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I. BESTUURLIJK GEDEELTE

Inleiding

Het vierde jaar van de beleidsperiode 2011-2014 is de afsluiter van een periode waarin Heemkunde 
West-Vlaanderen een grondige transformatie onderging. Het einde van het laatste jaar van een 
periode waarin Heemkunde West-Vlaanderen voor de eerste maal een beleidsplan en actieplannen 
opstelde is zonder meer een geschikt tijdstip om de evolutie die de vereniging onderging, te 
evalueren. Het ledental, dat in 2010 tot een absoluut dieptepunt was gedaald, heeft zich in 2011-
2012 vrij snel hersteld. Een zelfde conclusie kan worden getrokken bij de deelnemersparticipatie 
aan de heemdag. Bovendien wordt er een prijs uitgereikt ter erkenning van een in de provincie 
West-Vlaanderen gepubliceerd tijdschriftartikel, waarmee in feite in de voetstappen van tot de jaren 
1990 door Heemkunde West-Vlaanderen uitgereikte prijzen (o.m. voor restauratieprojecten). In de 
voorbije vier jaar zijn ook een aantal ontmoetingsmomenten en vormingen ingericht en is gepoogd 
het contact met de kringen in de provincie door een gratis lidmaatschap, een nieuwsbrief en 
herhaaldelijke e-mailings verder te verbeteren. De gratis verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid 
voor leden is intussen gekend bij de meeste van onze leden waardoor het aantal verzekerden gestaag 
toeneemt.
Het werken met een beleidsplan werd positief geëvalueerd. Hoewel het door de subsidiërende 
overheid niet meer onder deze vorm wordt gevraagd, zal Heemkunde West-Vlaanderen voor de 
komende driejaarlijkse periode 2015-2017 een beleidsplan opstellen, aangevuld met jaarlijkse 
actieplannen. Heel wat bedreigingen en uitdagingen kunnen een bijsturing van onze werking van 
onze vereniging vereisen. Het is dan ook noodzakelijk hiervoor de nodige aandacht te hebben. In de 
eerste plaats is er de onduidelijkheid over het wegnemen van niet-grondgebonden culturele 
bevoegdheden van het provinciale bevoegdheidsniveau. Tot op heden is er geen duidelijkheid tot 
welke overheidsdienst Heemkunde West-Vlaanderen zich zal dienen te richten, inzonderheid of er 
wel ruimte is voor een provinciale heemkundige werking.
Hiernaast zijn er een aantal uitdagingen waarop wél al een concreet antwoord kan gegeven. Het 
reglement van de Prijs Heemkunde West-Vlaanderen wordt in de mate van het mogelijke aangepast 
om elk jaar een gelijkaardig aantal artikelen aan de jury voor te leggen, zodat er een minder grote 
schommeling is in het aantal te beoordelen artikelen. Het themaproject, dat weliswaar resulteerde in 
een fraai en uitvoerig boek over processies in West-Vlaanderen, kon minder kringen 
enthousiasmeren dan verwacht en gepeild. De aanpak van het themaproject voor de komende drie 
jaar, met als onderwerp de achttiende-eeuwse landboeken, zal dan ook op verschillende punten op 
een andere wijze worden aangepakt.
In dit jaarverslag vindt u na de ledenlijst, opnieuw het Bestuurlijk verslag (deel I) en het Financieel 
verslag (deel II). Achteraan bevindt zich nog een Activiteitenverslag (deel III). 

Ledenlijst dd 31/12/2014

Heemkunde West-Vlaanderen kent zowel verenigingen als individuele personen als leden. Deze 
laatste worden omwille van privacyredenen niet vermeld. Het totaal ledental bedroeg het voorbije 
jaar 54, waarvan twee individuele leden. Negentien verenigingen namen ontslag, zeven 
verenigingen sloten zich (terug) aan. Dit betekent dat ons ledental met twaalf afnam, een daling die 
hoofdzakelijk te wijten is aan het niet verzenden van een herinnering wegens het niet vernieuwen 
van het lidmaatschap. Dit is voor 2015 wel gebeurd, zodat een herstel van het ledental te 
verwachten is. Het gratis lidmaatschap, en het feit dat er op elk moment van het jaar kan worden 
aangesloten, zorgt er natuurlijk voor dat (potentiële) leden vrij slordig omspringen met hun 
lidmaatschapsvernieuwing en maakt het noodzakelijk de kringen hier voortdurend voor warm te 
maken/ houden. Belangrijk is ook dat het individueel lidmaatschap geen formule is die aanslaat, al 
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wordt ze door de vereniging ook niet gepromoot (het blijft een middel voor geïnteresseerden die in 
een gemeente wonen waar geen enkele vereniging actief is.

1/ Biekorf West-Vlaams Archief voor Geschiedenis, Archeologie, Taal en Volkskunde
2/ Archeologie Zuid-West-Vlaanderen
3/ Archeologisch-historische kring Spaenhiers
4/ Brugs Ommeland – heemkring Maurits van Coppenolle
5/ Confrerie van 't Vynckx- en Woutermansambacht
6/ De Leiegouw
7/ De Zonnebeekse Heemvrienden
8/ Erfgoedvereniging Bekegem
9/ Geschied- en Heemkundige Kring De Gaverstreke
10/ Geschied- en Heemkundige Kring Het Houtland
11/ Geschied- en Heemkundige Kring Sint-Guthago
12/ Gidsenkring Lange Nelle
13/ Heem- en Kunstkring Lamme Goedzak
14/ Heemkring Cnocke Is Hier
15/ Heemkring De Meiboom
16/ Heemkring Dorp en Toren
17/ Heemkring Flambertus
18/ Heemkring Graningate
19/ vzw Heemkring Iepers Kwartier
20/ Heemkring Menen
21/ Heemkring Pastoor Frederik Ronse
22/ Heemkring Rond den Beverinck
23/ Heemkring Ter Cuere
24/ Heemkring Wibilinga
25/ Heemkundige Kring Amantine
26/ Heemkundige Kring Bos en Beverveld
27/ Heemkundige Kring Crekel Beke
28/ Heemkundige Kring De Roede van Tielt
29/ Heemkundige Kring Den Hert
30/ Heemkundige Kring Karel van de Poele
31/ Heemkundige Kring Moorslede
32/ Heemkundige Kring Oostkamp
33/ Heemkundige Kring Rollegem-Kapelle
34/ Heemkundige Kring Ruddervoorde
35/ Heemkundige Kring Ten Mandere
36/ Heemstede
37/ Hertsbergse Heemkundige Kring
38/ Juliaan Claerhoutkring
39/ Koninklijke Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Roeselare en Ommeland
40/ Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring Kortrijk (KGOKK)
41/ Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Plate
42/ Kring Hervé Stalpaert Arsbroek
43/ Lievensmuseum Moorslede
44/ Openluchtmuseum Bachten de Kupe
45/ Studiekring van Maerlant
46/ 't Erfgoed Gilwe
47/ t Zwin Rechteroever

3



48/ Vereniging voor Oudheidkundig Bodemonderzoek in West-Vlaanderen (VOBOW)
49/ Viroviacum Romanorum
50/ Vlaams Centrum voor Genealogie en Heraldiek
51/ West-Vlaamse Filatelistische Studiekring (WEFIS)
52/ West-Vlaamse Gidsenkring Kortrijk-Menen

I.1. Algemene Vergadering

De samenstelling van de Algemene Vergadering onderging op haar vergadering van 30 oktober 
2014 een grondige wijziging. Het lid Jean-Pierre Meirlaen werd vervangen door Leopold de 
Thibault de Boesinghe, zodat de vertegenwoordiging vanuit de Westhoek gegarandeerd blijft .
Verder werd de kandidatuur van Philippe Haeyaert als lid en voorzitter van de Algemene 
Vergadering aanvaard, nadat Hendrik Vandeginste deze functie al enige tijd ter beschikking had 
gesteld. Er werd daarop besloten buiten de Algemene Vergadering een geschikte en geïnteresseerde 
kandidaat te zoeken.

Leden
Jean-Marie BARRA, Fleriskotstraat 67a, 8432 LEFFINGE (vanaf 06/03/2014)
Bart BLOMME, Europastraat 13, 8770 INGELMUNSTER
Bert DE SMET, Priesteragiestraat 20A, 8710 WIELSBEKE (tot 04/12/2014)
Jean-Pierre FALISE, Henri Serruyslaan 78, 8400 OOSTENDE, penningmeester
Philippe HAEYAERT, Kruisstraat 11, 8560 WEVELGEM, voorzitter (vanaf 30/10/2014)
Jean-Pierre MEIRLAEN, Sint-Niklaasstraat 5, 8900 IEPER (tot 30/10/2014)
Wouter STAELENS, Konijnenstraat 8, 8680 KOEKELARE
Didier STRAGIER, Goedendagstraat 21, 8560 WEVELGEM
Leopold DE THIBAULT DE BOESINGHE, Sint-Martensstraat 10, 9000 GENT (vanaf 30/10/2014)
Ewald VANCOPPENOLLE, Eikenlaan 25, 8200 SINT-ANDRIES-BRUGGE
Hendrik VANDEGINSTE, Schuttersvest 9, bus 602, 2800 MECHELEN, voorzitter tot 30/10/2014
Martijn VANDENBROUCKE, Passionistenlaan 1, 8500 KORTRIJK, secretaris
Filip VAN DEVYVERE, B. Callewaertstraat 20, 8810 LICHTERVELDE
Sil VANDEWALLE, Aartrijkestraat 30, 8480 EERNEGEM
Leonard VANHEESBEKE, Markstraat 17, 8560 WEVELGEM

Vergaderingen
Algemene Vergadering op 9 januari 2014 te Izegem
Algemene Vergadering op 14 mei 2014 te Izegem
Algemene Vergadering op 19 juni 2014 te Izegem
Algemene Vergadering op 30 oktober 2014 te Izegem
Algemene Vergadering op 4 december 2014 te Koekelare

I.2. Raad van Bestuur

Leden
Bart BLOMME, Europastraat 13, 8770 INGELMUNSTER, webmaster
Bert DE SMET, Priesteragiestraat 20A, 8710 WIELSBEKE (tot 04/12/2015)
Jean-Pierre FALISE, Henri Serruyslaan 78, 8400 OOSTENDE, penningmeester
Philippe HAEYAERT, Kruisstraat 11, 8560 WEVELGEM, voorzitter (vanaf 30/10/2014)
Wouter STAELENS, Konijnenstraat 8, 8680 KOEKELARE
Didier STRAGIER, Goedendagstraat 21, 8560 WEVELGEM
Ewald VANCOPPENOLLE, Eikenlaan 25, 8200 SINT-ANDRIES-BRUGGE, archivaris
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Hendrik VANDEGINSTE, Boudewijn Hapkenstraat 5A, 8820 TORHOUT, voorzitter tot 
30/10/2014
Martijn VANDENBROUCKE, Passionistenlaan 1, 8500 KORTRIJK, secretaris
Filip VAN DEVYVERE, B. Callewaertstraat 20, 8810 LICHTERVELDE
Sil VANDEWALLE, Aartrijkestraat 30, 8480 EERNEGEM
Leonard VANHEESBEKE, Markstraat 17, 8560 WEVELGEM, pr-verantwoordelijke

Vergaderingen
Raad van Bestuur op 9 januari 2014 te Izegem
Raad van Bestuur op 6 maart 2014 te Izegem
Raad van Bestuur op 14 mei 2014 te Izegem
Raad van Bestuur op 19 juni 2014 te Izegem
Raad van Bestuur op 18 september 2014 te Izegem
Raad van Bestuur op 30 oktober 2014 te Izegem
Raad van Bestuur op 4 december 2014 te Koekelare
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II. FINANCIËN

Rekening 2014

Inkomsten:
Intresten      29,01€
Subsidies 5.000,00€
Heemdag 3.730,00€
Publicaties      10,00€
Nationale heemdag                          220,00€  
Totaal 8.989,01€

Uitgaven:
Belgisch Staatsblad   122,94€
Post     19,80€
Verplaatsingskosten   657,02€
Kosten vergadering     87,90€
Bankkosten     12,15€
Kosten website     55,66€
Voorheffing       4,42€
Prijsuitreikingen   507,26€
Verzekering BA   443,89€
Publicaties 5.076,14€
Heemdag                                      4.247,41€  
Totaal           11.234,59€

Winst/verlies:           -2.245,58€

Begroting 2015

Inkomsten:
Subsidies   2.000,00€
Nationale heemdag      200,00€
Publicaties   7.000,00€
Heemdag                                        3.500,00€  
Totaal 12.700,00€

Uitgaven:
BA-verzekering      250,00€
Bureaubenodigheden      200,00€
Post      100,00€
Prijsuitreikingen      720,00€
Verplaatsingskosten      300,00€
Bankkosten          30,00€
Website en nieuwsbrief      150,00€
Nationale heemdag      500,00€
Kosten vergadering        50,00€
Presentaties      500,00€
Themaproject      600,00€
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Publicaties   5.000,00€
Regiowerking      300,00€
Heem- en ontmoetingsdagen       4.000,00€  
Totaal uitgaven 12.700,00€

Winst/verlies:          0,00€

7



III. 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.

III.1. Contactmomenten met andere erfgoedactoren

Er werden drie contactmomenten met andere erfgoedactoren voorzien. In de eerste plaats werd 
gestreefd naar een overleg met het Landelijk Expertisecentrum voor het Leven van Alledag (LEKA) 
en één van haar partners, het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC) in het kader van 
het themaproject rond processies. Een tweede contactmoment, net voor de zomer, zou met het 
Centrum voor Agrarische Geschiedenis of een vertegenwoordiger moeten plaatshebben. Tenslotte 
werd ook geshet Secretariaat van de Eerste Wereldoorlog in het kader van de herdenkingen van de 
Eerste Wereldoorlog in onze provincie. Geen van deze contactmoment, in de eerste plaats door het 
moeilijk combineren van agenda's en het gebrek aan trekkers, werd gerealiseerd.
Wel werd er meerdere malen overlegd met de rijksarchivarissen Rombout Nijssen en Hendrik 
Callewier, beide in het kader van het opstellen van een beleidsplan 2015-2017 (zie III.14.).

III.2. 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 was in 2014 slechts 
één ontmoetingsmoment, met name de heemdag te Koekelare op 31 mei 2014 (zie III.3). Voor een 
ontmoetingsdag rond een erfgoedbank werd een initiatief van de provincie West-Vlaanderen 
afgewacht, een ontmoetingsdag naar aanleiding van de voorstelling van de publicatie over het 
themaproject diende door omstandigheden verschoven naar 2015.
Op 25 oktober 2014 werd te Torhout een overlegmoment voor de leden gehouden. Dit in het kader 
van de opstelling van een beleidsplan 2015-2017 (zie III.14.) waarbij het noodzakelijk is eerst te 
informeren naar de noden van de leden. Er waren hier negen kringen en twintig vertegenwoordigers 
aanwezig.

III.3. Organisatie heemdag met als thema 'Weg van Huis...'

Op 31 mei werden alle heemkundige kringen verwacht in Koekelare. Historisch-Archeologische 
Kring Spaenhiers trad als gastvereniging op. Er kon een goed gevuld en gevarieerd programma 
worden voorgelegd aan de 120 deelnemers. Opnieuw diende de  inschrijvingen vooraf afgesloten, 
gezien de faciliteiten een gelimiteerd aantal bezoekers kon ontvangen. De deelnemers werden 's 
morgens verwelkomd met een kop koffie in de foyer van CC De Balluchon. Na een welkomstwoord 
door een vertegenwoordiger van de gastvereniging, lichtte de voorzitter van Heemkunde West-
Vlaanderen de werking van onze vereniging toe. Daarna volgde een lezing in twee delen van Dirk 
Musschoot over de emigratie naar Amerika, gevolgd door een beknopte uiteenzetting over Kate 
Kohlwitz en heemkundige Raf Seys door Jozef Heus. Na de broodjesmaaltijd werden de deelnemers 
in drie groepen verdeeld en beurtelings (per bus) het vernieuwde Lange Max Museum bezocht, 
genoten van een dorpswandeling met bezoek aan het Hadock (documentatiecentrum Spaenhiers) en 
een bezoek gebracht aan het Fransmansmuseum en het vernieuwde Käthe Kollwitz Museum. De 
dag werd afgesloten met een receptie en een diner in het CC De Balluchon, met tussenin toespraken 
en uitreiking van de Prijs Heemkunde West-Vlaanderen.
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III.4. Samenwerkingsproject

Door persoonlijke omstandigheden kon de streefdatum voor publicatie van het boek over de 
processies in West-Vlaanderen, eindresultaat van het samenwerkingsproject waar in de periode 
2011-2014 door de vereniging en haar leden aan werd gewerkt, niet worden grealiseerd. Bij de 
jaarwisseling bevindt het zich echter in de eindfase. De tekst van auteur Jean Luc Meulemeester is 
voor 95% klaar, zodat mag verwacht dat de publicatie binnen een drietal maanden kan worden 
voorgesteld. De naar aanleiding van het project opgezette blog rond over processies handelende 
persartikelen werd verder onderhouden (het aantal bezoeken daarvan lag op 800, gelijkaardig aan 
het opstartjaar, maar 300 hoger dan in 2013). Tot nader besluit zal deze blog verder online worden 
gehouden.

III.5. Nieuwsbrief

Er verschenen zeven nummers (één meer dan in 2013 en drie meer dan het vooropgestelde 
streefdoel), in januari (nr.1), maart (nr.2), april (nr.3), juni (nr.4), september (nr.5), oktober (nr.6) en 
december (nr.7). Voor het eerst werd erin geslaagd ook in de laatste maanden van het jaar een aantal 
nieuwsbrieven te versturen, zodat de periodiciteit meer regelmatig wordt. Het aantal abonnees 
bedroeg op het einde van het werkingsjaar 414, opnieuw een stijging met bijna 20%.
De nieuwsbrief wordt ook aangewend om de abonnees (heemkundige kringen) op de hoogte te 
stellen van de subsidiemogelijkheden en -reglementen van de provincie West-Vlaanderen.

III.6. Uitbreiden medewerkers Heemkunde West-Vlaanderen

Het bestuur mocht drie nieuwe leden (Leopold de Thibault de Boesinghe, Jean Marie Barra en 
Philippe Haeyaert) verwelkomen, waarbij aandacht was voor de regionale spreiding van de leden. 
Twee leden namen ontslag, zodat de vergadering ook in omvang blijft toenemen. De 
vervrouwelijking en permanente vernieuwing van het bestuur blijft één van de aandachtspunten van 
de vereniging.

III.7. Bezoeken aan lokale/regionale erfgoedverenigingen

Het aantal te bezoeken kringen werd van 12 naar 8 verlaagd, gezien in 2013 met 9 dit streefcijfer 
niet werd behaald. Desondanks bleek ook deze doelstelling niet haalbaar. Het is voor de 
bestuursleden geen evidentie de vele afstanden af te leggen en de avondlijke uren vrij te maken. 
Voor 2015 wordt gezocht naar een andere, minder uitputtende manier om de band met de 
ledenverenigingen zo nauw mogelijk aan te halen. Voor het bestaan van de vereniging is het 
noodzakelijk voortdurend te peilen naar de noden van haar (potentiële) leden.

III.8. Website: vernieuwing & onderhoud

De website wordt steeds up to date gehouden. Alle in de digitale nieuwsbrief (zie III.5) verschenen 
berichten worden op de webpagina geplaatst. Verder was er bijzonder aandacht voor de 
activiteitenagenda, waarvoor beroep wordt gedaan op de diverse kringen om hun activiteiten door te 
geven. Dit jaar werden een 200-tal activiteiten aangekondigd.
Er werden 102.231 bezoekers geteld, ofwel 279 (+24) per dag. Ten opzichte van het werkingsjaar 
2013 is dat een toename met 10%, ten opzichte van 2012 een meer dan verdubbeling. De groeicurve 
begint dus af te vlakken. De ruimere verspreiding van het aantal nieuwsbrieven is wellicht één van 
de redenen voor een blijvende groei. De artikelendatabank, gehost via een afzonderlijke site, telde 
15.896 bezoekers, ofwel een dagelijks gemiddelde van 44 (+10). Er werden intusen meer dan 
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79.000 tijdschriftartikels uit meer dan 96 tijdschriften ingevoerd. Daarmee zijn de in het 
beleidsconvenant vooropgestelde cijfers behaald.
Door Heemkunde Vlaanderen werd beslist om op Vlaams niveau een artikelendatabank op te zetten. 
Heemkunde West-Vlaanderen werkt daar positief aan mee, maar ondersteunt tevens de beslissing 
van Heemkundige Kring Maurits van Coppenolle – Brugs Ommeland, eigenaar van de provinciale 
artikelendatabank, om deze laatste verder te onderhouden en aan te vullen, gezien de grote 
verschillen in invoermethodes.

III.9. Behartigen belangen lokale en regionale erfgoedverenigingen

Er werden hieromtrent geen concrete acties verricht. Bestuursleden waren namens Heemkunde 
West-Vlaanderen aanwezig bij de viering van 50 jaar Rijksarchief Kortrijk en 175 jaar Genootschap 
voor Geschiedenis Brugge.

III.10. Behouden vertegenwoordigers in Heemkunde Vlaanderen

Bestuursleden Didier Stragier, Ewald Vancoppenolle en Leonard Vanheesbeke zetelen namens 
Heemkunde West-Vlaanderen in de Algemene Vergadering. De Wielsbeekse heemkundige Bert de 
Smet en Brecht Demasure uit Ingelmunster – die ter persoonlijke titel resp. in Raad van Bestuur en  
Algemene Vergadering van Heemkunde Vlaanderen zetelen – maken deel uit van de werkgroep 
Jongeren en Heemkunde van Heemkunde Vlaanderen.
Bestuurslid-websiteverantwoordelijke Bart Blomme nam verder deel aan een ad hoc werkgroep 
rond ict van Heemkunde Vlaanderen, in welk kader onder meer het opzetten van een Vlaamse 
artikelendatabank ter sprake kwam. Ook Yvette Kemel, verantwoordelijke artikelendatabank, en 
secretaris Martijn Vandenbroucke namen deel aan vergaderingen in dat kader,
Een ruime delegatie van Heemkunde West-Vlaanderen nam deel aan de nationale heemdag te 
Merksplas onder het thema “Arme zielen, rijk verleden”. De leden konden opnieuw gebruik maken 
van een door de vereniging tegen een voordeelprijs ingelegd bus. Door een fout van het busbedrijf 
was deze bus echter niet aanwezig, zij dat er dankzij actief optreden van zowel Heemkunde West-
Vlaanderen als Heemkunde Vlaanderen ofwel een alternatief ofwel terugbetaling van het 
inschrijvingsgeld werd geregeld.

III.11. Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid voor de leden

Eind 2012 werd de beslising genomen een gratis verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid aan te 
bieden aan onze leden. Intussen zijn al 15 leden aangesloten (+5), waardoor in totaal 262 
bestuursleden en vrijwilligers (+65) van de verzekering kunnen genieten. Dit aantal zal zich het 
komende jaar wellicht stabiliseren, gezien vele leden hun huidige polis wensen verder te zetten.

III.12. Oproepen Cultuurdatabank & Archiefbank (ev. Erfgoedbank)

Hiervoor werden geen verdere intiatieven ondernomen. De leden kunnen steeds gebruik maken van 
de activiteitenagenda via onze website.

III.13. Andere activiteiten

Op de heemdag te Koekelare (zie III.2.) werd de tweede Prijs Heemkunde West-Vlaanderen door de 
jury, bestaande uit Nadia Stubbe, Yvette Kemel, Hendrik Callewier, Johan de Smet, Luc 
Haeghebaert en Martijn Vandenbroucke (secretaris zonder stemrecht), uitgereikt aan het artikel 'De 
beeldenstorm van 1566 en de gevolgen voor de Izegemse regio' van Bertrand Nolf, verschenen in 
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Ten Mandere, heemkundige periodiek voor Izegem en omgeving. De laureaat ontving een prijs van 
500€. Het totaal aantal inzendingen bedroeg slechts drie, wat gevoelig minder is dan de veertien 
bijdragen uit 2013.

III.14. Ontwikkelen beleidsplan 2015-2017

Op meerdere vergaderingen van Algemene Vergadering en Raad van Bestuur werd aandacht besteed 
aan de opstelling van een beleidsplan voor de periode 2015-2017. Er werd op 25 oktober 2014 te 
Torhout een open overlegvergadering georganiseerd waarin een aantal doelstellingen aan de 
aanwezigen werd voorgelegd. Het resultaat was positief: diverse voorstellen van de vergadering 
werden opgenomen in het beleidsplan.
Ter voorbereiding van een aantal voorstellin uit dit beleidsplan werd (afzonderlijk) overlegd met de 
rijksarchivarissen van Brugge en Kortrijk, in het kader van het opzetten van resp. een 
tentoonstelling over oorlogsaffiches en een databank over notariaatsakten 1900-1914.

Kortrijk, 13 maart 2015
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Bijlage: aanwezigheid vergadering Algemene Vergadering en Raad van Bestuur
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09/01/14 06/03/14 14/05/14 19/06/14 18/09/14 30/10/14 04/12/14

V X X A
A A A A A A V
V V V V V X

DE THIB. DE BOESINGHE, L. X X
V A A A A V V

A A
A V A V
V A A A A A A
A A V A V A V
V A V A A A V
A A A A A A A

VANDENBROUCKE, Martijn A A A A A A A
V A V A V V V
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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 West-
Vlaanderen 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:
1)Heemkunde West-Vlaanderen houdt een up-to-date adressenbestand bij met contactadressen en 
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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 West-
Vlaanderen 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

15


