
A rc hiefbankVlaand eren

Erfgoedhalte Sport

een blik terug op een geslaagde
wisselwerking tussen sport en erfgoed

Lothar Casteleyn, Coördinator Erfgoedbeleid



Programma 4 december 2014

Kennismaking Erfgoedcel Brugge

1. Aanleiding: 50 X Trofee van Sportverdienste

2. Sporterfgoed in beeld

3. Sensibiliseringstraject sportverenigingen

4. Impact na het project



1. Kennismaking
Erfgoedcel Brugge

Erfgoedcel Brugge is een aanspreek- en aanknopingspunt voor
de Brugse erfgoedsector. Informeren, communiceren, kennis
uitwisselen en samenwerken rond Brugs erfgoed zijn hierbij
speerpunten.



Erfgoedcellen in Vlaanderen

 Een erfgoedconvenant is een samenwerkings-
overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap
en één of enkele gemeenten.

 Het doel van de overeenkomst is de zorg voor en
de ontsluiting van het lokale cultureel erfgoed
te optimaliseren.

 Hiertoe wordt lokaal een erfgoedcel opgericht.
Deze intermediaire speler zet
samenwerkingsverbanden op met alle lokale
erfgoedorganisaties zoals musea, archiefinstellingen,
heemkringen, socio-culturele verenigingen,
kerkfabrieken …



Erfgoedcellen in Vlaanderen

 Anno 2014: reeds 22 erfgoedconvenanten:
Aalst, Antwerpen, Brugge, Brussel, CO7, Gent,
Haspengauw, Hasselt, Ieper, K.erf, Kortrijk,
Kempens Karakter, Leuven, Land van Dendermonde,
Mechelen, Meetjesland, Mijn-Erfgoed, Noorder-
kempen, Pajottenland-Zennevallei, BIE-TERF,
Viersprong, Waasland.



Erfgoedcellen in Vlaanderen

Een erfgoedcel maakt het erfgoed uit de eigen stad en
regio toegankelijk voor een zo breed mogelijk publiek.
Zij doen dit in de meest uiteenlopende vormen:
websites, tentoonstellingen, publicaties, educatieve
pakketten, de jaarlijkse Erfgoeddag …

Erfgoedcellen beheren zelf geen erfgoed, maar ze
vervullen een ondersteunende rol naar verschillende
organisaties en vrijwilligers toe die cultureel erfgoed
beheren.

De werking is opgebouwd rond cultureel erfgoed:
roerend & immaterieel erfgoed.



Werking vanaf 2014

Voor de 5 Vlaamse Kunststen:
via Vlaamse beleidsprioriteiten lokaal cultureel-erfgoedbeleid

1. Het inzetten op digitaal cultureel erfgoed vanuit een
strategische visie op duurzame preservatie, aggregatie en
nieuwe vormen van ontsluiting.

2. Het inzetten op religieus cultureel erfgoed.

3. Het inzetten op culturele archieven.

4. Het ondersteunen van de vrijwilligerswerking die zich inzet
voor de zorg voor en ontsluiting van cultureel erfgoed.

Bij de uitvoering van de VPB aandacht voor:

 Cultureel erfgoed dat niet in professionele bewaarinstellingen is
ondergebracht

 Overleg en afstemming met de 4 andere kunststeden en
bovenlokale cultureel-erfgoedorganisaties.
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2. Sporterfgoed
in beeld



2. Sporterfgoed in beeld
panelenparc ou rs



2. Sporterfgoed in beeld
erfgoed ophetweb



2. Sporterfgoed in beeld
S naps hot2



2. Sporterfgoed in beeld
S portheld en opErfgoed d ag



3. Sensibiliseringstraject
S portprijzen 20 12



3. Sensibiliseringstraject
Erfgoed halte



3. Sensibiliseringstraject
S c oor-broc hu re



4. Impact na het project
S naps hot7
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4. Impact na het project
S portfilmpje



4. Impact na het project
Erfgoed in reglements portverenigingen

Reglement voor erkenning en ondersteuning van
sport in Brugge
Artikel 13

De werkingstoelage heeft betrekking op het werkjaar voorafgaand aan het jaar waarin de

werkingstoelage wordt aangevraagd. Binnen de perken van het daartoe door de

Gemeenteraad goedgekeurde budget op de algemene rekening binnen het beleidsveld

sport bestemd voor toelagen binnen de nieuwe beleids- en beheerscyclus en

overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het

decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid, wordt de toelage
als volgt verdeeld:

 - 25% voor het aantal leden

 - 16% voor de aankoop van specifiek sportmateriaal

 - 4% voor het bijwonen van de Algemene Vergadering van de sportraad

 - 11% voor medewerking aan activiteiten van de sportdienst en sportraad

 - 4% voor het niet uitbaten van een cafetaria

 - 4% voor de vzw-structuur van de vereniging

 - 4% ter bescherming van de leden van de vereniging

 - 9% voor initiatieven rond sporterfgoed

 - 11% uitstraling voor de stad Brugge

 - 10% voor het hebben van een actieve en gediplomeerde scheidsrechter

 - 2% voor het aanbieden van een reguliere werking voor personen met een handicap



4. Impact na het project
Erfgoed in reglements portverenigingen

Reglement voor erkenning en ondersteuning van
sport in Brugge

Sporterfgoed is wat een sportvereniging belangrijk
vindt om te bewaren en door te geven aan een
volgende generatie. Het kan gaan om oude
documenten, foto’s, voorwerpen, maar ook mondelinge
getuigenissen of tradities.



4. Impact na het project
Erfgoed in reglements portverenigingen

Reglement voor erkenning en ondersteuning van
sport in Brugge

9% voor initiatieven rond sporterfgoed

 het hebben van een actieve erfgoedverantwoordelijke, wiens naam
minstens op de website of ledenblad vermeld staat: 1 punt

 het hebben van een link/ plaats op de website naar een of meerdere
actuele en relevante onderwerpen die betrekking hebben op het
sporterfgoed van de vereniging: 2 punten

 Maximum 500 euro per vereniging voor dit item.



www. erfgoed c elbru gge. be
S c hrijfje in
oponze nieu ws brief!

Pakhuizen
Komvest 45

8000 Brugge

T 050 44 50 45

info@erfgoedcelbrugge.be



Zijn er nog vragen …


