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WAT IS DE ERFGOEDVERENIGINGENWIJZER?

Deze webwijzer naar erfgoedverenigingen werd op initiatief van het VCV en in

samenwerking met diverse koepelorganisaties gelanceerd om iedereen met interesse

voor erfgoed, volkscultuur en (lokale) geschiedenis de weg te wijzen naar lokale erfgoed-

verenigingen in Vlaanderen. Op die manier worden deze verenigingen meer zichtbaar in

het erfgoedlandschap.

WAT ZIJN ERFGOEDVERENIGINGEN?

Erfgoedverenigingen zijn (vrijwilligers)verenigingen die zorg dragen voor ons cultureel

erfgoed. Zij zijn actief op het vlak van geschiedenis, volkscultuur (immaterieel erfgoed) en

erfgoedzorg in de breedste betekenis van het woord: overloop het onvolledige themalijstje

van A tot L in de marge hiernaast … zowaar een rijk palet aan disciplines en activiteiten!

WELKE INFORMATIE WORDT OPGENOMEN IN DE WIJZER?

Je vindt er het contactadres van de vereniging, informatie over de lidmaatschaps-

voorwaarden, de publicaties, de werkgroepen en zelfs over het museum of het

documentatie- en/of bezoekerscentrum dat eventueel door de vereniging wordt beheerd.

Op de site staan ook nieuwsberichten en een activiteitenkalender.

AANMELDEN ALS VERENIGING?

De verenigingswijzer is nog jong en niet alle verenigingen hebben zich al ingeschreven.

Dit gebeurt immers volledig vrijwillig. We lanceren hier een oproep naar alle betrokken

verenigingen om zich on line aan te melden via de website www.erfgoedverenigingen.be

of om met ons contact op te nemen voor meer informatie: mail naar webmaster@vcv.be

of bel naar 02 243 17 30. Je krijgt dan een folder met meer informatie. Na aanmelding krijg

je een gebruikersnaam en een wachtwoord (via e-mail of via de post) waarmee je kan

inloggen op de website en de gegevens van de vereniging op gebruiksvriendelijke wijze op

een aantal fiches kan invullen. Op de site vind je nog veel meer informatie via de HELP-info.

Indien je liever niet via internet je gegevens invult, sturen wij je via de post een formulier

toe waarop je de gegevens van je vereniging schriftelijk kan invullen en daarna gratis aan

ons kan terugbezorgen.Wij voeren de gegevens dan in en publiceren de vereniging op de

website.

Belangrijk is dat de gegevens in deze databank in de toekomst kunnen worden gekoppeld

aan andere culturele websites, zoals b.v. de databank van de Erfgoeddag, de toekomstige

portaalsite cultureel erfgoed en de website van CultuurNet, zodat dubbele invoer wordt

vermeden. Je passeert dan slechts aan één loket.

Surf alvast eens naar de site www.erfgoedverenigingen.be en neem een kijkje! ■

DE ERFGOEDVERENIGINGENWIJZER
De verenigingswijzer voor erfgoed

en volkscultuur in Vlaanderen

Waar en hoe zoeken op het web naar informatie over erfgoed-

verenigingen? Het is soms zoeken naar een speld in een hooiberg.

Bovendien hebben veel verenigingen nog geen website. Kortom, er

bestond totnogtoe geen overzicht van dit rijke verenigingsleven. Daar

komt nu verandering in met de lancering van de ‘Erfgoed-

verenigingenWijzer’, dé webwijzer naar lokale erfgoedverenigingen in

Vlaanderen op www.erfgoedverenigingen.be.

[ Jeroen Walterus ]
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Ambachten

Archeologie

Archiefbeheer

Buurtgeschiedenis

Carnaval

Circussen

Culturele diversiteit

Cybercultuur

Dialectologie

Erfgoededucatie

Erfgoedtoerisme

Etnologie

Familiekunde

Folklore

Genealogie

Heemkunde

Heraldiek

Historische stoeten

Historische evocatie

Industrieel erfgoed

Kalenderfeesten

Kunstgeschiedenis

Kunstambachten

Landschapsstudie

Living History
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