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I. BESTUURLIJK GEDEELTE

Inleiding

Het eerste jaar van de nieuwe beleidsperiode 2015-2017 is een uitgelezen jaar om een aantal nieuwe 
initiatieven op te starten. Zo werd de bezoeken aan de leden wegens onvoldoende rendement 
gestaakt en vervangen door een regiowerking, naar het voorbeeld van andere provinciale koepels. 
Op deze manier kan de kostbare inzet van de vrijwilligers beter en intensiever worden gebruikt. 
Toch bleek 2016 vooral een jaar waarin bestaande initiatieven dankzij de ervaringen van de voorbije 
jaren konden verbeterd worden. Na enige beraadslaging werd landboeken en ommelopers als 
centrale thema gekozen om de komende jaren rond te werken. Het vorige themaproject (over 
processies) leerde ons de middelen beter in te zetten. Zo wordt er dit maal met een coördinator en 
een projectgroep gewerkt, wiens belangrijkste taak zal zijn om ondanks de niet onaanzienlijke 
afname van de financiële mogelijkheden van de verenigingen een evenwaardig, zo niet 
hoogwaardiger, resultaat te realiseren. 
Het ledental, dat na een inzinking in 2010 de daaropvolgende jaren opnieuw sterk klom, kende in 
2015 een lichte inzinking, te wijten aan een onvoldoende opvolging van de oproep tot vernieuwing 
van het lidmaatschap. Gezien er geen lidmaatschapsbijdrage wordt betaald en ook weinig directe 
voordelen zijn aan het lidmaatschap wordt door de leden niet altijd even zorgvuldig omgesprongen 
met de vernieuwing van het lidmaatschap. Dit jaar werd dan ook een extra inspanning geleverd, wat 
leidde tot een gevoelige toename van het aantal leden.
Ook de heemdag kon op een talrijke deelname rekenen. Daarbij vormde de uitreiking van de Prijs 
Heemkunde West-Vlaanderen een intussen klassiek geworden afsluiter. Het aantal inzendingen, dat 
na de grote participatie in de eerste jaren sterk afnam, is opnieuw toegenomen. Zolang de financiên 
het toelaten, zal verder gepoogd worden de kwaliteit van (de publicatie van) het heemkundig 
onderzoek te stimuleren.
In het voorbije jaar is ook een aantal ontmoetingsmomenten en vormingen ingericht en is gepoogd 
het contact met de kringen in de provincie niet enkel door een gratis lidmaatschap, maar ook de 
digitale nieuwsbrief en herhaaldelijke e-mailings verder te verbeteren.
Bij de gratis verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid voor derden zijn een aantal voor leden 
aangesloten die trouw de aansluiting vernieuwen. Het blijkt evenwel moeilijk nog nieuwe 
aansluitingen te registreren, voornamelijk als gevolg van het feit dat heel wat leden een 
vertrouwensrelatie hebben opgebouwd met een (betalende) verzekeraar, die ze evenwel niet wensen 
op te zeggen.
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.
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 31/12/2015

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 62, waarvan twee individuele leden. Negen verenigingen namen ontslag, achttien verenigingen 
sloten zich (terug) aan. Dit betekent dat ons ledental met negen toenam. Deze stijging kan in de 
eerste plaats verklaard door het sturen van een herinnering aan de leden die niet reageerden op een 
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eerste oproep hun lidmaatschap te vernieuwen. Toch was er opnieuw een verlies van leden, waarvan 
slechts één te wijten aan de stopzetting van de werking. De vernieuwing van het lidmaatschap blijft 
dus een blijvend aandachtspunt. Er is dan ook goede hoop op een verdere toename de komende 
jaren, indien een bijkomende inspanning kan en wordt geleverd. Het individueel lidmaatschap is 
geen formule die aanslaat, al 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/ Archeologisch-historische kring Spaenhiers vzw
2/ Biekorf West-Vlaams Archief voor Geschiedenis, Archeologie, Taal en Volkskunde
3/ Brugs Ommeland – Heemkring Maurits Van Coppenolle
4/ Confrerie van 't Vynckx- en Woutermansambacht
5/ Dadingisila
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 Oudheidkundige Kring Avelgem (GOKA)
12/ Heem- en Kunstkring De Lamme Goedzak
13/ Heemkring Aan de Schreve
14/ Heemkring Cnocke Is Hier
15/ Heemkring Cuerna/ vzw Kuurns Erfgoed
16/ Heemkring De Meiboom
17/ Heemkring Dorp en Toren
18/ Heemkring Flambertus
19/ Heemkring Gestella vzw
20/ Heemkring Iepers Kwartier
21/ Heemkring Liedengehem
22/ Heemkring Menen
23/ Heemkring Pastoor Frederik Ronse
24/ Heemkring Rond den Beverinck
25/ Heemkring Ter Cuere
26/ Heemkring Wibilinga
27/ Heemkundige Kring Amantine
28/ Heemkundige Kring Arko
29/ Heemkundige Kring Bos en Beverveld
30/ Heemkundige Kring Crekel Beke
31/ Heemkundige Kring De Roede van Tielt
32/ Heemkundige Kring Karel van de Poele
33/ Heemkundige Kring Moorslede
34/ Heemkundige Kring Oostkamp
35/ Heemkundige Kring Rollegem-Kapelle
36/ Heemkundige Kring Ruddervoorde
37/ Heemkundige Kring Ten Mandere
38/ Heemkundige Kring Wynckel-Capelle
39/ Heemstede
40/ Hertsbergse Heemkundige Kring
41/ Juliaan Claerhoutkring
42/ Koninklijk Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Roeselare en Ommeland
43/ Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring Kortrijk (KGOKK)
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44/ Koninklijke Gidsenbond van Brugge en West-Vlaanderen
45/ Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Plate
46/ Kring Hervé Stalpaert Arsbroek
47/ Oost over de Waere
48/ Openluchtmuseum Bachten de Kupe
49/ Roede van Harelbeke
50/ Stedelijke Oudheidkundige Commissie (STOC)
51/ Stichting A. T. Van Biervliet
52/ t Zwin Rechteroever
53/ Vlaamse Studie- en Vormingskring Harelbeke
54/ West-Vlaamse Filatelistische Studiekring (WEFIS)
55/ West-Vlaamse Gidsenkring Brugse Vrije
56/ West-Vlaamse Gidsenkring Ieper-Poperinge-Westland
57/ West-Vlaamse Gidsenkring Kortrijk-Menen
58/ West-Vlaamse Gidsenkring Lange Nelle Oostende
59/ West-Vlaamse Gidsenkring Mandeldal
60/ Westhoek vzw

I.1. Algemene Vergadering

Het lid Leopold de Thibault de Boesinghe werd na zijn overlijden op 9 april 2015 niet vervangen. 

Leden
Jean-Marie BARRA, Fleriskotstraat 67a, 8432 LEFFINGE
Bart BLOMME, Europastraat 13, 8770 INGELMUNSTER
Jean-Pierre FALISE, Henri Serruyslaan 78, 8400 OOSTENDE, penningmeester
Philippe HAEYAERT, Kruisstraat 11, 8560 WEVELGEM, voorzitter
Wouter STAELENS, Konijnenstraat 8, 8680 KOEKELARE
Didier STRAGIER, Goedendagstraat 21, 8560 WEVELGEM
Leopold DE THIBAULT DE BOESINGHE, Sint-Martensstraat 10, 9000 GENT (tot 09/04/2015)
Ewald VANCOPPENOLLE, Eikenlaan 25, 8200 SINT-ANDRIES-BRUGGE, archivaris
Hendrik VANDEGINSTE, Schuttersvest 9, bus 602, 2800 MECHELEN, ondervoorzitter (sinds 
15/01/2015)
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 15 januari 2015 te Izegem
Algemene Vergadering op 3 december 2015 te Izegem

I.2. Raad van Bestuur

Leden
Jean-Marie BARRA, Fleriskotstraat 67a, 8432 LEFFINGE
Bart BLOMME, Europastraat 13, 8770 INGELMUNSTER
Jean-Pierre FALISE, Henri Serruyslaan 78, 8400 OOSTENDE, penningmeester
Philippe HAEYAERT, Kruisstraat 11, 8560 WEVELGEM, voorzitter
Wouter STAELENS, Konijnenstraat 8, 8680 KOEKELARE
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Didier STRAGIER, Goedendagstraat 21, 8560 WEVELGEM
Leopold DE THIBAULT DE BOESINGHE, Sint-Martensstraat 10, 9000 GENT (tot 09/04/2015)
Ewald VANCOPPENOLLE, Eikenlaan 25, 8200 SINT-ANDRIES-BRUGGE, archivaris
Hendrik VANDEGINSTE, Schuttersvest 9, bus 602, 2800 MECHELEN, ondervoorzitter (sinds 
15/01/2015)
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
Raad van Bestuur op 15 januari 2015 te Izegem
Raad van Bestuur op 12 maart 2015 te Izegem
Raad van Bestuur op 9 april 2015 te Lichtervelde
Raad van Bestuur op 25 juni 2015 te Izegem
Raad van Bestuur op 16 september 2015 te Izegem
Raad van Bestuur op 3 november 2015 te Izegem
Raad van Bestuur op 3 december 2015 te Izegem
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II. FINANCIËN

Rekening 2015

Inkomsten:
Intresten        6,25€
Subsidies 2.000,00€
Heemdag 2.450,00€
Publicaties                                    2.947,17€  
Totaal 7.403,42€

Uitgaven:
Post      56,49€
Bureaubenodigheden    237,00€
Verplaatsingskosten    893,42€
Kosten vergadering    128,60€
Bankkosten      22,50€
Kosten website      62,92€
Voorheffing        0,94€
Prijsuitreikingen    500,00€
Activiteiten    809,24€
Publicaties 5.997,06€
Heemdag 2015 2.496,09€
Heemdag 2016                               453,75€  
Totaal           11.658,01€

Winst/verlies:           -4.254,59€

Begroting 2016

Inkomsten:
Subsidies   2.000,00€
Publicaties   1.000,00€
Heemdag                                        2.500,00€  
Totaal   5.500,00€

Uitgaven:
BA-verzekering      250,00€
Bureaubenodigheden      250,00€
Post      100,00€
Prijsuitreikingen      720,00€
Verplaatsingskosten    1000,00€
Bankkosten          30,00€
Website en nieuwsbrief      100,00€
Kosten vergadering      200,00€
Heem- en ontmoetingsdagen       3.000,00€  
Totaal uitgaven   5.650,00€

Winst/verlies:     -150,00€
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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. Een aantal administratieve werkzaamheden (verplaatsing van de maatschappelijke zetel 
en bijhorende statutenwijziging, het verplaatsen van de vergaderlokatie van Izegem naar 
Lichtervelde met bijhorende kosten voor de huur en een doorlichting door de belastingdiensten) 
konden daardoor niet onder een specifieke rubriek ingedeeld.

III.1. Contactmomenten met andere erfgoedactoren

Er blijft een noodzaak om meer en beter te communiceren met andere erfgoedactoren in de 
provincie, zowel koepelverenigingen van vrijwilligerswerkingen als professionele actoren. Dit werd 
overigens ook onderlijnd tijdens de regionale samenkomsten van leden en geïnteresseerden (zie 
III.2.). Het blijkt evenwel niet eenvoudig de vele drukke agenda's op elkaar af te stemmen, zeker 
gezien het belang de inhoudelijke werking boven de vormelijke te stellen. Het is dan ook ons 
voornemen om naar aanleiding van concrete projecten zoveel mogelijk met andere erfgoedactoren 
samen te werken en eventuele contactmomenten in dit kader te organiseren. Toch werden stappen 
ondernomen om in 2017 met enkele erfgoedcellen te overleggen.
Daarnaast werd er meerdere malen overlegd met de rijksarchivarissen Rombout Nijssen en Hendrik 
Callewier, respectievelijk met het ondersteunen van een reizende tenstoonstelling van het Brugse 
Rijksarchief en het opzetten van een samenwerkingsproject rond de ontsluiting van bronnen (zie 
III.4.). Het overleg met de rijksarchivaris van Brugge volgde op de vraag of er voor diverse 
initiatieven die met de hulp van heemkringen uit de provincie Limburg aldaar waren opgezet. Na 
informele communicatie met onze leden bleek er enkel interesse voor een door het rijksarchief 
logistiek ondersteunde tentoonstelling met tekstaffiches van de Eerste Wereldoorlog.

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 waren in 2015 
diverse ontmoetingsmomenten. Voornaamste daarvan waren de voorstelling van het themaboek over 
processies in West-Vlaanderen te Gistel op 28 maart (zie III.4.) en de heemdag te Knokke-Heist op 
18 mei 2015 (zie III.3). Daarnaast werd er ook vier regiovergaderingen belegd, met name te Brugge 
op 31 oktober, te Lichtervelde op 24 oktober, te Wevelgem op 21 november en te Gits op 5 
december.  Voor een ontmoetingsdag rond een erfgoedbank wordt een initiatief van de provincie 
West-Vlaanderen afgewacht, al is de kans niet onbestaande dat dit er niet meer komt en er dus 
stappen zullen moeten ondernomen om zelf een initiatief op poten te zetten.

III.3. Organisatie heemdag met als thema 'Schilderskolonie & de kust'

Op 18 mei werden alle heemkundige kringen verwacht in Knokke-Heist. Geschied- en 
Heemkundige Kring Sint-Guthago trad als gastvereniging op. Er kon een goed gevuld en gevarieerd 
programma worden voorgelegd aan de 75 Westvlaamse heem- en erfgoedkundigen voor de 
jaarlijkse ontmoetingsdag. Na de ontvangst met koffie bracht Danny Lannoy een lezing over Theo 
van Rysselberghe en de kunstenaarskolonie te Knokke, bekroond met een korte documentaire film. 
Voor de middag volgde nog een presentatie over de voorbij en toekomstige werking van 
Heemkunde West-Vlaanderen. Over de middag was er tijd om even bij te praten bij een broodje en 
een streekbier. Vervolgens werd een rijkbeladen namiddagprogramma aangesneden, waarbij in 
kleine groepen Sincfala Museum van de Zwinstreek werd bezocht en tijdens een deel van de 
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Garnalentocht Heist verkend. De dag werd afgesloten met de uitreiking van de Prijs Heemkunde 
West-Vlaanderen (zie III.13.). De dag werd afgesloten met de traditionele slotwoorden en een door 
de gemeente Knokke-Heist aangeboden receptie. Wie daarna nog niet voldaan was kon nog 
meeschuiven voor een smakelijk diner en de eerste impressies over de dag uitwisselen.

III.4. Samenwerkingsprojecten

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 gehaald. De publicatie, 
voorzien voor najaar 2014, moest een drietal maanden worden uitgesteld zodat de boekvoorstelling 
uiteindelijk binnen het huidige werkingsjaar viel. Op 28 maart werd het boek in de kerk van Gistel 
voorgesteld. Het werd daarbij voor de uitzonderlijke prijs van 29€ aangeboden (daarna tegen 33€). 
De distributie werd toevertrouwd aan co-uitgever Groeninghe Drukkerij. Er werd ook gepoogd om 
via de Provinciale bibliotheek de lokale bibliotheken en via het Bisdom de dekanaten en parochies 
in te lichten over de publicatie, zij het met tegenvallend resultaat. Bij het einde van het werkingsjaar 
werden bijna 200 boeken aan de man gebracht, wat licht beneden de verwachting is. Desondanks 
kan er, gezien de relatieve tijdloosheid van het onderwerp, van uitgegaan worden dat de verkoop 
nog enige tijd kan aanhouden.
De naar aanleiding van het project opgezette blog rond over processies handelende persartikelen 
wordt vooralsnog online gehouden, zij dat er geen bijdragen meer aan werden toegevoegd.
Intussen werd dit jaar een nieuw themaproject opgezet. Reeds enkele jaren was een toename van 
interesse voor het landboek of de ommeloper als bron voor heemkundig-historisch onderzoek 
zichtbaar. In andere provincies werden vanuit provinciale of andere overheden publicaties over dit 
onderwerp (mee) gefinancierd. De Raad van Bestuur besliste dan ook tijdens de lopende 
beleidsperiode het landboek of de ommeloper in de figuurlijke spotlights te plaatsen. De coördinatie 
werd toevertrouwd aan bestuurslid Martijn Vandenbroucke, die als onderzoeker ervaren is met het 
onderwerp. In de eerste fase van het project, dat liep van juli tot december 2016, werden de 
bestaande landboeken en ommelopers opgelijst. Voor dit doel werd een een enquêteformulier 
opgesteld, dat (zowel per digitale als analoge post) via de leden en andere kringen breed werd 
verspreid. Er werden 32 enquêtes ontvangen, ingezonden door 16 personen (20 werden digitaal 
ingestuurd en 12 op papier, door resp. 7 en 9 deelnemers). Samen werden 43 ommelopers en 
landboeken vermeld (één inzender vermeld in één fiche 12 diverse opmetingen). Hiervan komen 27 
ommelopers en landboeken in aanmerking voor opname in het project, met andere woorden, 
voldoen aan de definities van een landbok of ommeloper, daterend uit de 17de of 18de eeuw en 
handelend over het volledige grondgebied van een (wereldlijke) parochie. Tegelijk met de enquête 
werd ook gepolst naar de interesse om mee te werken aan een werkgroep voor de effectieve 
uitwerking van een project. Zes personen hebben daar positief op gereageerd. Ten tweede werden 
alle mogelijke inventarissen en catalogie van de beide rijksarchieven nageplozen door de 
projectcoördinator en bestuurslid Sil Vandewalle. Het resultaat is een extensieve lijst van 
landboeken, die in het verdere verloop van het project nog verder zal worden aangevuld en 
bijgesteld. Tenslotte werd ook begonnen met het raadplegen van divers bronnenmateriaal over de 
opstelling van landboeken en ommelopers, over de beëiding en aanstelling van landmeters door de 
overheidsbesturen en over het landmeten in het algemeen. In het kader van het project werd de 
webpagina https://kaartenwestvlaanderen.wordpress.com opgezet, waarop alle informatie over het 
project kan gevolgd worden. Het komende jaar zal gepoogd worden een werkgroep op te richten, 
die vervolgens een concreet einddoel voor het project zal voorstellen (publicatie, tentoonstelling, 
brochure of dergelijke). Steeds staat de interesse van de kringen en vrijwilligers hier voorop.
Tijdens de regiovergaderingen met de leden (zie III.2.) werd geïnformeerd naar de interesse voor 
een gebruiksvriendelijke databank voor de registratie en ontsluiting van notariële akten. Gezien het 
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grote volume zou dit in de eerste fase worden beperkt tot de jongste vrij raadpleegbare akten, 
namelijk deze uit de periode 1900-1914. Omdat het Algemeen Rijksarchief stappen in dezelfde 
richting lijkt te zetten, met het oog op hun eigen vrijwilligerswerking, werd contact opgenomen met 
de rijksarchivarissen van Brugge en Kortrijk. Na een overleg met rijksarchivaris Hendrik Callewier 
bleek evenwel een verschillend vertrekpunt bij het opzetten van de databank. Tot op heden is nog 
geen overeenstemming gevonden om beide te verzoenen. Indien dit project effectief gerealiseerd 
wordt, wensen wij dit enkel te doen indien dit in overleg met het Algemeen Rijksarchief en het 
Rijksarchief in de provinciën kan.
Naar aanleiding van 150 jaar aanleg van de voormalige spoorlijn 62 tussen Oostende en Torhout 
werd door de kringen actief op het gebied van het spoortraject (Torhout, Wijnendale, Stene, Gistel, 
Zandvoorde en Oostende) overlegd over het opzetten van een gezamenlijk initaitief. Dit werd actief 
ondersteund door Heemkunde West-Vlaanderen. We hopen alvast op de realisatie van de 
doelstellingen, zijnde een gezamenlijke publicatie, een tentoonstelling te Gistel en historische 
fietstocht met informatieborden.

III.5. Nieuwsbrief

Er verschenen zes nummers (één minder dan in 2014, maar twee meer dan het vooropgestelde 
streefdoel), in februari (nr.1), maart (nr.2), april (nr.3), juni (nr.4), september (nr.5) en november 
(nr.6). Met uitzondering van de zomermaanden verschijnt de nieuwsbrief dus met een periodiciteit 
van één tot twee maanden. Het aantal abonnees bedroeg op het einde van het werkingsjaar 444, een 
lichte stijging (+30). Om een verdere stijging van het aantal abonnees op te kunnen vangen, diende 
tot een verhoging van het abonnement van de digitale verzender te worden overgegaan.
De nieuwsbrief wordt aangewend om de abonnees (zowel heemkundige kringen als individuele 
heemkundigen) op de hoogte te stellen van de subsidiemogelijkheden en -reglementen van de 
provincie West-Vlaanderen, te informeren over interesssante publicaties en vieringen van onze 
kringen, vormingen, de eigen projecten e.a.

III.6. Uitbreiden medewerkers Heemkunde West-Vlaanderen

De vervrouwelijking en permanente vernieuwing van het bestuur blijft één van de aandachtspunten 
van de vereniging. Helaas dienden zich geen nieuwe bestuursleden aan en kon ook een overleden 
bestuurslid niet vervangen.

III.7. Bezoeken aan lokale/regionale erfgoedverenigingen

In 2014 werd het bezoeken van onze leden negatief geëvalueerd. Het bezoeken van de vele kringen 
bleek erg belastend, waardoor met de voorziene regelmaat er te veel tijd tussen twee plaatsbezoeken 
zou liggen om een adequate opvolging te verzekeren. Er werd daarom gezocht naar een andere, 
minder uitputtende manier om de band met de ledenverenigingen zo nauw mogelijk aan te halen. 
Het voorbeeld van de 'gouwwerking' van de provinciale koepel van heemkundige verenigingen uit 
Antwerpen bleek uiteindelijk de voorkeur weg te dragen. De provincie werd ingedeeld in zes regio's 
waarvoor telkens een regioverantwoordelijke werd aangesteld: Houtland (Sil Vandewalle), 
Roeselare-Tielt (Bart Blomme), Brugge (Ewald Vancoppenolle), Leie-Schelde (Didier Stragier), 
West- en Middenkust en Westhoek. Voor de twee laaste regio's werd gehoopt een kandidaat-
verantwoordelijke te kunnen aanstellen op de eerste regionale vergadering, die voor deze regio's 
nog niet werd samengeroepen. Op de vier regiovergaderingen was ongeveer de helft van de 
uitgenodigde kringen aanwezig. Er werd voor de eerste vergadering telkens op basis van dezelfde 
agenda vertrokken, waarbij oog was voor de voorstelling van Heemkunde West-Vlaanderen en het 
opzet van de regiowerking, een toelichting bij het themaproject en rondvraag over het eventueel 
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opzetten van een project rond de ontsluiting van notariële akten (zie III.4.), een korte rondvraag 
over de financiering van de kringen en de koeplvereniging. Uiteraard was er ook ruimte voorzien 
voor vragen en opmerkingen van de aanwezigen. Het doel is om de regio's zo zelfstandig mogelijk 
te laten werken ('bottom up' in plaats van 'top down'), met diens verstande dat de communicatie met 
de koepelvereniging wordt onderhouden. De structuur van de regio's is dus zo informeel mogelijk, 
waarbij kringen zich naar eigen verzoek bij deze of andere regio kunnen aansluiten, weliswaar met 
het vriendelijk bezoek voldoende lang bij eenzelfde regio te blijven, om een lange termijnwerking 
mogelijk te maken.

III.8. Website: vernieuwing & onderhoud [nog volledig te herschrijven: cijfers Bart]

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 110.647 bezoekers geteld, ofwel 303 (+24) per dag. Ten opzichte van het werkingsjaar 
2013 is dat een toename met meer dan 10%, ten opzichte van 2012 meer dan een verdubbeling. De 
groeicurve vlakt sinds een tweetal jaar af, al is er nog steeds een lichte stijging van het aantal 
bezoeken aan de website. De ruimere verspreiding van het aantal nieuwsbrieven blijft ongtewijfeld 
één van de redenen voor de aanhoudende groei.
De artikelendatabank, gehost via een afzonderlijke site, telde 12.454 bezoekers, ofwel een dagelijks 
gemiddelde van 34 (-10). Er werden intusen meer dan 81.000 tijdschriftartikels uit bijna 100 
tijdschriften ingevoerd. De daling van het aantal bezoekers kan verklaard door de oprichting van 
http://www.heemkundeartikels.be, de artikelendatabank op Vlaams niveau, waar wij onze 
medewerking aan hebben verleend. In de toekomst kan dus een verdere daling van het aantal 
bezoekers worden verwacht.

III.9. Behartigen belangen lokale en regionale erfgoedverenigingen

Heemkunde West-Vlaanderen is aanspreekpunt voor haar leden en de vrijwillige heemkringen en 
erfgoedverenigingen die van haar wensen gebruik te maken. Via haar nieuwsbrief communiceert ze 
met een breed publiek van heemkringen, erfgoedverenigingen, heemkundigen en 
erfgoedvrijwilligers. Vragen en verzoeken kunnen steeds aan het secretariaat of aan één van de 
bestuursleden gericht worden. Op die manier kan vermeden worden dat de kringen, die vaak 
gelijkaardige verzuchtingen hebben, veel energie dienen te steken in vragen en antwoorden met een 
gezamenlijk nut. Zo werd via Heemkunde Vlaanderen ten behoeve van de leden geïnformeerd naar 
de ontsluiting van de repressiedossiers.

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.
Heemkunde West-Vlaanderen heeft actief meegewerkt aan de opstart van de artikelendatabank 
ondersteunt door Heemkunde Vlaanderen (zie III.8.) en de overdracht van de gegevens uit de 
databank Heemkundige tijdschriften West-Vlaanderen van vzw Brugs Ommeland – Heemkundige 
Kring Maurits van Coppenolle. Gezien de gebruiksvriendelijkheid en de gewaardeerde 
vrijwilligersinzet wordt deze laatste databank niet opgeheven en verder gehost op onze website. Wel 
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zal er worden op toegezien dat de  gegevens ook in de nationale databank terecht komen.
Daarnaast werden ook stappen ondernomen om – op vraag van Heemkunde Vlaanderen – onze 
leden aan te zetten hun periodieke publicaties te deponeren in de Erfgoedbibliotheek.
Een delegatie van Heemkunde West-Vlaanderen nam deel aan de nationale heemdag te Leuven op 3 
oktober onder het thema “Lessen uit het verleden”. Gezien de vlotte toegankelijkheid werd besloten 
om dit jaar geen bus in te leggen voor de leden die de heemdag wilden bijwonen.

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 17 leden aangesloten (+2 ten opzichte van 2014), waardoor 
in totaal 295 bestuursleden en vrijwilligers (+33) van de verzekering kunnen genieten. Dit aantal zal 
zich het komende jaar wellicht stabiliseren, gezien vele leden hun huidige polis, die ze vaak met een 
lokale vertrouwenspersoon hebben afgesloten, niet wensen op te geven.

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

Het organiseren van een ontmoetingsmoment waarbij Cultuurdatabank en Archiebank zouden 
worden voorgesteld, diende opnieuw te worden uitgesteld (zie III.2.). Er wordt gepoogd deze 
doelstelling in de loop van 2017 te realiseren. Uiteraard kunnen de leden nog steeds gebruik maken 
van de activiteitenagenda via onze website.

III.13. Andere activiteiten

Op de heemdag te Knokke-Heist (zie III.3.) werd voor de derde maal de Prijs Heemkunde West-
Vlaanderen uitgereikt. De jury, bestaande uit Daisy Decoene, Berenice Vanrenterghem, Danny 
Chambaere, Eric Huys, Bertrand Nolf en Martijn Vandenbroucke (secretaris zonder stemrecht) 
evalueerde de twaalf inzendingen, ongeveer evenveel als in 2013, maar gevoelig meer dan 2014, 
toen er slechts drie inzendingen waren. Er werd een eerste prijs ter waarde van 50% van het totale 
prijzengeld van 500€ uitgereikt aan 'Gestorven Bevernaars, Desselgemnaars, Vijvenaars en 
Waregemnaars in dienst van Napoleon Bonaparte 1799 – 1814' van André Braet, verschenen in De 
Gaverstreke, heemkundige periodiek voor Waregem en omgeving. Een tweede prijs ter waarde van 
20% van het prijzengeld werd uitgereikt aan Bernard Lootens voor zijn bijdrage over de 
Bovekerkse migrant Henry Vanslembrouck, verschenen in Spaenhiers. Derde prijzen, telkens ter 
waarde van 10% van het prijzengeld, waren er voor artikelen van  Rita Lingier over weverij Textile 
des Flandres in het Jaarboek van Het Houtland, de bijdrage van Rudy Neve over de burgerlijke 
oorlogsslachtoffers van de bombardementen op Wevelgem tijdens de meidagen van 1940 in 
Wibilinga en de bijdrage van Freddy Tyberghien over het banket van de Wevelgemse burgemeester 
Jean Constant Vanackere in 1883, eveneens gepubliceerd in Wibilinga.
Voor het juryoverleg kon beroep worden gedaan op het gebruik van het lokaal van heemkring De 
Roede van Tielt. De postieve samenwerking wordt erg gewaardeerd.

III.14. Ontwikkelen beleidsplan 2015-2017

Op de algemene vergadering van 15 januari werd het beleidsplan 2015-2017 toegelicht en 
goedgekeurd. Voor de concrete uitwerking ervan werkt de Raad van Bestuur jaarlijkse actieplannen 
uit (zie bijlage).

Kortrijk, 13 maart 2016
Bijlage: aanwezigheid vergadering Algemene Vergadering en Raad van Bestuur
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Bijlage: beleidsplan 2015-2017
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15/01/15 12/03/15 09/04/15 25/06/15 16/09/15 03/11/15 03/12/15

A X
A A V A A A A

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

VANDENBROUCKE, Martijn A A A A A A A
V A A A A A A
A A A A A V A
V A A X A A V

AV/RvB RvB RvB RvB RvB RvB AV/RvB
BARRA, Jean Marie
BLOMME, Bart

FALISE, Jean Pierre
HAEYAERT, Philippe
STAELENS, Wouter
STRAGIER, Didier
VANCOPPENOLLE, Ewald
VANDEGINSTE, Hendrik

VAN DEVYVERE, Filip
VANDEWALLE, Sil
VANHEESBEKE, Leonard

A = Aanwezig
V = Verontschuldigd
X = Afwezig
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Beleidsplan 
Heemkunde West-
Vlaanderen 2015-2017



I. Inleiding   

Voor de periode 2011-2014 maakte Heemkunde West-Vlaanderen een uitgebreid beleidsplan wat 
heel wat energie kostte. Voor de periode 2015-2017 willen we een beleidsplan dat doordacht is, 
maar minder inspanning vergt om zo meer te kunnen inzetten om het uitvoeren van de beoogde 
doelstellingen. Voor heel wat aspecten, zoals bijvoorbeeld de geschiedenis van de vereniging, willen 
we ook verwijzen naar het vorige beleidsplan.

II. Missie en doelgroep  

a) Missie
Heemkunde West-Vlaanderen is een vereniging die lokale en regionale erfgoedverenigingen in 
West-Vlaanderen overkoepelt om hun belangen te behartigen en hun netwerk te verstevigen. Zij 
doet dit door het coördineren van kennisuitwisseling en samenwerking, het begeleiden van 
bovenlokale erfgoedprojecten, publiceren, het organiseren van overleg, ontmoetingen en vorming 
en het peilen naar de wensen en noden. Heemkunde West-Vlaanderen is ervan overtuigd dat erfgoed 
een meerwaarde krijgt door het stimuleren van publieksontsluiting.

b) Doelgroep
Met lokale en regionale erfgoedverenigingen worden verenigingen van vrijwilligers, die lokaal, 
regionaal of provinciaal georganiseerd zijn en waarvan de werking zich in de eerste plaats op het 
cultureel erfgoed richt, bedoeld. Sinds de beleidsperiode 2011-2014 is de doelgroep van 
Heemkunde West-Vlaanderen dus verruimd in vergelijking met vroeger toen enkel de heemkundige 
kringen die lidgeld betaalden aangesproken werden.

III. Omgevingsanalyse  

Op 25 oktober 2014 werden alle leden uitgenodigd om hun mening te geven over wat de komende 
drie jaar belangrijk is voor Heemkunde West-Vlaanderen. Er werd gewerkt met een aantal 
stellingen. Er werd een apart verslag opgemaakt dat hier als bijlage opgenomen wordt.
Tijdens de bestuursvergaderingen eind 2014 brachten de bestuursleden hun mening, visie,… 
uitgebreider naar voor. 

IV. Strategische en operationele doelstellingen van Heemkunde West-Vlaanderen voor de   
beleidsperiode 2010-2014

1. Cluster samenwerking stimuleren & netwerk

SD 1: Heemkunde West-Vlaanderen wil zijn netwerk van lokale en regionale 
erfgoedverenigingen uitbreiden en actief samenwerking stimuleren.

OD 1.1. Heemkunde West-Vlaanderen zal zijn adressenbestand met  contactadressen en e-
mailadressen van alle lokale en regionale erfgoedverenigingen up-to-date houden.
Indicator: Jaarlijks aangepast adressenbestand met contactadressen en e-mailadressen 

van alle lokale en regionale erfgoedverenigingen

Norm: één centraal up-to-date adressenbestand

OD 1.2. Heemkunde West-Vlaanderen organiseert om de drie jaar een 
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samenwerkingsproject rond een welbepaald historisch onderwerp.
Indicator:  aantal samenwerkingsprojecten rond een historisch onderwerp in deze 

beleidsperiode

Norm: minimum 1

Door grote samenwerkingsprojecten op te zetten wil men de lokale erfgoedverenigingen 
stimuleren om samen te werken en bovendien hun erfgoed te ontsluiten voor een publiek. De 
projecten worden uitgewerkt door een werkgroep van bestuursleden en losse medewerkers. 
De verenigingen worden opgeroepen om mee te werken, maar het staat hen vrij om er in 
mee te stappen.

OD 1.3. Heemkunde West-Vlaanderen organiseert jaarlijks minimaal twee 
ontmoetingsmomenten voor de lokale en regionale erfgoedverenigingen.
Indicator: aantal ontmoetingsmomenten per jaar
Norm: minimaal twee
Er wordt voldoende ruimte voorzien voor ontmoeting en uitwisseling op de heemdag (zie 
OD 4.1.) en de heemdag van Heemkunde Vlaanderen.

2. Cluster communicatie

SD 2: Heemkunde West-Vlaanderen optimaliseert de communicatie naar de uitgebreide 
doelgroep.

OD 2.1. Heemkunde West-Vlaanderen zal de digitale nieuwsbrief verder verspreiden met als 
doel de doelgroep minimaal tweemaandelijks te informeren en te betrekken bij de werking.
Indicator: aantal nieuwsbrieven per jaar

Norm: minimum 6

Voor uitgebreidere informatie wordt doorverwezen naar de website (vb. resultaten van 
expertiseuitwisseling).

OD 2.2. Heemkunde West-Vlaanderen zet een regiowerking op.
Indicator: jaarlijks is er in elke regio minstens 1 vergadering, vanaf 2016

Norm: 6 vergaderingen

In de vorige beleidsperiode wou Heemkunde West-Vlaanderen de leden vaker bezoeken om 
zo kennis te maken met de werking van de leden. Tegelijk wou men de voordelen van de 
koepelwerking door Heemkunde West-Vlaanderen beter bekend maken. Het bleek moeilijk 
om deze bezoeken te realiseren. Tegelijk is er de vaststelling dat kringen meer samenwerking  
toejuichen. In de beleidsperiode 2015-2017 wil Heemkunde West-Vlaanderen daarom een 
werking opzetten in verschillende regio’s. De kringen worden uitgenodigd om aanwezig te 
zijn minstens 1 vergadering per jaar in hun eigen regio. Er wordt een regio voorgesteld, 
maar uiteindelijk beslissen de kringen zelf tot welke regio ze willen behoren. Dit betekent 
dan ook dat mogelijk sommige regio’s niet behouden blijven. Daarnaast maken willen we 
ook duidelijk maken dat voor projecten kringen natuurlijk ook buiten hun regio zullen 
werken, wat perfect kan binnen de werking van Heemkunde West-Vlaanderen. Voor het 
effectief opzetten van de regiowerking rekenen we een jaar.

OD 2.3. Heemkunde West-Vlaanderen behoudt zijn website.
Indicator updating website
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Norm: minimum maandelijks

OD 2.4. Heemkunde West-Vlaanderen stimuleert de kringen om heemkundige activiteiten 
aan te kondigen via de website van Heemkunde West-Vlaanderen en via de Cultuurdatabank 
in de UiTdatabank tegen eind 2016.
Indicator: a. aantal oproepen per jaar in nieuwsbrief i.v.m. invoer in Cultuurdatabank

b. duidelijke link naar Cultuurdatabank voor heemkundige activiteiten in 
West-Vlaanderen op website van Heemkunde West-Vlaanderen

c. aantal activiteiten aangekondigd op de website van Heemkunde West-
Vlaanderen.

Norm: a. minimum 4

b. tegen eind 2016

c. 99% van de zinvolle activiteiten opgenomen op de website.

Om de kringen maar één keer hun activiteiten te laten invoeren of doorsturen wordt ervoor 
geopteerd om hen aan te moedigen dit via de Cultuurdatabank te doen. Meer en meer 
gemeenten zullen dit trouwens ook via de Cultuurdatabank beginnen doen. Op die manier 
kan Heemkunde West-Vlaanderen bovendien via een link naar een query van de 
Cultuurdatabank op zijn eigen website verwijzen naar alle lokale en regionale 
erfgoedactiviteiten. Heemkunde West-Vlaanderen zorgt dat deze link er is tegen eind 2016.

3.  Cluster belangenbehartiging & externe netwerken

SD 3: Heemkunde West-Vlaanderen behartigt de belangen van de lokale en regionale 
erfgoedverenigingen t.o.v. de overheden en andere erfgoedactoren. 

OD 3.1. Heemkunde West-Vlaanderen zal jaarlijks communiceren over zijn rol van 
belangenbehartiger.
Indicator: aantal keer per jaar communicatie over belangenbehartiging 

Norm: minimum 1

OD 3.2. Heemkunde West-Vlaanderen zetelt met een vertegenwoordiging van drie mandaten 
in de algemene vergadering van Heemkunde Vlaanderen. Daarnaast vindt Heemkunde West-
Vlaanderen het wenselijk dat er een lid van de koepel in het bestuur van Heemkunde 
Vlaanderen zit.
Indicator: aantal ingevulde mandaten bij Heemkunde Vlaanderen

Norm: drie + één

In de algemene vergadering van Heemkunde Vlaanderen mogen telkens drie bestuursleden 
van de provinciale koepels zetelen. Dit om de ondersteunende activiteiten af te stemmen op 
de lokale en regionale erfgoedverenigingen. Heemkunde West-Vlaanderen wil deze drie 
mandaten invullen.

OD 3.3. Heemkunde West-Vlaanderen onderhoudt het netwerk met andere erfgoedactoren, 
actief in West-Vlaanderen. Bij acties wordt steeds nagekeken welke mogelijke partners 
kunnen aangesproken worden. Informatie over de andere erfgoedactoren kunnen vrij 
gemakkelijk gebruik maken van de communicatiekanalen van Heemkunde West-
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Vlaanderen.
Indicator: aantal contactmomenten

Norm: 

Om samenwerking, informatieuitwisseling en aandacht voor lokale en regionale 
erfgoedverenigingen te bevorderen is het wenselijk dat er een netwerk wordt uitgebouwd met  
andere erfgoedactoren die actief zijn in West-Vlaanderen. In het belang van de leden wil 
Heemkunde West-Vlaanderen graag dit netwerk graag verder onderhouden. 

OD 3.4. Heemkunde West-Vlaanderen biedt de leden de mogelijkheid om via de koepel een 
BA-verzekering te hebben.
Indicator: BA-verzekering hebben en aanbieden aan de leden
Norm:

4. Expertiseuitwisseling, vorming & ondersteuning

SD 4: Heemkunde West-Vlaanderen zet zich in voor het invullen van de lacunes in het aanbod 
aan lokale en regionale erfgoedverenigingen rond expertiseuitwisseling, vernieuwend 
inhoudelijk onderzoek en informatiedoorstroming.

OD 4.1. Heemkunde West-Vlaanderen wil de doelgroep inhoudelijk stimuleren en 
informeren door jaarlijks minimum één recent erfgoed gerelateerd onderwerp of onderzoek 
in de kijker te zetten op de heemdag.
Indicator: aantal recente onderzoeken op heemdag 

Norm: minimum 1

Door vernieuwend onderzoek te brengen op de heemdag wil men het imago van heemkunde 
verbeteren en de interesse opwekken bij de verenigingen die voorheen niet tot de doelgroep 
behoorden.

OD 4.2. Heemkunde West-Vlaanderen organiseert jaarlijks een bijeenkomst waarbij 
expertise en kennis die aanwezig is bij de lokale en regionale erfgoedverenigingen 
uitgewisseld wordt. 
Indicator: aantal bijeenkomsten per jaar

Norm: minimum 1   

Op bijeenkomsten worden in groepjes rond een bepaald onderwerp dat belangrijk is voor de  
werking van een erfgoedverenigingen ervaringen uitgewisseld. Concreet kan voor de 
expertiseuitwisseling gedacht worden aan methoden om het onderwijs te bereiken, om leden 
te rekruteren en om digitaal te ontsluiten. 

OD 4.3. Heemkunde West-Vlaanderen verwijst door en bundelt alle interessante informatie 
in verband met de werking van een lokale of regionale erfgoedvereniging in West-
Vlaanderen. Ze zal daarvoor minimaal één informatiemoment per jaar organiseren waar 
zaken die specifiek zijn voor West-Vlaanderen of zaken die niet genoeg opgenomen worden 
door andere ondersteunende erfgoedactoren voor te stellen en uit te werken.
Indicator: aantal informatiebijeenkomsten per jaar

Norm: minimaal 1

Door het bundelen van en doorverwijzen naar alle reeds aanwezige informatie in verband 
met de werking van een lokale of regionale erfgoedvereniging (vb. inzake subsidiëring, 
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ontsluitingsinstrumenten, veelgestelde vragenrubriek Heemkunde Vlaanderen, …) wil 
Heemkunde West-Vlaanderen de communicatie overzichtelijk maken voor de doelgroep. Er 
is daarom minimaal één keer per jaar ruimte voor een uitgebreide informatieoverdracht. 
Andere ondersteunende (erfgoed)actoren kunnen dan uitgenodigd worden om lokale en 
regionale erfgoedverenigingen te informeren. Daarnaast wordt de informatie ook aangereikt  
in de nieuwsbrief en op de website.

5. Publieksontsluiting

SD 5 Heemkunde West-Vlaanderen zet in op de ontsluiting van het cultureel erfgoed dat door 
de lokale en regionale erfgoedverenigingen wordt beheerd en onderzocht.

OD 5.1. Heemkunde West-Vlaanderen ondersteunt het bestaan van een goede 
artikelendatabank die inspeelt op de nieuwste evoluties op het web.
Indicator: up-to-date artikelendatabank

Norm: jaarlijks toevoegen van de recente heemkundige artikels verschenen in West-
Vlaanderen

Heemkunde West-Vlaanderen wil een artikelendatabank die een overzicht geeft van alle 
artikels die te vinden zijn in de tijdschriften in de documentatiecentra van de lokale en 
regionale erfgoedverenigingen. Hier samen aan werken heeft de uitwisseling tussen de 
verenigingen bevorderd. Een artikelendatabank geeft individuele onderzoekers en 
erfgoedverenigingen een belangrijk instrument om dicht bij huis heemkundige artikels te 
vinden. In deze beleidsperiode willen we dan ook verder de artikelendatabank Heemkunde 
West-Vlaanderen behouden.
In deze beleidsperiode is er ook een artikelendatabank van Heemkunde Vlaanderen. 
Heemkunde West-Vlaanderen zal deze databank en zijn manier van werken kenbaar maken 
aan de leden. Op het einde van de beleidsperiode wordt de werking van de twee 
artikelendatabanken geëvalueerd.

OD 5.2. Heemkunde West-Vlaanderen zet in op de verzekerde uitbouw van een databank 
voor notarisakten uit West-Vlaanderen in samenwerking met het Rijksarchief.
Indicator: databank met West-Vlaamse notarisakten

Norm: de periode 1900-1914 in de databank

In de voorbereiding van het beleidsplan werd gepolst of hier interesse voor was en of er ook 
trekkers in beide rijksarchieven konden gevonden worden. Hierbij bleek dat het Rijksarchief 
in Kortrijk een zelfde project wou opzetten. Eerder was er vanuit het Rijksarchief in Brugge 
al de vraag naar een intensere band. Zodoende lijkt samenwerking op dit vlak 
vanzelfsprekend. Bij de opmaak van de databank willen we graag ook een correcte 
werkwijze hanteren die de opname in grotere databanken mogelijk maakt.

OD 5.3. Heemkunde West-Vlaanderen ondersteunt de vele interessante heemkundige 
bijdragen in de tijdschriften en jaarboeken van de heemkundige kringen. 
Indicator: Prijs Heemkunde West-Vlaanderen uitreiken

Norm: jaarlijks

Om de bijdragen van de heemkundigen in de kijker te plaatsen wordt jaarlijks een Prijs 
Heemkunde West-Vlaanderen uitgereikt aan een verdienstelijk artikel dat in de twee 
voorgaande kalenderjaren verscheen bij een West-Vlaamse heemkundige kring.
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OD 5.4. Heemkunde West-Vlaanderen stimuleert de lokale en regionale 
erfgoedverenigingen jaarlijks om hun collecties in te voeren in Archiefbank Vlaanderen. 
Indicator: a. aantal items in nieuwsbrief i.v.m. stimuleren invullen Archiefbank 

Vlaanderen per jaar

b. Aantal informatiemomenten i.v.m. Archiefbank Vlaanderen per jaar

Norm: a. minimaal 2 

b. minimaal 1

Om de archiefcollecties bij de lokale en regionale erfgoedverenigingen zichtbaar te maken, 
stimuleert Heemkunde West-Vlaanderen haar doelgroep om deze in te voeren in Archiefbank  
Vlaanderen. De organisatie doet dit in de nieuwsbrief en op een bijeenkomst waarbij 
expertise wordt uitgewisseld.

6. Cluster Beheer organisatie

SD 6 : Heemkunde West-Vlaanderen voert een open en kwalitatief beleid.

OD 6.1. Heemkunde West-Vlaanderen zet zich actief in voor de vernieuwing van het bestuur 
en de verruiming van medewerkers.
Indicator: communicatie naar medewerkers (voor bestuur, project, werkgroepen,…)

Norm:  minimum 2 per jaar

OD 6.2. Heemkunde West-Vlaanderen stelt zijn activiteiten telkens open voor alle leden van 
de lokale en regionale erfgoedverenigingen waarbij plaats is voor informatieoverdracht en 
mogelijks ook expertiseuitwisseling.
Indicator: aantal vergaderingen

Norm: minimum 1 per jaar

Het inrichten van raadsvergaderingen waar alle bestuursleden van erfgoedverenigingen op 
uitgenodigd worden heeft als voordeel dat men niet steeds beroep doet op dezelfde 
bestuursleden (vaak de voorzitters) en dus meer mensen kan bereiken. De nood aan 
informatie en communicatiedoorstroming kan op die manier worden ingevuld.

OD 6.3. Heemkunde West-Vlaanderen werkt met een visie en beleidsdoelstellingen en werkt 
actieplannen uit voor de activiteiten die ze organiseert.
Indicator: a. realisatie neerschrijven beleidsplannen

b. realisatie actieplannen voor activiteiten in deze beleidsperiode

Norm: a. 2 goedgekeurde beleidsplannen: één voor deze en één voor toekomstige 
beleidsperiode

b. één actieplan per jaar

Heemkunde West-Vlaanderen vindt het belangrijk om op een kwalitatieve manier te werken. 
Daarom wordt vanaf nu gewerkt met een beleidsplan en met actieplannen voor de 
activiteiten die georganiseerd worden. Op die manier wil men ook de werking en middelen 
verantwoorden aan de provincie West-Vlaanderen.
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V. Middelen
Begroting 2015-17
ONTVANGSTEN
Ledenbijdragen 0
verkoop publicaties
publicatie project (300 x 24 €) 7200
oudere publicaties 100
Inschrijvingsgeld cursussen
heemdag exclusief avondmaaltijd (die zichzelf moet betalen) (100 x 10 € x 3 keer) 3000
Sponsoring, giften 0
Subsidie provincie W-Vl 
2015-2016 (2 x 2000 euro) 4000
Subsidie Vlaamse overheid 0
Subsidie Gemeente 0
Andere: 
intresten (50 € x 3 jaar ) 150
TOTAAL: 14450

UITGAVEN
Secretariaatskosten
materiaal (200 € x 3 jaar) 600
verzekering BA en rechtsbijstand (250 € x 3) 750
website (60 € x 3 jaar) 180
nieuwsbrief (150 € x 3 jaar) 450
verplaatsingskosten medewerkers (60 km x 0,35€/km x 10) x 10 (3 activiteiten,1 
werkgroep, 6 RVB) x 3 jaar) 6300
publicatie project (400 ex. x 20 €) 8000
vergaderactiviteiten((200 € huur zaal + 150 € eigen catering) x 3 jaar) 1050
heemdagen exclusief avondmaaltijd (die zichzelf moet betalen) (huur zaal, sprekers, 
kopiekosten, gidsen, vervoer, lunch (100 x 10 €)) x 3 jaar 3000
regiowerking (6x50€) x 3 jaar 900
project landboeken (zie regiowerking) 0
project notarisakten (30 x 20€) tegemoetkoming kaart rijksarchief) 600
prijs Heemkunde West-Vlaanderen x 3 jaar 2000
bankkosten 100
TOTAAL: 23930

Tekort: -9480
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Bijlage: actieplan 2015

Actieplan Heemkunde West-Vlaanderen 2016

Up-to-date houden van de contactgevens van heemkundige kringen
Opvragen van actuele gegevens bij de kringen

2 ontmoetingsmomenten
Organiseren ontmoetingsmoment tijdens Heemdag
Stimuleren van aanwezigheid op de Heemdag van Heemkunde Vlaanderen

Samenwerkingsproject rond een bepaald historisch onderwerp: 
Verderzetten project van de landboeken in West-Vlaanderen: opzetten 
werkgroep en onderhouden webpagina

Organisatie heemdag met een thema/2 sprekers/artikels voor in een themabrochure

Verspreiden van de nieuwsbrief (6 exemplaren)

Uitbreiden medewerkers Heemkunde West-Vlaanderen

Opzetten van een regiowerking
Vastleggen van een veronderstelde werkwijze
Organiseren 5 vergadermomenten in 2016 en aanstellen 

regioverantwoordelijken
Aandacht voor minder actieve regio's en geven van impulsen uit eigen werking
Aftoetsten met werking erfgoedcellen

Minimum maandelijks bijhouden van website

Behartigen belangen lokale en regionale erfgoedverenigingen

Behouden vertegenwoordigers bij Heemkunde Vlaanderen (3)

Verder promoten van BA-verzekering

Stimuleren van een samenwerking tussen kringen
Uitwerken van een project betreffende de spoorlijn Torhout-Oostende met 
diverse heemkundige kringen

Toevoegen van 1000 items in de artikelendatabank
Stimuleren synchronisatie met de databank http://www.heemkundeartikels.be

Starten met een project voor de ontsluiting van bronnen in West-Vlaanderen
Afspraken naar samenwerking met het Rijksarchief
Starten met informeren hoe kringen/heemkundigen kunnen bijdragen aan het 
project

Organiseren van de Prijs Heemkunde West-Vlaanderen (communicatie en 
expertisedeling)
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Opmaken actieplan 2017
Eind 2016 bespreken hoe we te werk gaan in 2017

Aandacht financiering provinciale heemkundige werking vanaf 2017
Overleg met de verschillende provinciale koepels voor het innemen van 
een gezamenlijk standpunt
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