Aan de leden van de Raad van Bestuur van de VVBAD

Geachte leden van de Raad van Bestuur,

Met grote aandacht heb ik uw open brief gelezen. De manier waarop u de nakende hervormingen
waarin uw vereniging is betrokken voorstelt, strookt op belangrijke punten niet met de werkelijke
plannen.
De beslissing om de subsidies van de VVBAD stop te zetten kent al een lange voorgeschiedenis. Het
regeerakkoord gaf aan dat er een hervorming zou komen voor de koepels, federaties en steunpunten
in cultuursector, met het oog op een betere efficiëntie en meerwaarde, vanuit het principe: minder
geld naar de bovenbouw, meer geld naar het werkveld.
Het plan om belangenbehartigers VVC, VVBAD, Forum Amateurkunsten en de provinciale vzw
Vlabr’accent niet langer te ondersteunen met middelen vanuit cultuur komt niet uit de lucht vallen.
U weet als geen ander dat VVBAD als volwaardige en deskundige partner werd betrokken in de
voorbereidende trajecten die de aangekondigde hervormingen en de oprichting van het steunpunt
bovenlokaal cultuurwerk vorm hebben gegeven. Hierover is herhaalde malen vergaderd met alle
betrokkenen. De VVBAD was steeds uitgenodigd, maar was niet altijd present en heeft ook niet
tijdens deze beraadslagingen maar pas na de beslissing verzet aangetekend tegen de stopzetting van
de subsidiëring voor deze belangenbehartigers.
Met onder meer de middelen die vrijkomen komt er een steunpunt voor de lokale en bovenlokale
cultuurwerking. De bibliotheekondersteuning wordt ingekapseld in dit steunpunt en wordt versterkt
door de uitbouw van expertise op het vlak van bibliotheekbeleid binnen het Departement Cultuur,
Jeugd en Media. De vroegere consulenten van het streekgericht bibliotheekbeleid zijn per 1 januari
2018 ingekanteld bij het departement.
De deskundigheid van het personeel in de genoemde belangenbehartigers wordt gevaloriseerd door
hen de kans te geven om over te stappen naar het nieuwe steunpunt. In concreto zal het personeel
van de VVBAD dus kunnen doorstromen naar het steunpunt. Het departement zal de
beleidsondersteunende en adviserende rol op zich nemen. Het steunpunt zal instaan voor de
concrete praktijkondersteuning van de bibliotheken.
Niets let tenslotte de VVBAD om haar rol als belangenbehartiger te blijven spelen, vanuit haar eigen
missie en met haar eigen middelen. Het subsidiebedrag bedraagt immers minder dan één vijfde van
de omzet.

Met de meeste hoogachting,

Sven Gatz

