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I. BESTUURSLIJK GEDEELTE
Inleiding
Het voorbije jaar was voor Heemkunde West-Vlaanderen geen gemakkelijk jaar. Nadat de werking
in 2010 grondig werd hervormd (in dit overgangsjaar werd geen werkingsverslag opgemaakt), was
het voorbije jaar het eerste in de beleidsperiode 2011-2014. Voor deze periode werd een
beleidsconvenant met de provincie gesloten (zie bijlage 1), welke op 23 april werd goedgekeurd
door de Raad van Bestuur. Het betekende een radicale omschakeling van de werking, noodzakelijk
om aan nieuwe uitdagingen in een snel evoluerende erfgoedomgeving het hoofd te bieden.
Heemkunde West-Vlaanderen had reeds enkele jaren af te rekenen met een verminderde dynamiek
en een verouderd bestuur. Een bestuursvernieuwing en een nader contact met de leden drong zich
dan ook op. Om hieraan te verhelpen werd beslist de oude structuren, die een belemmering bleken
voor een soepele werking van de vereniging, te verlaten. Het verplichte lidgeld werd afgeschaft, de
Sprokkelingen – waarvan de samenstelling een te belastende opdracht bleek – werden vervangen
door een digitale nieuwsbrief, het bestuur werd grondig vernieuwd, een aantal werkgroepen werd
op poten gezet en het aantal activiteiten gevoelig uit te breiden.
De voor het werkjaar vooropgestelde doelstellingen bleken iets te ambitieus om allemaal te worden
gerealiseerd. Het herstellen van de banden met de in onze provincie actieve vrijwillige
heemkundige en erfgoedverenigingen bleek een zware taak door het ontbreken van up-to-date
adresgegevens. Er werd evenmin geslaagd om alle contactmomenten met andere erfgoedactoren,
zoals vastgelegd in de beleidsconvenant, te organiseren. Anderzijds kan de nieuw ontworpen
website zich beroepen op een stijgend bezoekersaantal, groeit de artikelendatabank sneller dan
vooropgesteld, werden meerdere nieuwsbrieven ruim verspreid over de provincie, bleek de
jaarlijkse heemdag met vernieuwd concept een voltreffer en werden talrijke vormingsactiviteiten en
ontmoetingsmomenten (al dan niet in samenwerking met andere partners uit het erfgoedveld)
ingericht. Een overzicht hiervan vindt u in deel III van dit verslag, met name in het
Activiteitenverslag. Eerst vindt u, na de onderstaande ledenlijst, het Bestuurlijk verslag (deel I) en
het Financieel verslag (deel II).
Ledenlijst dd 31/12/2011
De vereniging werd grondig hervormd, waarbij op 1 januari 2011 de bestaande Algemene
Vergadering werd ontbonden. De leden wordt niet meer de verplichting opgelegd een
vertegenwoordiger te sturen, al kunnen ze uiteraard wel een vertegenwoordiger naar voren dragen.
Het lidmaatschap is gratis. Ut infra vind u de ledenlijst voor het jaar 2011 (de individuele leden, op
heden één persoon, wordt omwille van privacyredenen niet vermeld).
1/ Archeologisch-historische kring Spaenhiers
2/ De Roede van Harelbeke
3/ De Zonnebeekse Heemvrienden
4/ Geschied- en Heemkundige Kring De Gaverstreke
5/ Geschied- en Heemkundige Kring Het Houtland
6/ Geschied- en heemkundige kring Sint-Guthago
7/ Geschied- en Oudheidkundige Kring Avelgem (GOKA)
8/ Heemkring Aan de Schreve
9/ Heemkring De Meiboom
10/ Heemkring Dudzele
11/ Heemkring Dorp en Toren Deerlijk
12/ Heemkring Gestella
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13/ Heemkring Iepers Kwartier
14/ Heemkring Maurits Van Coppenolle
15/ Heemkring Pastoor Frederik Ronse
16/ Heemkring Ter Cuere
17/ Heemkring Wibilinga
18/ Heemkundige Kring Crekel Beke
19/ Heemkundige Kring De Roede van Tielt
20/ Heemkundige Kring Den Hert
21/ Heemkundige Kring Karel van de Poele
22/ Heemkundige Kring Moorslede
23/ Heemkundige Kring Oostkamp
24/ Heemkundige Kring Zwin Rechteroever
25/ Heemkring Menen
26/ Heemkundige Kring Ten Mandere
27/ Het Bourgondisch Erfgoed
28/ Juliaan Claerhoutkring Wielsbeke
29/ Koninklijk Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Roeselare en Ommeland
30/ Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring Kortrijk
31/ Koninklijke Oostende Heem- en Geschiedkundige Kring De Plate
32/ Kring voor Heemkunde dr. Van Damme
33/ Levend Archief
34/ Heemkundige Kring Mulenbeca
35/ Stichting A.T. Van Biervliet
36/ Tieltse Gidsenkring
37/ Uilenspiegels Kring
38/ Vlaams Centrum voor Genealogie en Heraldiek
39/ Waregemse Gidsenkring
40/ West-Vlaamse Gidsenkring Ieper-Poperinge-Westland
41/ West-Vlaamse Gidsenkring Mandeldal
I.1. Algemene Vergadering
Leden
Bart BLOMME, Europastraat 13, 8770 INGELMUNSTER
Bert DE SMET, Priesteragiestraat 20A, 8710 WIELSBEKE (vanaf 23/11/2011)
Jean-Pierre FALISE, Henri Serruyslaan 78, 8400 OOSTENDE, penningmeester
Geert HOORNAERT, Adriaan Willaertstraat 51, 8800 ROESELARE (tot 12/01/2011)
Etienne LAMBERT, Brugsestraat 102, 8531 HULSTE
Jean-Pierre MEIRLAEN, Sint-Niklaasstraat 5, 8900 IEPER (vanaf 26/04/2011)
Didier STRAGIER, Goedendagstraat 21, 8560 WEVELGEM
Ewald VANCOPPENOLLE, Eikenlaan 25, 8200 SINT-ANDRIES-BRUGGE
Hendrik VANDEGINSTE, Boudewijn Hapkenstraat 5A, 8820 TORHOUT, voorzitter
Martijn VANDENBROUCKE, Passionistenlaan 1, 8500 KORTRIJK, secretaris
Leonard VANHEESBEKE, Markstraat 17, 8560 WEVELGEM
Vergaderingen
Algemene Vergadering op 16 maart 2011 te Izegem
Algemene Vergadering op 26 april 2011 te Izegem
Algemene Vergadering op 23 november 2011 te Izegem
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I.2. Raad van Bestuur
Leden
Bart BLOMME, Europastraat 13, 8770 INGELMUNSTER
Bert DE SMET, Priesteragiestraat 20A, 8710 WIELSBEKE (vanaf 23/11/2011)
Jean-Pierre FALISE, Henri Serruyslaan 78, 8400 OOSTENDE, penningmeester
Geert HOORNAERT, Adriaan Willaertstraat 51, 8800 ROESELARE (tot 12/01/2011)
Jean-Pierre MEIRLAEN, Sint-Niklaasstraat 5, 8900 IEPER (vanaf 26/04/2011)
Didier STRAGIER, Goedendagstraat 21, 8560 WEVELGEM
Ewald VANCOPPENOLLE, Eikenlaan 25, 8200 SINT-ANDRIES-BRUGGE, archivaris
Hendrik VANDEGINSTE, Boudewijn Hapkenstraat 5A, 8820 TORHOUT, voorzitter
Martijn VANDENBROUCKE, Passionistenlaan 1, 8500 KORTRIJK, secretaris
Leonard VANHEESBEKE, Markstraat 17, 8560 WEVELGEM, pr-verantwoordelijke
Vergaderingen
Raad van Bestuur op 12 januari 2011 te Izegem
Raad van Bestuur op 16 maart 2011 te Izegem
Raad van Bestuur op 26 april 2011 te Izegem
Raad van Bestuur op 22 juni 2011 te Izegem
Raad van Bestuur op 14 september 2011 te Izegem
Raad van Bestuur op 24 september 2011 te Blankenberge
Raad van Bestuur op 23 november 2011 te Izegem
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II. ACTIVITEITEN
Om de werking zo soepel mogelijk volgens de bepalingen van het beleidsplan te laten verlopen,
werd beslist elk jaar een actieplan op te stellen. We volgen hier de acties die in dit plan werden
opgesteld.
II.1. Statuten
De gewijzigde statuten (gevolg van de hervorming van de vereniging) werden neergelegd bij de
Handelsrechtbank van Kortrijk en verschenen in het Belgisch Staatsblad. Door administratieve
verwikkelingen gebeurde dit niet zoals gepland in januari, maar pas tegen het einde van het jaar.
II.2. Adressenbestand
Begin 2011 werd de nodige informatie verzameld om een zo actueel mogelijk adressenbestand aan
te leggen. Deze informatie is cruciaal om het contact met de leden te onderhouden. Elk jaar zal dan
ook om eventuele updates gevraagd moeten worden. Dit bestand bevat inmiddels de namen van 107
heemkundige en erfgoedverenigingen, met inbegrip van naam van voorzitter en secretaris met
adresgegevens en website-url (indien beschikbaar) en van 6 individuele geïnteresseerden. Dit
bestand bevat dus zowel de gegevens van leden als niet-leden, en dienst als basis voor het
verspreiden van mailings en communicatie. Het spreekt vanzelf dat wij er naar streven alle
vermelde verenigingen (voor zover zij nog actief zijn) en personen bij Heemkunde WestVlaanderen te laten aansluiten.
II.3. Taakverdeling en - beschrijving
Naast een voorzitter, secretaris en penningmeester werden een pr-verantwoordelijke, een archivaris
en werkgroepverantwoordelijken (website en artikelendatabank) aangesteld. De
werkgroepverantwoordelijken hoeven niet noodzakelijk deel uit te maken van de Raad van Bestuur,
al zetelt in elke werkgroep wel minstens één lid van de Raad van Bestuur ter bevordering van de
communicatie.
II.4. Contactmomenten met andere erfgoedactoren
Er werden geen contactmomenten ingericht.
II.5. Ontmoetingsmomenten
Eén van de doelstellingen van Heemkunde West-Vlaanderen is het verzorgen van ontmoetingen en
uitwisseling tussen de leden. Dit kan zowel informeel als formeel gebeuren. Er waren in 2011 drie
dergelijke ontmoetingsmomenten: een vorming rekruteren in Torhout op 08/02/2011 (ism
Heemkunde Vlaanderen), de startdag van de themawerking over processies te Kortrijk op 31 maart
2011 (zie III.7.) en de heemdag te Tielt op 7 mei 2011 (zie III.6).
II.6. Organisatie heemdag met als thema 'Tielt en de Eerste Wereldoorlog'
Op 7 mei werden alle heemkundige kringen verwacht in Tielt. De Heemkring 'De Roede van Tielt'
had dit jaar een puik programma samengesteld. Ruim 50 deelnemers werden 's morgens
verwelkomd met een kop koffie in het bezoekerscentrum Mulle de Terschueren. Jan Vandermeulen
hield de lezing 'Thielt 1914-'18, Strategische hoogte voor hertogen en prinsen'. Sommigen kozen
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voor het alternatief programma met een bezoek aan het bloemendorp Kanegem. 's Middags werd de
vernieuwde website voorgesteld door Xavier Monteyne uit Dadizele. Na de broodjesmaaltijd was er
tijd om nader met elkaar kennnis te maken. In de namiddag stond er dan een stadswandeling op het
programma met als afsluiter toespraken en receptie in het stadhuis met de Tieltse schepen van
Cultuur als gastheer. Bestendig Afgevaardigde G. Petry tekende met voorzitter Hendrik Vandeginste
het convenant en daar mocht op geklonken worden. De dag werd afgesloten met een avondmaal in
café 'De Wildeman' op de Markt in Tielt.
II.7. Samenwerkingsproject
Tijdens elke beleidsperiode zal rond een heemkundig thema worden gewerkt: voor deze eerste
beleidsperiode (2011-2014) koos de raad van Bestuur het thema processies.
Op 31 maart 2011 werd het project afgetrapt in het Kortrijkse Erfgoedhuis met een introductielezing
door dra. Nienke Roelants en een brainstorming rond vijf stellingen (Processies zijn iets van de hele
gemeenschap/ Processies worden gebruikt in de politieke strijd/ Een tentoonstelling is het
eindproduct van dit project/ De enige, goede bronnen zijn te vinden in het parochie-archief/ Veel
processies zijn een puur lokaal gebeuren). De opkomst bleef echter onder de verwachtingen, waarop
werd beslist tot een bevraging bij de leden en heemkringen naar huidige en verdwenen processies
(nog niet gebeurd) en tot de oprichting van een blog waar opzoekingen in kranten kunnen begeleid
worden (http://www.bloggen.be/westvlaamseprocessies). De verzamelde info over de processies zal
op de website worden geplaatst.
II.8. Nieuwsbrief
Het ledenblad werd eind 2010 opgegeven en vervangen door een digitale nieuwsbrief. Er
verschenen vier nummers, in maart (nr.0), mei (nr.1), oktober (nr.2) en december (nr.3). Terwijl de
eerste nog zonder opmaak werd verstuurd, werd er vanaf dan met een vaste opmaak gewerkt.
II.9. Uitbreiden medewerkers Heemkunde West-Vlaanderen
Het opvangen van het vertrek van vele bestuursleden, waaronder de voorzitter en secretaris was een
grote uitdaging voor Heemkunde West-Vlaanderen. Gelukkig werden er vier nieuwe bestuursleden
bereid gevonden mee aan de kar te duwen. De permanente vernieuwing van het bestuur hoort één
van de aandachtspunten van de vereniging te zijn.
II.10. Bezoeken aan lokale/regionale erfgoedverenigingen
Wegens de noodzakelijkheid de leden nader op te volgen werd beslist tot bezoeken van
heemkringen. Dit zal gebeuren aan de hand van een vaste vragenlijst. De bezoekenronde zal
effectief opgestart worden in de loop van 2012.
II.11. Website: vernieuwing & onderhoud
Er wordt een website ontworpen door Xavier Monteyne, voorgesteld op de heemdag te Tielt op 7
mei 2011. Er werd besloten tot de oprichting van een werkgroep Website/ Nieuwsbrief om het
onderhoud van de website verder op te volgen. De werkgroep werd opgericht op 08 december 2010,
de eerst vergadering vond plaats op 14 maart 2011. Verantwoordelijke is Bart Blomme, de leden
Martijn Vandenbroucke, Leonard Vanheesbeke en Xavier Monteyne. De website telde in 2011 meer
dan 12.000 bezoeken, met een duidelijke toename in de tweede helft van het jaar.
De artikelendatabank wordt voorlopig verder via een aparte website ontsloten. Er werd op 26
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oktober 2010 ook een Werkgroep Artikelendatabank opgericht, bestaande uit Yvette Kemel
(verantwoordelijke), leden Bart Blomme, Ewald Vancoppenolle en Martijn Vandenbroucke. De
databank bevat 53.452 artikelen van 80 tijdschriften. Dit betekent een toename van ongeveer 500
artikelentitels. Hij werd in de loop van het jaar ongeveer 8.000 maal geraadpleegd.
Op 8 november 2011 werd de artikeldatabank te Ieper voorgesteld voor de kringen uit de Westhoek.
Er waren een achttal aanwezigen uit twee heemkringen.
Tenslotte moet nog gemeld dat na de toezegging eind 2010 mee te werken aan het onderzoeken van
de mogelijkheid een nationale artikelendatabank vanuit heemkunde Vlaanderen in de loop van het
werkingsjaar niets meer werd vernomen.
II.12. Behouden vertegenwoordiger in adviesorgaan provincie/ Heemkunde Vlaanderen
Heemkunde West-Vlaanderen bezit geen vertegenwoordiger in de provinciale adviesorganen, maar
streeft er wel naar iemand namens de vereniging af te vaardigen.
Heemkunde Vlaanderen: Emiel Decock en Geert Hoornaert namen in 2010 ontslag uit de Algemene
Vergadering, waardoor vier plaatsen vacant werden. Ewald Vancoppenolle en Didier Stragier (ad
interim) bleven zetelen als lid van de Algemene Vergadering. Ze kregen vanaf 12 januari 2011 het
gezelschap van Leonard Vanheesbeke. Sinds 24 januari 2012 zetelt Bert de Smet namens
Heemkunde West-Vlaanderen in de Raad van Bestuur van Heemkunde Vlaanderen.
II.13. Nood aan BA-verzekering via de koepel onderzoeken
Deze doelstelling werd niet gehaald en verschoven naar 2012.
II.14. Andere activiteiten
Op 05/03/2011 werd deelgenomen aan 'Ik Vrijwilliger' te Brugge, waar Heemkunde WestVlaanderen door twee bestuursleden werd gepromoot en een aantal contacten werd gelegd met
kandidaat-vrijwilligers (die werden doorverwezen naar aangesloten kringen).
Op 04/09/2011 werd Heemkunde West-Vlaanderen door twee bestuursleden voorgesteld aan een
Chinese delegatie in het kader van Meet Heritage Volunteers van het European Youth Forum.
Kortrijk, 10 februari 2012
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CONVENANT

Tussen de ondergetekenden:
Het provinciebestuur van West-Vlaanderen,vertegenwoordigd door de deputatie, voor wie hier
optreden, de heer Gunter PERTRY, gedeputeerde voor kunst en cultuur en de heer Geert Anthierens,
bestuursdirecteur griffie, wd. provinciegriffier, hierna genoemd de Provincie, enerzijds,
en
Heemkunde West-Vlaanderen vzw, vertegenwoordigd door de voorzitter, de heer Hendrik
Vandeginste en de secretaris, de heer Martijn Vandenbroucke anderzijds
wordt overeengekomen hetgeen volgt:
De deputatie van de provincie West-Vlaanderen
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en
feitelijke overwegingen:
- het Erfgoedreglement van de Provincie West-Vlaanderen van 24 september 2009;
- het positief advies van de erfgoedcommissie op 22 juni 2010 en de beslissing van de deputatie
van 23 september 2010 om de aanvraag voor een convenantsubsidie van Heemkunde WestVlaanderen goed te keuren;
- de wet van 14 november 1983 ter controle op de toekenning en aanwending van sommige
toelagen;
- het provinciaal reglement van 25 mei 2000, inzake de controle op de toekenning en de
aanwending van subsidies en op het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers;
- het provinciaal reglement inzake de provinciale herkenbaarheid van 12 mei 2005;
Artikel 1 - voorwerp
De provincie kent jaarlijks, binnen de perken van de begroting, in het kader van het
Erfgoedreglement een subsidie toe van 5.000 EUR aan vzw Heemkunde West-Vlaanderen ter
versterking van de werking als netwerkvereniging voor de heemkundige sector in West-Vlaanderen.
Artikel 2 - resultaatsgebieden in de werking als netwerkorganisatie
Uit het beleidsplan van Heemkunde West-Vlaanderen vzw voor de periode 2010-2014 werden een
aantal resultaatsgebieden gehaald die voor de Provincie West-Vlaanderen relevant zijn in het kader
van dit convenant.
Heemkunde West-Vlaanderen verbindt zich ertoe in drie resultaatsgebieden een aantal
doelstellingen uit te werken.De convenantsubsidie is bedoeld voor de ondersteuning van een aantal
doelstellingen in onderstaande resultaatsgebieden:
1)SAMENWERKING STIMULEREN & NETWERKING
Doelstellingen:
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1)Heemkunde West-Vlaanderen houdt een up-to-date adressenbestand bij met contactadressen en
e-mailadressen van alle lokale en regionale erfgoedverenigingen en hun bestuursleden. De Provincie
kan hiervan gebruik maken voor het bereiken van de sector.
2)Heemkunde West-Vlaanderen organiseert binnen deze beleidsperiode eeen groot
samenwerkingsproject rond een welbepaald historisch onderwerp. Veel aandacht gaat uit naar het
aspect ‘publieksontsluiting’ en het in de kijker plaatsen van heemkunde
3)Heemkunde West-Vlaanderen organiseert jaarlijks een aantal ontmoetingsmomenten voor de
lokale en regionale erfgoedverenigingen.
2) COMMUNICATIE
Doelstellingen:
1) Heemkunde West-Vlaanderen vernieuwt haar website tot een goed opgebouwde, makkelijk te
onderhouden en visueel aantrekkelijke website.
2) Heemkunde West-Vlaanderen ontwikkelt een digitale nieuwsbrief met een aantal terugkerende
rubrieken om de doelgroep minimaal driemaandelijks te informeren en te betrekken bij de werking.
De Provincie krijgt bij elke editie de kans om informatie (oproep voor indienen subsidiedossiers,
uitnodiging naar erfgoedevenementen, …) naar de sector mee te geven in de nieuwsbrief.
3)Heemkunde West-Vlaanderen vervult haar rol als netwerkorganisatie door bezoeken te brengen
aan lokale en regionale erfgoedverenigingen. Bedoeling is om de werking van Heemkunde WestVlaanderen zo goed mogelijk bekend te maken in de sector, maar ook om zicht te krijgen op waar
de sector mee bezig is.
3) EXPERTISEUITWISSELING, VORMING & ONDERSTEUNING
Doelstelling:
Heemkunde West-Vlaanderen zorgt ervoor dat lokale en regionale erfgoedverenigingen van elkaar
leren door het faciliteren van expertiseuitwisseling. Dit kan bv. gebeuren op de jaarlijkse
ontmoetingsmomenten voor de sector. Concreet zal Heemkunde West-Vlaanderen verenigingen
expertise laten uitwisselen rond het opzetten van projecten en het aanvragen van project-en
werkingssubsidies bij de Provincie.
Artikel 3 – duurtijd
De provincie kent een jaarlijkse subsidie van 5.000 euro toe voor de werkingsjaren 2011 tot en met
2014.
Artikel 4 – opvolging en evaluatie
De convenantsubsidie wordt uitbetaald na de jaarlijkse rapportering die ingediend moet worden
uiterlijk op 1 april van het jaar volgend op het werkjaar, behalve het eerste jaar van de
beleidsperiode waar het aanvraagdossier geldt als verantwoording.
De jaarlijkse rapportering bestaat uit een jaarverslag, jaarrekening van het afgelopen jaar, een
jaarprogramma of actieplan en begroting van het lopende jaar.
Het rekeningnummer van de vzw Heemkunde West-Vlaanderen is 738-0062464-18.
Bijzondere aandacht gaat bij de evaluatie ook uit naar het toepassen van het reglement op de
provinciale herkenbaarheid onder andere de provinciale logovermelding in alle externe
communicatie en publieksacties en ook het gebruik van provinciaal promotiemateriaal bij in de
permanente en tijdelijke tentoonstelling en andere publieksevenementen.
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Voor activiteiten of acties afgesproken in het convenant kunnen netwerkverenigingen geen aparte
projectsubsidie genieten in het kader van het Erfgoedreglement.
Het provinciaal reglement van 25 mei 2000, inzake de controle op de toekenning en de aanwending
van subsidies en op het toestaan van reservevorming van toepassing is van kracht bij de jaarlijkse
controle van de rapportering die de uitbetaling van de jaarlijkse subsidie voorafgaat.
De convenantsubsidie zal op het einde van de beleidsperiode opnieuw onderhandeld worden. In het
laatste jaar van de beleidsperiode dient de netwerkvereniging een nieuw beleidsplan in voor 1 mei.
Dit beleidsplan wordt geëvalueerd door de provinciale commissie (s) met een advies aan de
deputatie, waarna de deputatie beslist tot al dan niet voortzetting en vernieuwing van het
convenant.
Als het nieuwe beleidsplan en de uitvoering van het convenant een positieve evaluatie gekregen
hebben, wordt voor 1 januari van het eerste jaar van de nieuwe beleidsperiode een nieuw
convenant afgesloten, waarbij het subsidiebedrag behouden blijft of wijzigt.

Artikel 5 – sanctie en betwisting
Indien uit de jaarlijkse evaluatie blijkt dat vzw Heemkunde West-Vlaanderen niet voldoet aan de
modaliteiten zoals vastgelegd in het convenant, beschikt vzw Heemkunde West-Vlaanderen over 6
maanden vanaf de betekening van de vaststelling, om te bewijzen dat het alsnog aan de
modaliteiten voldoet. Indien na 6 maanden niet is voldaan, wordt het convenant met daaraan
gekoppelde subsidie het daaropvolgende werkjaar stopgezet of niet verlengd. Ingeval van niet
naleven van afspraken in het verleden kan de deputatie beslissen tot terugvordering.
In geval van betwistingen over de interpretatie en de uitvoering van dit convenant verklaren de
partijen zich uitdrukkelijk akkoord te trachten deze betwisting in eerste instantie op te lossen in
onderling overleg. Daarna worden betwistingen behandeld door de deputatie. Wanneer ook deze
bemiddelingspoging geen baat zou brengen, dan is de bevoegde rechtbank die van Brugge.

Opgemaakt in twee exemplaren te Brugge, op ……………………….

Namens de deputatie:
De wd. provinciegriffier,
bestuursdirecteur griffie,
Geert Anthierens

De gedeputeerde voor Kunst en Cultuur,
Gunter Pertry

Voor de vzw Heemkunde West-Vaanderen
De voorzitter,
Hendrik Vandeginste

De secretaris,
Martijn Vandenbroucke
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