Plusbibliotheken, AB-vergadering 2 dec. 2016
Aanwezig:
Perry Moree deZB, Brigit Homans, atheneumbibliotheek, Luc de Vries Tresoar, Hanneke van
Duin Utrecht, Irene Schuiten Rotterdam, Paul Adels Rotterdam, Jennie Doest, bibl Arnhem,
Doeke Sijens Groningerforum, Margriet van Leeuwen Arnhem, Peter Kok Midden-Brabant,
Rob Visser Amsterdam, Erika Vos- Meijer bibl Zuid Kennemerland, Alice van Diepen,
atheneumbibl, Carin Klompen Maastricht (verslag), Chris Wiersma Almere.
Afmelding : Frans van Spaandonk ( wegens ziekte).
1. Verslag 17 juni 2016
Nav actielijst:
- 1. Bezuinigingen / meerjarenraming : Komt terug
- 2. Gaat over musidesk en ingressus: tbv collectioneren bladmuziek. We constateren dat het
aanbod voldoende is. Iedereen sluit afzonderlijk een overeenkomst af. Actie: Afrondende
notitie is gewenst. Wellicht kunnen we op termijn een ( gezamenlijke) raamovereenkomst
afsluiten.
- 3. Is geagendeerd voor deze vergadering (punt 4)
- 4. Volgt; wordt meegenomen bij uitwerking gezamenlijk collectieplan
- 5. Is geagendeerd bij stand van zaken
- 6. Info saneringsvoorstel Ingressus : zie mededeling in notitie stand van zaken.
- 7. Afgerond
- 8 Afgerond
Afgelastingsmemo: geen opmerkingen
2. Ingekomen stukken
Bibliotheek Eindhoven wil uit de PLUSbibliotheken stappen, omdat zij de PLUSbibliotheek
niet meer in het Eindhovense concept vinden passen.
Zij blijven nog een jaar lid, om volgend jaar te bekijken hoe het verder gaat. Eea is mede
afhankelijk van wat er gebeurt met het nationaal collectieplan.
Actie: Aandachtspunt voor de volgende vergadering: nationaal collectieplan en de afspraken
rondom zwaartepunten en ibl
3 lopende zaken
Wetenschap voor iedereen (wetenschap in us)
Zuid Kennemerland geeft aan de wetenschappelijke functie te willen inpassen in hun
frontoffice (is speerpunt). Medewerkers worden geschoold.
De leden van de vergadering vinden dit thema (wetenschap voor iedereen) relevant en
belangrijk. Echter, het is onduidelijk wat de resultaten moeten zijn. De sheets geven daar
geen informatie over.
Actie: Graag meer info , met name:
- Wat wordt hiervan verwacht
- voor wie dit interessant.
- Wellicht een pilot starten.( vraaggestuurde aanpak, meer focus, voor wie doen we
het en wat zijn de doelen)

- Welke verbinding ligt er met het artikel van Frans: “De nieuwe bibliothecaris".
Ter informatie: https://www.kb.nl/expo/blader/digitaal-gouddelven-bij-dekb/gouddelven.pdf

Collectieplan: dit is de vastgesteld door de KB. Wordt voorgelegd aan de bestuurlijke
partners. Er komt een actieplan. Plusbibliotheken is een apart onderdeel.
Werkgroep met Chris Wiersma, Bert Fleer Friesland, Esther Westerveld Probiblio, Johan
Stapel KB, Lucina Jones KB, Peter Kok Tilburg, Frans vans Spaandonkc, Jos Debey, Marc
Dekkers, Ronald Spanier Flevoland.
Actie : Nat. Collectieplan agenderen als er meer duidelijkheid is over de rol van de
pusbibliotheken.

Notitie digitale etalages
Loopt
Digitale strategie
Chris geeft een presentatie. Ideeën die eruit voort komen: het digitale combineren met de
ontmoetingsfunctie. ( inspelen op Communities).
Bv kinderdebat. Biblio: contentsysteem van Almere. Escaperoom met 24 th skills (
hackatons).De meest dominante maatschappelijke ontwikkeling is digitalisering in relatie
met de netwerksamenleving. Centraal in de ontwikkeling staat de digiloog.
Nav presentatie Chris :
Pressure cooker: een aantal mensen komen in december een paar dagen bijeen om ideeën
verder uit te werken. Deelnemers vanuit Tresoar, Midden Brabant, OBA,
denieuwebibliotheek, beleidscoordinator.
Ingresssus: ter info overzicht tarieven 2017
Ebooks:
De boodschap is dat moet blijken wat nu precies de gevolgen zijn.
1. Op basis van single copy en single use
2. De huidige situatie
Actie : Artikel Frans van Spaandonk in Bibliotheekblad agenderen voor volgende AB

Overzicht Pica bibliotheken : twee PLUSbibliotheken moeten nog declareren.
4. Voorstel medefinanciering publieksdienst de nieuwebibliotheek
De vergadering is akkoord
5. Bestuurszaken
We hebben 13,5 leden. Financiën zijn gezond.

Alleen Groningen declareert vanuit de werkgroep. Anderen declareren niets.
Actie : Volgende keer komen we terug op de werkgroepen.
Begroting voor 2017 wordt goedgekeurd.
Kascie:
Ter vergadering meldt Doeke Sijens zich als lid. Marcel Theeuwes (DOB Den Haag) zal
gevraagd worden door Perry Moree. Nagekomen : Marcel zal deze taak graag op zich
nemen.
Vergaderschema wordt vastgesteld.
AB vergaderingen 2017 : 31 maart, 16 juni, 15 september en 8 december.
6. Rondvraag en sluiting
Erika meldt zich af voor eerstvolgende vergadering volgend jaar.
De voorzitter sluit de vergadering.
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Actielijst
Afrondende notitie dienstverlening bladmuziek Musidesk en
verkenning mogelijkheid van mantelovereenkomst.
Uitwerking gezamenlijk collectieplan; hierbij ook betrekken IBL
afspraken ; agenderen voor AB
Info onderwerp “wetenschap voor iedereen”
Resultaat dienstverlening ism S2M delen met PLUSbibliotheken
Resultaat pressure cooker delen met PLUSbibliotheken
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Financieel verslag 2016
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Marcel benaderen voor deelname aan kascommissie
Artikel Frans : agenderen voor AB
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Frans
Chris / Frans
Frans
Chris / Frans
Adham
Laamraoui /
Frans
Frans / Perry /
Kascommissie
Frans
Fras

