uitvoeringsbesluiten.
o Decreet Lokaal bestuur van22 december 2017 en latere wijzigingen
o Wet van 17 juni 2016 overheidsopdrachten

Adviezen
o De Vaste Commissie voor Advies Bib/GC keurde de programmatie 2022-2023 in haar

vergadering van 6 april 2022 goed.

Argumentatie
o De bibliotheek moet participatie aan het cultuur- en vrijetijdsaanbod bevorderen en stimuleren
o De bibliotheek heeft in haar opdrachten een educatieve taak.

Financiële gevolgen
De uitgaven lopen over 2 kalenderjaren 2022 en 2023 en zijn verdeeld over verschillende
budgetsleutels.
Actieplan: 0404
Actie: 040401

Besluit

Na beraadslaging,
9 stemmen voor: Bart De Vos, Nico Lodewijks, Freddy Michiels, Els Heremans, Diane Discart, Brent
Gomand, Heidi Van der Elst, Vincent Van Opstal en Roel Poelmans
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Artikel 1:
De RVB AGB keurt het jaarverslag bib 2021 goed.
Artikel2:
De RVB AGB keurt het programma, de toegangsprijzen en de prijsraming van gages excl
BTW voor het programma bibliotheek2022-2023 goed. Als volgt:
Doorlopend

* Fundels: digitale prentenboeken en digitaal lezen op AVl, Abonn. Cultuurconnect 1.250€
* E-readers bib + e-boeken, Collectie 2.000,00 €
* E-boeken platform Cultuurconnect online, Abonn. Cultuurconnect 3.090€
* Leestipper, Abonn. Cultuurconnect 1.í60€
* Bieblo, Abonn. Cultuurconnect 430€
" Rugzakjes 2-jarigen + startboekje, 2-jaarlijkse kost 1.500€
* Tatertaal uitleenpakket kinderdagverblijven, onthaalouders, kleuterjuffen, Bib,gratis
* Boekstart baby's: project voor minstens 4 jaar, Abonn. ledereen leest 900 €
* Gopress online kranten- en tijdschriftenarchief (ook voor de scholen), Abonn. Cultuurconnect 1.940€
* Schoolbezoeken
* Boekendienst-aan-huis maandelijks

2022 Activiteit Datum Uur Locatie Genre lnkom Doelgroep Gage

September 2022
* Coderdojo (Programmeren voor kinderen)/1 0 -09-202219-l2ulMenalCom puterlessen/Gratis
*Computercafél13-09-2022119ulMena/2de verdieping/CCR vrijwilligers/Computerlessen/Gratis
* Voorleesuurtje Jeugd/14-09-2022115-16u/Bib jeugd/vrijwilligers Voorlezen/Gratis/Kinderen 3-7

Oklober 2022
* Venlrendag bibll-10-2022110-13u/Bib/vrijwilligers/infomomenVGratis/ledereen/onkosten 400,00€
Arcadegames + workshop striptekenen

" Schoolvoorstelling 5de leerjarenl6-10-2022/dag/Mena 2deverdieping/Stijn
I lsen/Ru i mtevaarVSchoolvoorstell ing/Gratis/gage 400,00 €
* Coderdojo (Programmeren voor kinderen)/8-10-2o22lg-12ulMena 3de verd./Computerlessen/Gratis
* Groot Dictee/7-10-2O22l19ulMena 2de verdieping/De Schrijfiruijzen-Bib-DFffaalspel/Gratis/onkosten
450,00€
* Week van het Bos thematafel/8 tot 15-10-2022lBiblthema/Gratis
* Computercafél11-10-2O22l19ulMena 2de verdieping/CCR vrijwilligers/Computerlessen/Gratis
* Voorleesuurtje Jeugd/12-10-2022115-16u/Bib jeugd/vrijwilligers Voorlezen/Gratis/Kinderen 3-7

November 2022
* Voorleesuurtje Jeugd/9-11-2022115-16u/Bib jeugd/vrijwilligers Voorlezen/Gratis/Kinderen 3-7
* Computercafél8-11-2022119ulMena 2de verdieping/CCR vrijwilligers/Computerlessen/Gratis
* Coderdojo (Programmeren voor kinderen)/1 2 -1 1 -202219-1 2ulMena 3de
verdieping/Com puterlessen/Gratis/Kinderen lagere school
* Kunstendag voor Kinderen/19-11-2022114u/Mena 3de verdieping/Workshop/Gratis/Kinderen/gage
500,00€
" Leesclub Femmal7-11-2022l20ulleeszaal bib/Vrijwilligers Leesclub/Gratis/Femma
* Seniorenweek:

o Elyse, Franse chansons uit de vroege jaren '30 tot begin jaren'70: voorstelling door
vzw Spelenderwijzer met E. Peeters (zang) en P. Claes (begeleiding piano en
accordeon)' . 15111122 | 1au I Mena verdieping 3 / gage 530€

o Waarom ben ik zo moe?:4 inwoners van Rotselaar (O. Fonteyn, M. Chioua Lekhli, J

Schuermans en P. Beschuyt) schreven mee aan het boek "Waarom ben ik zo moe?"
Voor iedereen die op zoek is naar manieren om met meer energie in het leven te
staan en een evenwichtige energiebalans te hebben. Lezing door P. Beschuyt.
22111122l14u I Mena verdieping 3
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December 2O22
* Sinterklaas l3-12-2022110-'13ulBib jeugd/vrijwilligers/KinderfeesVGratis/onkosten 450,00€
* Cod erdojo ( Progra m mere n voor ki nderen)/1 0 -1 2-20221 I -1 2ulM ena 3de
verdieping/Com puterlessen/Gratis/Kinderen lagere school
* Computercafé|13-12-2O22l19ulMena 2de verdieping/CCR vrijwilligers/Computerlessen/Gratis
* Voorleesuurtje Jeugd/14-12-2022115-16u/Bib jeugd/vrijwilligers Voorlezen/Gratis/Kinderen 3-7

2023 Activiteit Datum Uur Locatie Genre lnkom Doelgroep Gage

Januari 2023
* Computercafél1O-01-2023/19u/Mena 2de verdieping/CCR vrijwilligers/Computerlessen/Gratis
" Voorleesuurtje Jeugd/11-01-2023119u/Bib jeugd/vrijwilligers Voorlezen/Gratis/Kinderen 3-7
* Coderdojo ( Progra m mere n voor ki nderen )/1 4 -01 -2023 l9-1 2 u/M ena 3de
verd ieping/Com puterlessen/Ki nderen lagere school
* Poèziemaandl2S-01 -2023/Bib/vrijwilligers/Poëzie thematafel/Gratis
* Muzische workshop poëzie 250€

Februari 2023
* Voorleesuurtje Jeugd/8-02-2023115-16u/Bib jeugd/vrijwilligers Voorlezen/Gratis/Kinderen 3-7
* Cod erdojo ( Progra m mere n voor ki n dere n )/1 1 -02-202319-1 2 u/Mena 3de
verdieping/Com puterlessen/Gratis/Kinderen lagere school
* Computercafé|14-02-2023/19u/Mena 2de verdieping/CCR vrijwilligers/Computerlessen/Gratis

Maart2023
" Leesclub Femma/nog geen datuml2OulLeeszaal bib/Vrijwilligers Leesclub/Gratis/Femma
* Voorleesuurtje Jeugd/8-03-2023115-í 6u/Bib jeugd/vrijwilligers Voorlezen/Gratis/Kinderen 3-7
* Coderdojo (Programmeren voor kinderen)/1 1 -03-202319-1 2ulMena 3de

verdieping/Computerlessen/Gratis/Kinderen lagere school
* Computercafé|14-03-2023/19u/Mena 2de verdieping/CCR vrijwilligers/Computerlessen/Gratis
* Voorstellingen jeugdboekenmaand maarVMena 3de verdieping/Pikarnel
theatergezelsschap/Schoolvoorst./Gratis/Kleuters en 3de leerj./gage 900,00€

April2O23
* Coderdojo (Programmeren voor kinderen)/1 -04-202319-12u/Mena 3de
verd ieping/Computerlessen/Gratis/Kinderen lagere school
* Computerca'Íél 1 1 -04-20231 19u/Mena 2de verdieping/CCR
vrijwi I I igers/Com puterlessen/G ratis/Volwassene n
* Voorleesuurtje Jeugd/'19-04-2023115-16u/Bib jeugd/vrijwilligers Voorlezen/Gratis/Kinderen 3-7

Mei2023
* Co m puterc af él 9-O5-2023/'1 9u/Mena 2de verd iep i n g/CC R
vrijwill igers/Com puterlessen/Gratis/Volwassenen
* Voorleesuurtje Jeugd/10-05-2023115-16u/Bib jeugd/vrijwilligers Voorlezen/Gratis/Kinderen 3-7
* Cod erdojo ( Progra m mere n voor ki ndere n )/ I 3-05-20231 9- 1 2ulM ena 3de
verdieping/Com puterlessen/Gratis/Kinderen lagere school
" Week van de groeilamp 16-23105123

o Boekstartdag: Samen met Huis van het Kind zet de bib Boekstart in de kijker.
1 Peuters en boekjes: Lezing i.s.m. de Gezinsbond, 20 mei 2023 om 10u.

Juni 2023
* Coderdojo ( Program meren voor kinderen)/1 0-06-2023/9-1 2ulMena 3de
verdieping/Com puterlessen/Gratis/Kinderen lagere school
*Com puterc af é I 1 3-06-2023/1 9u/Mena 2de verd ie pi n g/CC R
vrijwill igers/Com puterlessen/Gratis/Volwassenen
" Voorleesuurtje Jeugd/14-06-2023115-16u/Bib jeugd/vrijwilligers Voorlezen/Gratis/Kinderen 3-7
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Voor alle bovenstaande voorstellingen werden bindende opties genomen
Organisatie: AGB Rotselaar / Bibliotheek
Verantwoordelijke programmatie: Kristel Heylen, bibliothecaris
I nschrijvingen onli ne: https://rotselaar.bibl iotheek. be/
Samenwerkingen met: Cultuurconnect, Gezinsbond, ledereen leest, vrijwilligers CCR en Coderdojo,
voorleesvrijwilligers, lokale verenigingen, Huis van het Kind, jeugddienst, scholen
Alle activiteiten onder voorbehoud, rekening houdend met coronamaatregelen.
Naargelang de situatie zullen sommige meetings en lezingen online gehouden worden, waarvan data
en link aangekondigd worden op website bib.
Artikel3:
De RVB AGB keurt de cateringprijzen tijdens de voorstellingen van de bibliotheek, welke de prijzen
volgen die vastgelegd werden voor VERDIEP 2, goed :

- Cateringprijzen incl. BTW voor VERDIEP 2 in GC 'de Mena' seizoen 2022-2023 in eigen beheer:
-Stella/Stella0.0/Jack-Op/Hoegaarden/Kriek/CocaCola/CocaColaZero/WaterBlauw/
Water Rood / Koffie / Thee / Fruitsap: 2,20
- Broeder Jacob Tripel - Bruin: 3,50
- Wijn wit - rood: 3,00
- Chips zout - paprika: 2,00

Artikel4:
De RVB AGB keurt de basisprijzen excl. BTW voor productie en huur geluid en belichting voor
desgevallend voorstellingen bibliotheek in GC De Mena seizoen 2022-2023, verzorgd door de
aangestelde technieker van Verdiep 2 zoals bepaald in 'Besluit DC 2010412021 aanstelling technieker
Verdiep 2'
goed.
Productie: 275 euro
Huur geluid: 330 euro

Artikel 5:
De noodzakelijke kosten zoals catering, auteursrechten, huur infrastructuur (niet limitatieve lijst) zijn
ten laste van de bib.

Opgemaakt op9 mei2022

An inckx Bart De Vos
voorzittersecretaris
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