INTERGEMEENTELIJKE VERENIGING VOOR BIBLIOTHEEKWERKING, CULTUUR
EN ACADEMIE VOOR DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS
Overzichtslijst van het Verslag van de Raad van Bestuur, gehouden op 5 oktober
2017 te 20.30 uur, in de maatschappelijke zetel Sint-Bernardusabdij 1, Hemiksem
Deze lijst bevat enkel de punten met niet-persoonsgebonden gegevens en punten
waarover een definitief besluit werd genomen.
 Verslag vorige vergadering (5/9/2017)
Besluit bij eenparigheid:
Het verslag van de vergadering, gehouden op 5/9/2017 te 19.00 uur, wordt
goedgekeurd.
 Verkiezen van een ondervoorzitter, voorgedragen door Niel
Besluit bij eenparigheid en bij geheime stemming:
Rob Mennes wordt aangesteld als eerste ondervoorzitter en Eddy Soetewey als tweede
ondervoorzitter van de Raad van Bestuur van IVEBICA.
 Overdracht Academie Muziek en Woord HSN en personeel
Besluit bij eenparigheid:
Artikel 1:
De organisatie en exploitatie van de Academie voor Muziek en Woord HemiksemSchelle-Niel wordt met ingang van 1 januari 2018 overgeheveld naar IVEBICA.
Artikel 2:
Het gemeentebestuur van Hemiksem blijft, overeenkomstig de vigerende
reglementering, bevoegd als schoolbestuur tot 31 augustus 2018. Het richt zich tijdens
de overgangsperiode van 1 januari 2018 tot 31 augustus 2018 naar het advies van
IVEBICA.
Artikel 3:
De deelnemende gemeenten stellen de benodigde lokalen, infrastructuur en
muziekinstrumentenpatrimonium om niet ter beschikking.
Artikel 4:
IVEBICA neemt in het budget 2018 de nodige inkomsten en uitgaven op voor exploitatie
van de Academie voor Muziek en Woord Hemiksem-Schelle-Niel.
Artikel 5:
Het personeel bezoldigd ten laste van de deelnemende gemeenten dat ter beschikking
wordt gesteld aan de Academie voor Muziek en Woord HSN, wordt met ingang van 1
januari 2018 overgeheveld naar IVEBICA.
Artikel 6:
De gesubsidieerde personeelsleden tewerkgesteld voor de Academie voor Muziek en
Woord HSN worden overgenomen met behoud van verworven rechten en met
instemming van het betrokken personeelslid en dit met ingang van 1 september 2018.
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 Overdracht OB Niel en personeel
Besluit bij eenparigheid:
Artikel 1:
IVEBICA neemt met ingang van 1 januari 2018 de exploitatie, het roerend patrimonium
en het personeel van de bibliotheek Niel over.
Artikel 2:
Naast de jaarlijkse dotatie in de bijdrage van de kosten, wordt jaarlijks door de
gemeente Niel een bedrag van 78.457,87 van de gemeentelijke dotatie van het Vlaams
Gemeentefonds aan IVEBICA overgemaakt, namelijk het deel van de subsidies met
betrekking tot het lokaal cultuurbeleid, op basis van het decreet van 3 juli 2015 tot
wijziging van diverse decreten houdende de subsidiëring aan de lokale besturen en tot
wijziging van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie
en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds;
Artikel 3:
De benodigde infrastructuur voor de bibliotheekvestiging te Niel wordt om niet ter
beschikking gesteld.
 Hospitalisatieverzekering: Ethias of AG Insurance
Besluit bij eenparigheid:
IVEBICA treedt toe tot de collectieve verzekering die de FPD heeft afgesloten met AG
Insurance. De toetreding zal ingaan vanaf 1 januari 2018.
IVEBICA neemt de premie voor de hospitalisatieverzekering volledig ten laste onder
dezelfde voorwaarden als de huidige verzekering.
 Toewijzing offerte logo en huisstijl IVEBICA
Besluit bij eenparigheid:
De Raad van Bestuur beslist dat de opdracht m.b.t. het ontwerp voor het logo en de
huisstijl van IVEBICA gegund wordt aan Bolder mits de prijs van 3.180,00 euro (excl.
BTW).
 Toewijzing offerte Ticketing Systeem
Besluit bij eenparigheid:
De Raad van Bestuur beslist dat de opdracht m.b.t. de ontwikkeling van een
ticketsysteem voor IVEBICA gegund wordt aan TICKETGANG mits de prijs van 2.575
euro (excl. BTW).
 Dagorde Algemene Vergadering 18/12/17
Besluit bij eenparigheid:
De Raad van Bestuur keurt de agenda voor de Algemene Vergadering van 18
december 2017 goed.

Begroting en beleidsnota 2018
Besluit bij eenparigheid:
De Raad van Bestuur keurt de begroting voor 2018 goed.
De financiële beheerders worden geïnformeerd over de dotatie voor 2018.
Een overleg rond de beleidsnota vindt plaats op 25 oktober 2017 om 16 uur in het
bibliotheekgebouw in Hemiksem.
 Opmaak status patrimonium door bedrijfsrevisor Graré
Besluit bij eenparigheid:
De Raad van Bestuur beslist om bedrijfsrevisor Graré – A Audit een inventaris en een
waardebepaling van de activa te laten opmaken van de collectie en van de uitrusting
van de bibliotheek van Niel en van de uitrusting en het muziekinstrumentenpatrimonium
van de Academie Muziek en Woord.
Pagina 2 van 3

 Verslagen werkgroepen en dagelijks bestuur cultuurraad
Er zijn geen verslagen van de werkgroepen of van het dagelijks bestuur.

Bestelbonnen en betalingen
Besluit bij eenparigheid:
De Raad van Bestuur keurt de bestelbonnen en de betalingen goed.
Bibliothecaris-secretaris
Inge Cornelis

Voorzitter
François Boddaert
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