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1. Goedkeuring van het verslag van 13.12.04
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
2. Toelichting i.v.m. PBS
Werkwijze
De heer Bart Beuten verduidelijkt door middel van een overzichtelijke powerpoint-presentatie het concept van het provinciaal bibliotheeksysteem en geeft een
overzicht van de huidige stand van zaken van de realisaties terzake.
Afspraak
Een kopie van de slides die tijdens de presentatie werden gebruikt wordt als bijlage bij dit verslag gevoegd.
3. Verslaggeving door de voorzitter van het Dagelijks Bestuur van 22.12.04
In deze vergadering werden volgende topics besproken:
- Prijs van de vrijwilliger
Vanuit de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding werd Geert
puype aangeduid als lid van de jury.
– Verhoging participatie aan de vergaderingen
de onduidelijkheid over de lengte van het mandaat en het feit dat er op
het plenaire niveau weinig ruimte is voor diepgaande discussie rond een
sectoroverschrijdend thema zijn niet bevorderlijk voor een frequente
aanwezigheid op de plenaire bijeenkomsten.
– Culturele industrieën
- Beleidsnota Cultuur
4. Beleidsnota Cultuur 2004-2009 en Beleidsbrizef 2005
Dit agendapunt wordt verplaatst naar de plenaire vergadering van de Raad voor
Volksontwikkeling en Cultuurspreiding van 19.01.05.
5. Planning aandachtspunten eerste semester 2005
In de vergadering van 16 februri 2005 wordt de insteeknota De informatieopdracht van de openbare bibliotheek (Edwin Van Troostenberghe) besproken.
In de vergadering van 21 maart 2005 werd gewerkt rond het thema Structurele
samenwerking met het onderwijs.
Afspraak: Ann Schatteman bereidt de sneuveltekst voor.
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6. Varia en rondvraag
* Reprobel
Afspraken:
1. De voorzitter geeft de tekst van het Koninklijk Besluit en van het artikel in
VVBAD Info door aan het secretariaat.
2. Christine Bussche bezorgt deze documenten aan alle leden van de Commissie.
.

Volgende vergadering: woensdag 16 februari om 14 uur in zaal 6.

Christine Bussche
secretaris

Julien Van Borm
voorzitter
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