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Bij het in werking treden van het decreet in 1999 kregen diverse erkende
volkscultuurorganisaties minimale subsidiebedragen toegekend, onder
meer in de orde van grootte van 100.000 à 200.000 BEF. De heel grote koe-
pelorganisaties kregen ‘grotere’ bedragen, te weten 2 à 3 miljoen BEF. Het
is duidelijk dat tijdens de beginjaren (1999-2001) de betoelaging werkelijk
minimaal was en dat zeer weinig mogelijk was, zeker op het gebied van
personeelsbeleid. In functie van de eerste vijfjarenperiode werd door de
bevoegde administratie een minimumsubsidiëring van 50 miljoen BEF
(steunpunt inbegrepen) bepleit, waarbij uiteindelijk 40 miljoen BEF ter
beschikking werd gesteld. Hier werd, naar analogie met andere sectoren
en vanuit een legitieme, strategische (lange termijn)beleidsvisie, de voor
de hand liggende incentive tot het aanwerven van personeel aan gekop-
peld. In de praktijk kregen de kleinere en middelgrote organisaties tussen
€ 10.000 à € 30.000 all in; sommen waarmee het aanwerven van stafme-
dewerkers problematisch is. In 2002 werd via ‘Project alpha’ zowel het zeer
grote potentieel van de sector als de precaire budgettaire situatie die ver-
hinderde een kwalitatieve sprong te maken, in beeld gebracht. Enkele bij-
komende speerpuntinvesteringen betekenden dat vanaf 2003 ongeveer
het oorspronkelijk in 2001 door de administratie voorgestelde minimum-
bedrag werd geïnvesteerd in de sector en dit sorteerde onmiddellijk effec-
ten. De mentale en vervolgens daadwerkelijke administratieve verschui-
ving van de sector in de richting van de erfgoedsector opende nieuwe
perspectieven.De betekenis van het volkscultuurdecreet wijzigde de facto
en deed de verwachtingen ten aanzien van én binnen de sector volkscul-
tuur sterk stijgen. In 2004 klikte alles in elkaar.

TAKE-OFF
Het is duidelijk dat de (koepel)organisaties volkscultuur naarmate
2005/2007 nadert, zich binnen de gewijzigde hoopvolle erfgoedperspec-
tieven en bewust van hun potentieel en belang in het nieuwe beleidsveld
aan het klaarmaken zijn, voor een gestage maar zekere take-off. De inge-
zette beleidsincentives sorteren effect,wat afgeleid kan worden uit de her-
positionering van de hele sector en de processen van beleidsplanning die
nu worden opgestart: de huidige sector volkscultuur is in volle transfor-
matie en opent interessante perspectieven. Opmerkelijk is bijvoorbeeld
het feit dat diverse organisaties met een naamsverandering een reeks keu-
zes voor een 21e-eeuwse inkleuring van het takenpakket markeren, met
een knipoog naar URL’s (zie bijvoorbeeld www.heemkunde-
vlaanderen.be). De organisaties die ervoor openstaan en die ambities
koesteren, zetten in samenwerking met het steunpunt voorbereidende
trajecten in om de in de lijn der dingen liggende doorgroei, naar analogie
met de rest van de erfgoedsector die aangestuurd wordt door het erf-
goeddecreet, voor te bereiden en op de intussen bijkomende kansen
maximaal in te spelen. De diverse organisaties in de sector volkscultuur
worden op de volgende pagina’s voorgesteld. In 2002 en 2003 waren er
eigenlijk 11 organisaties erkend (met in 2003 in totaal € 516.182 subsidie).

De subsidie (€ 49.578) van één van de erkende volkscultuurorganisaties
(Volksmuziekgilde) werd in 2003 afgeleid naar de amateurkunstensector
(meer bepaald Muziekmozaïek), zodat er in 2004, bij de transfer naar een
andere administratie, nog slechts 10 erkende organisaties zijn. Dit bete-
kent onder andere dat het traditionele studiedomein van de volksmuziek
nu even niet meer gerepresenteerd is in het erfgoedverenigingenveld en
een andere organisatie hier dus een aanvraag kan indienen voor dit
thema. De vergelijking met de subsidiebedragen die andere koepelorga-
nisaties in bijvoorbeeld de sector amateurkunsten of het socio-cultureel
werk krijgen en de vergelijking met de totale budgetten in die of andere
sectoren,maakt duidelijk dat een verhoging van de middelen in de lijn van
de verwachtingen kan liggen. De sector volkscultuur werd in de aan-
vangsfase zeer beperkt gesubsidieerd, maar is klaar om in de volgende
beleidsperiode door te groeien.

INSTAPMOGELIJKHEDEN
Naast de tien erkende organisaties kunnen dus nieuwe organisaties vóór
1 oktober 2005 een aanvraag indienen. In de praktijk is dit binnen het
decreet in zijn huidige vorm alleen nog binnen een domein dat eerder
ongelukkig – want te beperkt – omschreven werd als ‘gethematiseerde
volkskunde’, waar zowel erfgoedfenomenen als cultuur van alledag onder
ressorteren. Verkennende trajecten lopen of zouden kunnen worden
opgestart voor organisaties en netwerken in de subdomeinen van
erfgoedtoerisme en stadsetnologie, dialectologie, reminiscentiecultuur,
levend erfgoed, beeldcultuur, cybercultuur, funerair erfgoed, volksmuziek,
en andere. Zoals blijkt uit de bijdrage over de erfgoedverenigingen wordt
dat veld momenteel, op koepelniveau en thematisch, nog lang niet volle-
dig gedekt en vallen nog veel types van erfgoedverenigingen en -organi-
saties buiten de scope. Bovendien is het concept ‘organisatie’ ruimer dan
verenigingen. De referentiewoorden erfgoedverenigingen, immaterieel
en oraal erfgoed en alledaagse cultuur kunnen hier inspirerend werken.
Koepelverenigingen en andere types van organisaties kunnen nagaan of
ze thuishoren in of kunnen inspelen op het totaal nieuwe referentiekader
dat ontstaan is door de recente administratieve reorganisatie en door de
doorbraak van de brede erfgoedgedachte. Om voor erkenning in aan-
merking te komen moet de organisatie een vzw zijn, die een beleid rond
integrale kwaliteitszorg wil voeren en die in een nog niet erkende niche of
door een andere organisatie aangepakt thema van de “observatie en stu-
die van specifieke traditionele en eigentijdse volksculturele fenomenen in
hun cultuurhistorische context” actief is, met name “verzamelen, bescher-
men, bestuderen, bekendmaken en demonstreren.” Belangrijk is dat de
werking een landelijk karakter moet hebben. Dit betekent dat de organi-
satie een publieksbereik of activiteit in minstens vier Vlaamse provincies
(waarbij Brussel-hoofdstad meetelt als provincie) heeft. De aanvraag tot
erkenning moet vóór 1 oktober 2005 ingediend worden. Na erkenning
wordt een overeenkomst voor een duur van vijf jaar afgesloten. ■

1 OKTOBER 2005
Erkende (koepel)organisaties,

instapmogelijkheden en subsidies

Het ‘decreet houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties voor volks-

cultuur en de oprichting van het VCV’ (27/10/1998) bevat enkele aanknopings-

punten en richtdata. De volgende cruciale datum die in de sector van de

erfgoedverenigingen in Vlaanderen met rood staat aangekruist, is 30 september

2005, de dag vóór 1 oktober 2005. Dat is immers de ultieme deadline waarop de

aanvragen tot erkenning de administratie moeten bereiken: een volgende kans

is er binnen het huidige decreet pas in 2010. Bij erkenning gaat de (eventueel

hernieuwde) subsidiëring in vanaf 1 januari 2007.

[ Marc Jacobs ]
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Kerkstraat 17, 2970 ‘s-Gravenwezel (bezoek- en postadres)

Open elke weekdag van 9.00-17.00 uur

T 03 658 90 34   |  F 03 685 59 30  |  E info@heemkunde-vlaanderen.be

URL www.heemkunde-vlaanderen.be

RAAD VAN BESTUUR: Fons Dierickx (voorzitter), Jean-Marie

Lermyte (ondervoorzitter), Raymond

Lambie (secretaris), Luc Van Driessche

(penningmeester), Alfons Claes, Marcel

Delmotte, Inès Honoré, Rudy Janssens,

René Raets, Robert Ruys, Didier Stragier,

Karel van den Bossche, Colette

Vanderbeken, Jozef Verckens en Harry

Vermeir.

MEDEWERKERS: Eva Van Hoye (coördinator), Daphné Maes

(consulent) en Christ’l Van Herck (admini-

stratief medewerker).

PUBLICATIES: tijdschrift Ons Heem met Binnenkrant.

OPRICHTING: Heemkunde Vlaanderen vzw werd in

februari 2002 opgericht als opvolger van

het Verbond voor Heemkunde (statuten:

zie website).

ERKENNING: Heemkunde Vlaanderen vzw is sinds 1999

erkend in het kader van het decreet

Volkscultuur, oorspronkelijk als Verbond

voor Heemkunde.

Meer info vindt u op de site van Heemkunde Vlaanderen:

www.heemkunde-vlaanderen.be of via www.erfgoedverenigingen.be,

dé wijzer naar erfgoedverenigingen in Vlaanderen.

WERKING

Heemkunde Vlaanderen vzw is de grootste erkende koepelorganisatie

van erfgoedverenigingen en erfgoedbemiddelaars in Vlaanderen en

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De vereniging telt 5 provinciale

koepels in elke provincie waarbij honderden lokale heemkundige

verenigingen zijn aangesloten. Heemkunde Vlaanderen wil een

vereniging zijn die heemkunde en onderzoek over lokale en regionale

geschiedenis in Vlaanderen stimuleert, promoot, cultiveert, uitdiept en

zichtbaar maakt voor het grote publiek en die ondersteuning en

vorming biedt aan de heemkundige verenigingen en aan de

provinciale koepels voor heemkunde in Vlaanderen en het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest, dit o.a. door te publiceren, door informatie en

beleid toegankelijk te maken voor haar doelpubliek,door studiedagen

te organiseren en door te participeren aan allerlei erfgoed-

manifestaties. Verder wil ze mensen samenbrengen die belang

hechten aan de geschiedenis en volkscultuur van hun eigen regio en

die heemkunde als een bindmiddel gebruiken om contacten te leg-

gen tussen al wat beweegt binnen de erfgoedsector in de breedste

betekenis van het woord. Het zijn deze mensen die mee een bepalen-

de rol spelen in de maatschappelijke erkenning van cultureel erfgoed.

Heemkunde Vlaanderen wil zich ook binnen een Europees en interna-

tionaal kader profileren en mensen stimuleren om cultuur te hanteren

als een manier om wederzijds respect en begrip in de hand te werken.

Op die manier bouwt de organisatie mee aan een eerlijker en demo-

cratischer samenleving.

Heemkunde Vlaanderen vzw

Stapelhuisstraat 15, 3000 Leuven (bezoek- en postadres)

Open elke weekdag van 9.00-12.00 uur en van 14.00-17.00 uur

T/F 016 58 43 42  |  E info@siwe.be |  URL www.siwe.be

RAAD VAN BESTUUR: Patrick Viaene (voorzitter), Maj Van

Oekelen (secretaris), André Montald

(penningmeester), Alex Baerts, Karel

Haustraete, Kristien Stals en Luc Wante.

MEDEWERKERS: Chris Crombé en Dominique Vanpée.

PUBLICATIES: SIWE-Nieuwsbrief (tweemaandelijks) en

SIWE-Magazine (driemaandelijks).

OPRICHTING: de vzw SIWE werd op 5 april 1996 te

Leuven-Heverlee opgericht.

ERKENNING: sinds 2001 is SIWE vzw erkend in het

kader van het decreet Volkscultuur.

WERKING

SIWE wil een lans breken voor de instandhouding, de studie en de

ontsluiting van industrieel en wetenschappelijk patrimonium en

zal initiatieven nemen zoals inventarisatie en restauratie om de

instandhouding van representatieve objecten en documenten, al

dan niet in zijn bezit, te bewerkstelligen. SIWE zal in dit verband

een educatieve werking ontplooien, tentoonstellingen,

voordrachten en bezoeken organiseren. Als erkende landelijke

koepelorganisatie heeft SIWE een ondersteunende functie t.a.v.

de verenigingen industriële archeologie of industrieel en

wetenschappelijk erfgoed.

Steunpunt Industrieel en Wetenschappelijk Erfgoed vzw (SIWE)

1 oktober 2005

Meer info vindt u op de site van SIWE: www.siwe.be of via www.erfgoedverenigingen.be, dé wijzer naar erfgoedverenigingen in Vlaanderen.
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Kronevoordestraat 2A, 8610 Kortemark-Handzame (bezoek- en postadres)

Open elke weekdag van 9.00-12.00 uur en van 13.00-17.00 uur 

T 051 68 62 00  |  F 051 57 14 45  |  URL www.svvf.be

RAAD VAN BESTUUR: Edgard Seynaeve (voorzitter), Daniël

Lambrecht (ondervoorzitter), Marcel

Siebens (penningmeester), Eddie Van

Haverbeke (secretaris).

MEDEWERKER: Donald Vandecandelaere (administratie

en coördinatie).

PUBLICATIE: Genealogie en Heraldiek in Vlaanderen.

OPRICHTING: de vzw SVVF overkoepelt de beide stich-

tende verenigingen: de Vlaamse

Vereniging voor Familiekunde (VVF vzw)

met zetel te Merksem, dat het tijdschrift

Vlaamse Stam uitgeeft, en het Vlaams

Centrum voor Genealogie en Heraldiek

(VCGH vzw) met zetel te Handzame, dat

het tijdschrift Mededelingen publiceert.

ERKENNING: sinds 1999 is SVVF vzw erkend in het

kader van het decreet Volkscultuur.

Meer info op de site van het SVVF: www.svvf.be of via www.erfgoed-

verenigingen.be, dé wijzer naar erfgoedverenigingen in Vlaanderen.

WERKING 

Het Samenwerkingsverband Vlaamse Verenigingen voor

Familiekunde vzw stelt zich tot doel de disciplines familiekunde en

heraldiek te ondersteunen en te stimuleren. Ook de organisatie en

de coördinatie van wetenschappelijk onderzoek, net als advies ver-

lenen over en het ondersteunen en begeleiden van het verzamelen

en bewaren van documentatie en het verspreiden van informatie,

behoort tot zijn taken.Het SVVF vzw behartigt ook de belangen van

zijn leden ten overstaan van de overheid en andere partijen.

Het werkingsgebied strekt zich uit over het grondgebied van gans

de Vlaamse Gemeenschap, maar er zijn ook verbindingen en

contacten met gelijkaardige verenigingen en organisaties in de

aan België grenzende landen.

Bezoekers kunnen terecht in verschillende zoekcentra van de VVF en

het VCGH, zoals: het Nationaal Centrum voor Familiegeschiedenis te

Merksem (03 646 99 88), het Gemeentelijk Museum, Archief en

Documentatiecentrum te Melle (09 252 26 47), het Provinciaal VVF-

Centrum te Oostende (059 809344), het zoekcentrum van het VCGH

te Handzame (051 56 74 79) en in een groot aantal regionale

documentatiecentra van de VVF.

Maria Theresiastraat 23, 3000 Leuven (postadres)

Kraanlei 65, 9000 Gent (maatschappelijke zetel)

T 0473 960 364 of 0473 430 264

E info@volkskunde-vlaanderen.be | URL www.volkskunde-vlaanderen.be

RAAD VAN BESTUUR: Antoon Naert (voorzitter), Stefaan Top

(ondervoorzitter/penningmeester), Luk

Indesteege (secretaris), Luc Beyens,

Arnold Eloy, Marcella Raets, Eddy

Tielemans, Frans Van Hasselt, Danny

Vanloocke, Eugeen Van Autenboer.

MEDEWERKERS: Laure Messiaen en Katrien Van Effelterre.

PUBLICATIES: Volkskundige Kroniek (driemaandelijks).

OPRICHTING: 3 april1992.

ERKENNING: sinds 1999 is Volkskunde Vlaanderen vzw

erkend in het kader van het decreet

Volkscultuur, oorspronkelijk onder de

benaming Federatie voor Volkskunde in

Vlaanderen.

WERKING 

Volkskunde Vlaanderen vzw - voorheen Federatie voor Volkskunde

in Vlaanderen - is een koepelorganisatie die op diverse geo-

grafische en maatschappelijke niveaus een originele, inspirerende

en wervende volkskundige werking wil ontplooien om zo een

prominente bijdrage te leveren tot cultuurbehoud, -beleving en -

ontwikkeling. Tegelijkertijd stelt Volkskunde Vlaanderen zich

beschikbaar voor het veld, namelijk de vijf aangesloten volks-

culturele verenigingen: de Hoge Gildenraad der Kempen vzw, de

Koninklijke Bond der Oost-Vlaamse Volkskundigen vzw, de

Leuvense Vereniging voor Volkskunde vzw, het Limburgs

Volkskundig Genootschap vzw en Volkskunde West-Vlaanderen

vzw. Dit uit zich onder meer in activiteiten en initiatieven om en

rond de studie van volkscultuur; het ondersteunen van de

provinciale afdelingen; het organiseren van cursussen en het

opstarten van interregionale projecten en het verstrekken van

informatie over het volkskundig landschap.

Meer info vindt u op de site van Volkskunde Vlaanderen:

www.volkskunde-vlaanderen.be of via www.erfgoedverenigingen.be,

dé wijzer naar erfgoedverenigingen in Vlaanderen.

Volkskunde Vlaanderen vzw 

Samenwerkingsverband Vlaamse Verenigingen voor Familiekunde vzw (SVVF)

ERKENDE ORGANISATIES
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RAAD VAN BESTUUR: Jacques Collen (voorzitter), Dirk Brentjes

(ondervoorzitter), Jo Van Caenegem

(ondervoorzitter), Peter Van Dun (penning-

meester), Greta Wellens (secretaris), Paul

Hendriks (uitgever ASG-publicaties), Karel

Adriansens, Jan Aerts, Willy Creten, Eric

Giskens, Gustaaf Ingelaere, Herman Simons,

Didier Van Houts, Albert Vanwassenhove,

Eric Vloeberghs, André Wouters.

PUBLICATIES: Medelingsblad en verzamelde opstellen-

periodiek voor voedingsgeschiedenis,

streekgastronomie en toerisme. Verder zijn er

occasionele publicaties in diverse reeksen.

MEDEWERKERS: Anita Vervoort.

OPRICHTING: de ASG werd gesticht op 9 september 1981 als

vzw,waarvan de statuten werden gepubliceerd

in het Belgisch Staatsblad van 21 januari 1982.

ERKENNING: sinds 1999 is de Academie voor Streek-

gebonden Gastronomie vzw erkend in het

kader van het decreet Volkscultuur.

WERKING

De Academie voor Streekgebonden Gastronomie vzw bestudeert

culinair erfgoed en eetcultuur en heeft een bijzondere belangstelling

voor streekgebonden gastronomie en streekproducten in Vlaanderen.

Met diverse actieve werkgroepen en in samenwerking met VLAM vzw

en andere organisaties werken zij aan het cultiveren en promoten van

culinair erfgoed binnen plattelandsontwikkeling en toerisme, aan het

nadenken over en sensibiliseren voor dit type van immaterieel

erfgoed en voor alles wat daarbij komt kijken. ASG vzw is de officieel

erkende koepelorganisatie voor de studie van eetcultuur en

gastronomie in het erfgoedveld in Vlaanderen. De ASG-leden bestu-

deren en bewaren het culinair erfgoed uit de Benelux, bewaken de

term streekproduct en moedigen iedereen aan om in de keuken méér

streekspecialiteiten te bereiden en streekproducten te verwerken. De

organisatie reikt ook het ASG-eremerk Thomas vander Noot en de

ASG-toerismeprijs  Jan Lambin rond streekgastronomie uit.

Meer info vindt u op de site www.asg.be of via www.erfgoed-

verenigingen.be, dé wijzer naar erfgoedverenigingen in Vlaanderen.

Nieuwland 22, 3600 Genk (secretariaat)
T 089 35 48 40  |  F 089 30 53 92  |  E vlaamseschutters@tiscali.be
URL www.vlaamseschuttersgilden.be

RAAD VAN BESTUUR: Paul Stoop (voorzitter), Denis Vandezande
(ondervoorzitter), Stan Krolicki (secreta-
ris), Peter Ressen (penningmeester), E.P.
Karel De Wilde (hoofdredacteur), Josee
Elst (deskundige volkscultuur), Pieter
Janssens (commissaris), Pierre Mathijssen
(beheerder),Jan Vanden Boer (commissaris).

PUBLICATIE: Tijdschrift van de Federatie van Vlaamse
Historische Schuttersgilden vzw.

OPRICHTING: de Federatie werd op 18 maart 2000 te
Dilbeek geïnstalleerd als Vlaamse opvol-
ger van het Belgisch Overlegorgaan van
Historische Schuttersgilden. FVHS is een
koepelvereniging van meer dan 100 lokale
schutterijen, verdeeld over 6 verbonden.

ERKENNING: sinds 2001 is FVHS erkend in het kader
van het decreet Volkscultuur.

WERKING
De gewijzigde maatschappelijke verhoudingen vragen een ernstige
aanpassing van de schutterijen en het gildenwezen in Vlaanderen.
Om deze bron van volkscultuur niet verloren te laten gaan wil de
Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden vzw een duide-
lijke, stimulerende rol spelen. Door het in kaart brengen van de
bestaande (en slapende) schuttersgilden kan zij de plaatselijke pro-
blemen doorlichten en bijsturen. Zij werkt een kwaliteitsnorm uit
waaraan al de aangesloten verenigingen kunnen voldoen. Als over-
koepelende organisatie wil zij niet alleen een centrale van kennis en
initiatieven zijn, maar ook een aanspreekpunt met de overheid. De
diverse schuttersgilden moeten worden aangespoord en geholpen
om een eigen archiefbeleid uit te bouwen. Zo zullen de eigen
waardevolle stukken vastgelegd en geherwaardeerd worden. Samen
met het hedendaagse materiaal moet dit leiden tot tentoonstellin-
gen, publicaties, video- en filmopnames. Meer info vindt u op de site
van FVHS: www.vlaamseschuttersgilden.be of via www.erfgoedvereni-
gingen.be, dé wijzer naar erfgoedverenigingen in Vlaanderen.

Academie voor Streekgebonden Gastronomie vzw (ASG)

Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden vzw (FVHS)

1 oktober 2005

A. Orteliuslaan 4, 3500 Hasselt (voorzitter)

Studie- en documentatiecentrum ASG

Oud Gemeentehuis,Kerkstraat 17,2970 ’s-Gravenwezel (secretariaat)

Open tijdens kantooruren na afspraak

T/F 011 22 73 45 (voorzitter)

T/F 03 658 82 89 (documentatiecentrum: voormiddag)

E asg.studiecentrum@skynet.be of dirk.brentjens@pandora.be

URL www.asg.be 
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Kadodderstraat 14, 2800 Mechelen

T 015 218 366  |  E paul.contryn@pandora.be

URL www.hetfirmament.be

RAAD VAN BESTUUR: Louis Contryn (voorzitter), Rafaël de

Smedt (penningmeester), Willem

Verheyden (secretaris), Paul Contryn,

Marcel Kocken, Alfons van Stappen.

MEDEWERKERS: Paul Contryn (directeur), Willem

Verheyden (intendant).

OPRICHTING ALS VZW: de School voor Poppenspel vzw werd op

6 december 1973 opgericht; de statuten

werden gepubliceerd in het Belgisch

Staatsblad van 21 februari 1974; de

nieuwe naam, Het Firmament vzw, werd in

2002 aangenomen.

ERKENNING: sinds 1999 is Het Firmament vzw erkend

in het kader van het decreet Volkscultuur,

oorspronkelijk en tot 2002 onder de

benaming School voor Poppenspel vzw.

Meer info vindt u op de site van Het Firmament vzw:

www.hetfirmament.be of via www.erfgoedverenigingen.be, dé

wijzer naar erfgoedverenigingen in Vlaanderen.

WERKING

Het Firmament vzw wil het figurentheater zoveel mogelijk in de

belangstelling plaatsen door het aan te reiken als vakmanschap en

kunst.

De vereniging wenst de oude waarden van het figurentheater in

stand te houden en zich ook steeds te informeren over de nieuwe

ontwikkelingen in deze theatervorm.

Om het figurentheater toegankelijk te maken voor meer mensen

stelt Het Firmament vzw een archief en een school ter beschikking,

wordt er onderzoek gedaan en worden projecten en tentoonstel-

lingen begeleid.

Acteurs en jonge theatermakers kunnen bij Het Firmament vzw

een opleiding in het figurentheaterlandschap genieten. Het

Firmament vzw is momenteel (mei 2004) met het stadsbestuur van

Mechelen aan het onderhandelen over een pand voor een

museum voor poppen-, figuren- en objecttheater.

De collectie figuren, geluidsbanden, ontwerpen en affiches van

Het Firmament vzw en Figurentheater DE MAAN is zeer omvang-

rijk en zal een plaats in dit museum in opbouw krijgen.

Jagersberg 1, 3294 Molenstede-Diest (voorzitter)

T/F 013 33 40 02 (voorzitter)  | E info@kant-vlaanderen.be

URL www.kant-vlaanderen.be  

RAAD VAN BESTUUR: Lydia Mertens (voorzitter), Marijke

Mannaerts (secretaris), Brigitte Croes

(penningmeester), Francine Janssens,

Nadine Pauwels, Marleen Pollet, Annemie

Standaert, Nieke Verbesselt.

TIJDSCHRIFT(EN): Nieuwsbrief HRKV (driemaandelijks).

OPRICHTING: 25 januari 1997.

ERKENNING: sinds 1999 is de Hoge Raad voor Kant in

Vlaanderen vzw erkend binnen het

decreet Volkscultuur.

WERKING 

Het cultureel erfgoed van Vlaanderen met betrekking tot kant en

aanverwante technieken ontwikkelen en instandhouden is de

hoofdbekommernis van de Hoge Raad voor Kant in Vlaanderen

vzw. Hier speelt historisch onderzoek een belangrijke rol in.

Initiatieven in binnen- en buitenland aanmoedigen, ondersteunen

en coördineren, bijvoorbeeld via wedstrijden en cursussen, vormt

de as van hun werking. De Hoge Raad fungeert als koepel-

organisatie voor kantverenigingen en andere geïnteresseerden in

kant in Vlaanderen en profileert zich als landelijk aanspreekpunt.

Ook de promotie van het Vlaamse kantgebeuren in al zijn

aspecten in binnen- en buitenland (door representatie,

tentoonstellingen en binnen internationale netwerken) is een van

de belangrijke aandachtspunten. De Hoge Raad voor Kant in

Vlaanderen vzw stimuleert in het bijzonder de bekendmaking en

appreciatie van hedendaagse kant. Hiervoor worden workshops

(de volgende in november 2004), tentoonstellingen en

demonstraties georganiseerd. Plannen voor een echte en virtuele

tentoonstelling in 2005 en een publicatie (in samenwerking met

het VCV) over hedendaagse kant nemen vaste vorm aan.

Meer info vindt u op de site www.kant-vlaanderen.be of via

www.erfgoedverenigingen.be, dé wijzer naar erfgoedverenigingen

in Vlaanderen.

Hoge Raad voor Kant in Vlaanderen vzw 

ERKENDE ORGANISATIES

Het Firmament vzw – Formatie voor poppen-, figuren- en objecttheater
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Tervuursevest 101, 3001 Leuven 
Bloso-domein, Tervuursesteenweg, 1981 Hofstade (bereikbaar via
ingang E op de Trianonlaan)
T 016 22 54 38 of 016 23 72 72  |  F 016 20 15 95
E sportimonium@sportimonium.be |  URL www.sportimonium.be

RAAD VAN BESTUUR: Roland Renson (voorzitter), Bea Vaes
(secretaris), Malachy Vallely (penning-
meester), Hein Comeyne, Eric De Boever,
Erik De Vroede, Jaak Jespers, Lone Leth
Larsen, Jan Tolleneer, Bart Vanreusel.

MEDEWERKERS: Viviane Beckers (secretariaat), Nele
Cleymans (assistentie administratie),
Daniël Coosemans (logistieke dienst–uit-
leendienst), Erik De Vroede (directeur),
Anne-Christine Gomes (documentatie-
dienst–bibliotheek), Fabienne Inghels
(documentatiecentrum–informatie), Jaak
Jespers (projectrealisator Sportimonium),
Fred Teck (hoofd logistieke dienst), Karine
Vanden Broeck (hoofd administratie),
François Vandermosten (logistieke
dienst–atelier), Danny Vandevelde (logis-
tieke dienst–atelier, uitleendienst), Els
Verstraete (dienst publiekswerking),
Gilbert Verlinden (vrijwilliger logistieke
dienst-ICT), Herman Dannau (vrijwilliger
logistieke dienst-onderhoud, uitleen-
dienst), Mieke De Meulder (vrijwilligster
dienst publiekswerking).

PUBLICATIES: Sportimonium (driemaandelijks).
OPRICHTING: 1980.
ERKENNING: sinds 1999 is de VVC vzw erkend in het

kader van het decreet Volkscultuur.

WERKING
De Vlaamse Volkssport Centrale vzw bestudeert en promoot de
traditionele sporten in hun nationale en internationale context. De
VVC vzw kadert eveneens de hedendaagse sportscène in zijn histo-
rische en culturele ontwikkeling en besteedt bijzondere aandacht
aan de traditionele sport- en spelvormen. Met o.a. een uitleendienst,
een mobiele tentoonstelling en diverse publicaties wil de VVC vzw
de volkssporten meer bekendheid geven, waar nodig nieuw leven
inblazen en opnieuw integreren in een zinvol vrijetijdsgebeuren. De
VVC vzw beschikt over een documentatie- en informatiecentrum
over de geschiedenis van de sport in België en volkssporten wereld-
wijd, een netwerk van uitleendiensten in Vlaanderen en ze verstrekt
advies bij het organiseren van volkssport- en kinderspelinitiatieven.
De Vlaamse Volkssport Centrale vzw heeft uitleendiensten te
Hoboken, Mechelen, Heusden-Zolder, Lommel, Leuven, Kuurne en
Sijsele. De VVC vzw werkt nauw samen met het Sportmuseum
Vlaanderen waarmee het samen het Sportimonium in het Bloso-
domein te Hofstade realiseert en beheert. Daar wordt een volks-
sporttuin aangelegd waar de traditionele sporten uit Vlaanderen
beoefend kunnen worden. Binnen afzienbare tijd verhuizen de
uitleendienst en het documentatiecentrum naar Hofstade. Verder
pleegt de VVC vzw regelmatig overleg met VlaS, de confederatie
Vlaamse Traditionele Sporten vzw, die de verschillende volks-
sportbonden overkoepelt (www.vlas.be).

Meer info vindt u op de site (samen met Sportmuseum Vlaanderen) van
de VVC: www.sportimonium.be of via www.erfgoedverenigingen.be,
dé wijzer naar erfgoedverenigingen in Vlaanderen.

p.a. Zamenhoflaan 4, bus 8, 2900 Schoten (secretariaat)

T/F 03 658 74 67 (secretariaat)

RAAD VAN BESTUUR: Gert Laekeman (voorzitter), Frans Geens

(secretaris), Marcel Oelbrandt (penning-

meester), Frans De Schutter, Etienne Van

Keirsbilck, Henri Vannoppen en Paula

Wouters 

PUBLICATIES: Volkskunst (driemaandelijks). Verder zijn er

occasionele publicaties in diverse reeksen.

OPRICHTING: het Instituut voor Vlaamse Volkskunst

werd opgericht in 1964. De statuten als

vzw werden gepubliceerd in het Belgisch

Staatsblad van 3 oktober 1974.

ERKENNING: sinds 1999 is het Instituut voor Vlaamse

Volkskunst vzw erkend binnen het

decreet Volkscultuur.

WERKING

Het Instituut voor Vlaamse Volkskunst verricht, aldus de eigen

omschrijving, “opzoekings- en studiewerk in verband met de ver-

schillende takken onzer Vlaamse volkscultuur. Daartoe werden de

werkgroepen Vlaams Dansarchief opgericht, naast het Vlaams

Vendelarchief, een Streekdrachtencommissie en een redactie

(driemaandelijks tijdschrift Volkskunst).” De inspanningen hebben

reeds geleid tot 40 publicaties en het regelmatig verschijnen van

Volkskunst. Een catalogus van de publicaties is verkrijgbaar op het

secretariaat.

Meer info vindt u www.erfgoedverenigingen.be, dé wijzer naar

erfgoedverenigingen in Vlaanderen.

Vlaamse Volkssport Centrale vzw (VVC)

Instituut voor Vlaamse Volkskunst vzw

1 oktober 2005


