INTERGEMEENTELIJKE VERENIGING VOOR BIBLIOTHEEKWERKING, CULTUUR EN
ACADEMIE VOOR DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS
Overzichtslijst van het Verslag van de Raad van Bestuur, gehouden op 22 februari 2018 te 19.00 uur,
in de maatschappelijke zetel Sint-Bernardusabdij 1 te Hemiksem
Deze lijst bevat enkel de punten met niet-persoonsgebonden gegevens en punten waarover een definitief
besluit werd genomen.


Verslag vorige vergadering (18/1/2018)

Besluit bij eenparigheid:
Het verslag van de vergadering, gehouden op 18/1/2018 te 19.00 uur, wordt goedgekeurd.


IveBiC Werkingsverslag 2017

Besluit bij eenparigheid:
Het werkingsverslag zal voorgelegd worden op de Algemene Vergadering van 18 juni 2018.


Transitie IVEBICA
o Financieel beheer Rupelbib
Besluit bij eenparigheid:
Het bestuur van IVEBICA neemt het financieel beheer op van de Rupelbib-activiteiten. Belfius zal een
derdenrekening openen waarop de inkomsten van de Beginternet-cursussen, die momenteel bewaard
worden in de bibliotheek van Niel, gestort worden. Rupelbib sloot 2017 af met 2.922,92 euro aan cash
inkomsten.
Aan de besturen van Boom en Rumst worden op het einde van het boekjaar facturen gestuurd m.b.t.
de kosten van het voorbije werkingsjaar.



Academie Muziek en Woord
o Reglementen
Besluit bij eenparigheid:
De Raad van Bestuur beslist om de retributies te behouden.
De reglementen worden tegen de Raad van Bestuur van 19 maart aangepast aan de IVEBICAhuisstijl.
o Nieuw decreet DKO
Besluit bij eenparigheid:
De Raad van Bestuur beslist om een vergadering te houden i.v.m. de richting “musical” op 14 maart
om 14u30.
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I.f.v. het nieuwe decreet DKO zal de Raad van Bestuur op 30 maart aanwezig zijn op het pedagogisch
college. Dit college vindt plaats van 9u45 tot 11u45.
Beide vergaderingen vinden plaats in de lokalen van de academie, Nijverheidsstraat 27 te 2620
Hemiksem.


Verslagen werkgroepen en dagelijks bestuur cultuurraad
De verslagen werden in bijlage aan de raadsleden bezorgd en werden besproken.

Bibliothecaris-secretaris
Inge Cornelis

Voorzitter
François Boddaert
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