ACTIES CULTUREEL-ERFGOEDCONVENANT 2020
1° Het cultureel erfgoed in de Zuidelijke Westhoek wordt verder opgespoord en toegankelijk gemaakt.
a) De projectvereniging CO7 initieert en ondersteunt voorbeeldprojecten op het vlak van inventarisatie en reikt hiervoor de nodige instrumenten en
methodieken aan.
b) De projectvereniging CO7 spoort particuliere lokale collecties op en bewaart en ontsluit ze via de portaalwebsite ‘Westhoek verbeeldt’.
Acties/instrumenten
1.1 Begeleidingstraject m.b.t. de inventarisatie van religieus erfgoed
in kerken:
- overleg met Stad Ieper, kerkfabrieken en Vlaamse overheid
- afronden en voorstellen inventarisatie religieus roerend
erfgoed van Sint-Maartenskerk in Ieper – begeleiding
vrijwilligers
- invoer in Adlib (en ontsluiting via www.erfgoedinzicht.be)
- evalueren en bijsturen workflow (in overleg met collegaerfgoedcellen)
- starten inventarisatie nieuwe kerk in Ieper – begeleiding
vrijwilligers
- ondersteunen van activiteiten voor Open Kerkendagen
- spoedinventarisatie van Sint-Laurentiuskerk in Kemmel en
toepassen van het traject rond waardering en selectie van
religieus erfgoed
- plaatsbezoek aan alle herbestemmingstrajecten van kerken
uit de regio, opvolging stand van zaken van de dossiers en
coördinatie van eventuele spoedinventarisaties
- organisatie van een informatieve uitstap voor de vrijwilligers
- adviesverlening, ondersteuning en eventuele doorverwijzing
Verantwoordelijke: erfgoedconsulent depotwerking en
erfgoedcoördinator
1.2 Begeleidingstrajecten opvolgen m.b.t. de inventarisatie van
zwerfgoed en erfgoed bij niet-professionele erfgoedbeheerders:
adviesverlening, ondersteuning en eventuele doorverwijzing

Partners
CO7-gemeenten,
kerkfabrieken, Vlaamse
overheid, Musea Ieper,
PARCUM en
erfgoedcellen

Timing
Doorlopend

Budget
Kosten inhoudelijke werking
> Inventarisatie: 1.500 euro
(gedeeltelijk)

CO7-gemeenten, lokale
archiefdiensten,
collectiebeheerders, ICE-

Doorlopend

Kosten inhoudelijke werking
> Inventarisatie: 1.500 euro
(gedeeltelijk)
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actualiseren inventarisatie collectie Mesen
opvolgen inventarisatie collectie De Speelberg
stimuleren van deelname aan www.archiefbankvlaanderen.be
Verantwoordelijke: erfgoedconsulent depotwerking en
erfgoedcoördinator
1.3 Begeleidingstrajecten opvolgen m.b.t. de inventarisatie van
immaterieel erfgoed:
stimuleren van deelname aan www.immaterieelerfgoed.be
deelname aan rondetafelgesprek hopcultuur
bijdrage aan de Sint-Maartensroute
organisatie rondetafelgesprek(ken) processies in de CO7-regio
ondersteuning bieden bij mogelijke borgingsacties
Verantwoordelijke: erfgoedcoördinator
1.4 ‘Westhoek verbeeldt’: overkoepelende coördinatie, communicatie
en ondersteuning:
- beheer online erfgoedbank, website en sociale media
- uitwerken van een nieuwe promotiecampagne via sociale
media
- sluiten van een nieuwe overeenkomst met projectvereniging
IJzervallei (Diksmuide, Lo-Reninge, Houthulst en Alveringem),
projectvereniging Viertoren (Nieuwpoort, Koksijde, De Panne
en Veurne) en gemeente Kortemark
- vormgeven van de nieuwe samenwerking met
projectvereniging IJzervallei en projectvereniging Viertoren
- ondersteuning vrijwilligers, lokale coördinatoren en regionale
coördinatoren
- organisatie overleg regionale coördinatoren
- organisatie overleg lokale coördinatoren
- werving nieuwe vrijwilligers
- organisatie opleidingen (nieuwe vrijwilligers,
herhalingslessen)
- organisatie thematische workshops (o.a. over beschrijving
landschap en gebouwen)
- evaluatie en eventuele aanpassing handleiding
-

erfgoedgemeenschappen,
Archiefbank Vlaanderen
en Histories

ICEDoorlopend
erfgoedgemeenschappen,
Werkplaats Immaterieel
Erfgoed, PARCUM, Yper
Museum en CAG

0 euro

CO7-gemeenten,
vrijwilligers, IGS
Viertoren, IGS IJzervallei,
Kortemark, Picturae,
PACKED/VIAA, Regionaal
Landschap Westhoek,
lokale archiefdiensten en
lokale coördinatoren

Kosten inhoudelijke werking
> ‘Westhoek verbeeldt’:
25.000 euro (incl. hosting- en
licentiekosten ‘Westhoek
verbeeldt’)
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Doorlopend

-

coördinatie van overkoepelende beeldaanvragen
instap in digitaliseringsgolf met het VIAA
opschonen beelden van de verschillende gemeenten in de
databank
- opvolgen en implementeren ontwikkelingen op het vlak van
ICT
Verantwoordelijke: erfgoedconsulent en erfgoedcoördinator
1.5 EFRO-project Partons 2.0 (PARTicipatieve Ontwikkeling van de
streek):
- deelname begeleidingscomités en stuurgroepen Partons 2.0
- schuldvorderingen en activiteitenrapporten opmaken
- coördinatie stuurgroep ‘Landschapsobservatorium’ met alle
partners – digitale ontwikkeling en uitrol observatorium
- bijdrage aan reizende tentoonstelling ‘Landschap in
versnelling’
- opstart vrijwilligerswerking
Verantwoordelijke: erfgoedconsulent en erfgoedcoördinator

Provincie WestVlaanderen, Regionaal
Landschap Westhoek,
Médiathèque de
Wormhout, CCHF, CAUE ,
VIAA/PACKED,
Calibrate en Zeticon
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Doorlopend

Kosten inhoudelijke werking
> ‘EFRO-project Partons 2.0:
20.000 euro

2° De zorg voor cultureel erfgoed in de Zuidelijke Westhoek wordt verbeterd.
a) De projectvereniging CO7 bouwt samen met de Provincie West-Vlaanderen de faciliteiten van de regionale depotwerking uit met een
praktijkgerichte dienstverlening.
b) De projectvereniging CO7 ondersteunt samen met de Provincie West-Vlaanderen de collectiebeheerders bij de opslag van het cultureel erfgoed in
het Regionaal Erfgoeddepot Potyze.
c) De projectvereniging CO7 initieert en ondersteunt de opmaak van een calamiteitenplan voor collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties in de
Zuidelijke Westhoek.
Acties/instrumenten
2.1 Uitbouw faciliteiten regionale depotwerking:
- verder collectieonderzoek in de vrijwillige erfgoedsector
- adviesverlening en ondersteuning omtrent collectiebehoud
en -beheer voor erfgoedbeheerders (collectieregistratie en digitalisatie, bewaren, verpakken, hanteren, transporteren,
conservatie en behandeling van erfgoedobjecten, ontsluiting,
waardering, selectie en eventuele afstoting, herbestemming,
collectieplan)
- verdere uitbouw calamiteitennetwerk – ondersteuning
erfgoedbeheerders bij de opmaak van een calamiteitenplan deelname aan traject calamiteitenplan MMP1917 en
opvolging van opmaak calamiteitenplan voor Stadsarchief
Ieper en Intergemeentelijk Archief Poperinge-Vleteren
Verantwoordelijke: erfgoedconsulent depotwerking en
erfgoedcoördinator
2.2 Ondersteuning bij opslag in het Erfgoeddepot DEPOTYZE:
- wekelijks tweedaagse permanentie in het Erfgoeddepot
DEPOTYZE (woensdag en donderdag)
- opvolging klimaat- en veiligheidsmonitoring en controle op
schade, schimmels en insecten
- de nodige documenten voor een efficiënt (gezamenlijk)
depotbeheer evalueren en eventueel bijsturen
- organiseren overleg stuurgroep Erfgoeddepot DEPOTYZE (CO7
en Stad Ieper)

Partners
Erfgoedactoren in de CO7regio, FARO, CAG,
PARCUM,
Monumentenwacht en
Vlaamse overheid

Timing
Doorlopend

Budget
Kosten inhoudelijke werking >
Regionale depotwerking:
10.000 euro (gedeeltelijk)

IOED CO7, Stad Ieper,
Doorlopend
collectiebeheerders,
erfgoedactoren in de CO7regio, Vlaamse overheid,
FARO en (inter)nationaal
netwerk

Kosten inhoudelijke werking >
Regionale depotwerking:
10.000 euro (gedeeltelijk)
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-

opvolgen gebruiksovereenkomst Erfgoeddepot DEPOTYZE
2020-2025 tussen Stad Ieper en CO7
- communicatieacties om potentiële gebruikers van het
Erfgoeddepot DEPOTYZE verder te informeren
- verhuis collecties begeleiden en opvolgen
- herbestemmingstraject van de deelcollectie van het
Hopmuseum begeleiden (momenteel in transitdepot)
- collectiemobiliteit, ontsluiting en onderzoek stimuleren
- regionaal depotplatform samenbrengen (professionele
erfgoedactoren uit de CO7-regio) o.a. over waardering en
calamiteitennetwerk
- aangepast vormingsaanbod organiseren
- verdere uitbouw van de vrijwilligerswerking
- contact leggen met gelijkaardige initiatieven in binnen- en
buitenland
Verantwoordelijke: erfgoedconsulent depotwerking en
erfgoedcoördinator
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3° De projectvereniging CO7 werkt aan het erfgoedbewustzijn in en over de Zuidelijke Westhoek en zorgt ervoor dat cultureel erfgoed mensen samenbrengt.
a) De projectvereniging CO7 zorgt dankzij creatieve en efficiënte communicatie voor een gerichte promotie van het cultureel erfgoed en de bredere
bekendmaking van de werking van de lokale cultureel-erfgoedactoren en –gemeenschappen.
b) De projectvereniging CO7 ontwikkelt samen met actoren in de regio initiatieven m.b.t. erfgoededucatie.
c) De projectvereniging CO7 brengt wijk-, dorps- en gemeentebewoners samen en laat hen kennismaken met elkaar en hun cultureel erfgoed.
d) De projectvereniging CO7 zet in op duurzaamheid in al zijn facetten en werkt op een actieve en sensibiliserende manier samen met actoren in de
marge van de cultureel-erfgoedsector.
Acties/instrumenten
3.1 Communicatie: erfgoedcel en lokale erfgoedveld:
- organisatie CO7-café/ netwerkmoment in samenwerking met
inter- en transdisciplinaire partners n.a.v. de 15de verjaardag
van CO7
- actualiseren adressenbestand
- continue actualisatie website
bijdrage aan maandelijkse digitale nieuwsbrief voor brede
publiek
bijdrage aan periodieke kwartaalnieuwsbrief voor bestuursen overlegorganen
- samenwerking 2 x per jaar regionaal magazine - input nieuw
concept magazine
- promotie projecten bij diverse doelgroepen
- inzetten sociale media
- onderhoud en ontwikkeling van goede contacten met de
lokale en regionale pers
- bijdrage aan actualiseren huisstijl CO7 en
communicatiecampagne n.a.v. 15 jaar CO7 (o.a. digitaal
‘vriendenboek’)
Verantwoordelijke: erfgoedconsulent, erfgoedconsulent
depotwerking en erfgoedcoördinator
3.2 Erfgoeddag: overkoepelende coördinatie en communicatie:
- interne en externe communicatie (o.a. regionale folder – met
aandacht voor UiTPAS Westhoek)

Partners
(Lokaal) erfgoedveld,
lokaal cultureel
middenveld, pers,
communicatiediensten
CO7-gemeenten, Tobania,
gebruikers website,
Regionaal Landschap
Westhoek, UiT in de
Westhoek en (IOED) CO7

Timing
Doorlopend

Budget
Kosten inhoudelijke werking
> Communicatie: 1.000 euro

Deelnemers Erfgoeddag,
cubeco’s (= lokale
coördinatoren),

Thema De Nacht:
januari - 26 april 2020

Kosten inhoudelijke werking
> Erfgoeddag: 3.000 euro
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-

communicatieactie i.s.m. West-Vlaamse erfgoedcellen
erfgoedpartners aansporen om deel te nemen
actoren ondersteunen bij organisatie activiteiten en
begeleiden bij gebruik ErfgoedApp
- bijdrage aan ontwikkeling van Erfgoednachtspel
- evaluatie
Verantwoordelijke: erfgoedcoördinator en erfgoedconsulent
3.3 Erfgoededucatie:
- promotie en aanbieden van Erfgoedkids 2.0
- promotie en aanbieden lesbundel ‘Lekkernijen en bokaalvoer
over de generaties heen’
- samenwerking verderzetten met VormingPlus voor de reeks
‘Speuren naar erfgoed’
- stimuleren om cultuureducatief aanbod te communiceren via
www.cultuurkuur.be
- bijdrage aan het project ‘SNIPSTORY’: een digitaal platform
waarin schoolkinderen creatief aan de slag gaan met de
lokale geschiedenis
- samenwerking onderzoeken met onderwijs voor Buurten met
erfgoed
- bijdrage aan debat met jongeren over actuele grenzen en
muren in Commandobunker Kemmel (project ‘De Berlijnse
Muur – Symbool van de Koude Oorlog)
- bijdrage aan ‘de tijdreizigers – je buurt in de teletijdmachine’
- bijdrage aan het project ‘Erfgoedklas’
- bijdrage aan project ‘West-Vlaamse Molenbrigade’
- bijdrage aan documentaire steen- en buizenbakkerij
Dumoulin in Wijtschate
Verantwoordelijke: erfgoedconsulent en erfgoedcoördinator
3.4 Erfgoedhaltes:
- planning en locaties
- begeleiding inhoudelijke invulling en eindredactie
- logistiek
- communicatie en promotie

jeugdverenigingen,
Oetang,
communicatiediensten
CO7-gemeenten en WestVlaamse erfgoedcellen

Erfgoeddag 2021:
Onderwijs - vanaf
september 2020

Lokale erfgoedsector,
leerkrachten,
scholen(groepen), (IOED)
CO7, FARO, VormingPlus
Oostende-Westhoek,
Publiq, iDrops, WestVlaamse erfgoedcellen,
Open Knowledge
Belgium, ETWIE, Liberaal
Archief/Liberas, VIVES,
Provincie, Molenforum
Vlaanderen, Geheugen
Collectief, Casa Blanca en
productiehuis Pssst

Doorlopend

Kosten inhoudelijke werking >
Erfgoededucatie: 1.500 euro
(gedeeltelijk)

Diensten cultuur en/of
archief, lokale
(erfgoed)verenigingen,
kermis- en feestcomités,
‘Westhoek verbeeldt’-

Verschillende locaties
verspreid over het jaar

Kosten inhoudelijke werking >
Erfgoedhaltes: 1.500 euro
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- actualisatie www.erfgoedhaltes.be
Verantwoordelijke: erfgoedcoördinator en erfgoedconsulent
3.5 Verleden verbeeldt:
- evaluatie Verleden verbeeldt en onderzoeken vorm voor
voortgang project
Verantwoordelijke: erfgoedconsulent en erfgoedcoördinator

kernen en IT-partner
Lokale archiefdiensten,
bibliotheken,
woonzorgcentra,
mantelzorgers en
Expertisecentrum
dementie Sophia
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Doorlopend

Kosten inhoudelijke werking >
Actoren in de marge: 1.000
euro

4° De projectvereniging CO7 zet in op een kwaliteitsvol lokaal ondersteuningsbeleid voor cultureel erfgoed.
a) De projectvereniging CO7 begeleidt collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties in de regio om hun kwaliteitslabel te halen en begeleidt
organisaties die een lokale, regionale of Vlaamse indeling willen aanvragen.
b) De projectvereniging CO7 stimuleert intergemeentelijk overleg en samenwerking binnen de diverse deelsectoren van het cultureel-erfgoedveld,
zowel tussen de professionele als de niet-professionele cultureel-erfgoedactoren.
c) De projectvereniging CO7 bouwt verder aan een gevarieerd ondersteuningsaanbod om kwaliteitsvolle activiteiten op het vlak van cultureel erfgoed
te stimuleren en samenwerking te bevorderen.
Acties/instrumenten
4.1 Collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties begeleiden:
- adviesverlening, ondersteuning en eventuele doorverwijzing
- opvolgen werkingssubsidies
- voorbereiden en uitwerken regionaal project Westhoek
Collectie(f) (participatief verzamelen) i.s.m. Yper Museum
Verantwoordelijke: erfgoedcoördinator, consulent depotwerking en
erfgoedconsulent
4.2 Verder bouwen aan een gevarieerd ondersteuningsaanbod om
kwaliteitsvolle activiteiten op het vlak van cultureel erfgoed te
stimuleren:
- begeleiden van aanvraagdossiers voor projectsubsidies
- ondersteuning via het projectsubsidiereglement voor lokale
cultureel-erfgoedprojecten
- adviseren van lokale initiatieven die een bovenlokale
dimensie kunnen ontwikkelen
- begeleiden bij de opmaak van een projectsubsidieaanvraag
bovenlokale cultuurwerking a.d.h.v. de toolkit
- bijdrage aan halfjaarlijks overleg met erfgoedverenigingen
Verantwoordelijke: erfgoedcoördinator
4.3 ‘Westhoek verbeeldt’: lokale werking in de CO7-gemeenten:
- opvolging en logistieke ondersteuning lokale acties
- uitleendienst
- budget per gemeente voorzien
- ondersteuning communicatie

Partners
Musea, archiefdiensten
en gemeentelijke
cultuurdiensten

Timing
Doorlopend

Budget
Ondersteuningsbeleid >
Werkingssubsidies kwaliteitslabel: 13.500 euro

Cubeco’s CO7 en
Stadsarchief Ieper

Doorlopend

Ondersteuningsbeleid
> Projectsubsidies: 4.000 euro

Vrijwilligers, lokale
cultuurdiensten en/of
archief
i.s.m./ondersteund door
Erfgoedcel CO7

Doorlopend

Ondersteuningsbeleid >
Lokale werking ‘Westhoek
verbeeldt’: 4.500 euro
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- hulpmiddelen voor promotie en andere publieksactiviteiten
Verantwoordelijke: erfgoedconsulent
4.4 Logistieke ondersteuning van cultureel-erfgoedactiviteiten via de
uitleendienst:
- beheer via online reservatiesysteem
- communicatie en promotie
- administratieve opvolging
Verantwoordelijke: erfgoedconsulent

CO7

Doorlopend
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0 euro

5° Recurrente werking van Erfgoedcel CO7
Acties/instrumenten
5.1 Beleidsplanningstraject:
- opmaken beleidsplan Erfgoedcel CO7: talenten/kennis
erfgoedgemeenschap in kaart brengen en delen, strategische
en operationele doelstellingen en meerjarenbegroting –
invoer in KIOSK
- afstemmen met beleidsplan IOED CO7
- continuïteit projectvereniging en bestaande werking (o.a.
akte van verlenging)
Verantwoordelijke: erfgoedcoördinator
5.2 Personeel: 1 erfgoedcoördinator (1 VTE), 1 erfgoedconsulent (0,9
VTE), 1 erfgoedconsulent depotwerking (0,33 VTE):
- opmaken jaarverslag 2019
- opmaken begroting met toelichting 2021
Verantwoordelijke: erfgoedcoördinator

Partners
CO7, CO7-gemeenten,
FARO en erfgoedcellen

5.3 Functioneringscyclus voor personeel:
- uitvoeren functioneringscyclus: planningsgesprek (met
planningsdocument), functioneringsgesprek(ken) en
evaluatiegesprek (met evaluatieverslag)
Verantwoordelijke: erfgoedcoördinator
5.4 Vrijwilligersbeleid (focus op talentontwikkeling):
- opvolgen vrijwilligersovereenkomsten
- opvolgen vrijwilligersverzekering
- bedankingsmoment vrijwilligers ‘Westhoek verbeeldt’
Verantwoordelijke: erfgoedcoördinator, erfgoedconsulent en
erfgoedconsulent depotwerking

Stad Poperinge

Vlaams Steunpunt
Vrijwilligerswerk, lokale
en regionale
coördinatoren ‘Westhoek
verbeeldt’ en alle
vrijwilligers van
Erfgoedcel CO7
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Timing

Budget
Kosten inhoudelijke werking >
Algemene werking dienst:
2.500 euro (gedeeltelijk)

Jaarverslag 2019:
voorjaar 2020

Personeelskosten: 155.900
euro

begroting met
toelichting 2021:
oktober-november
2020
Doorlopend

0 euro

Doorlopend

Kosten inhoudelijke werking
> ‘Westhoek verbeeldt’:
25.000 euro (zie 1.4 voor
vrijwilligers ‘Westhoek
verbeeldt’)
> Inventarisatie: 1.500 euro
(gedeeltelijk)
> Regionale depotwerking:
10.000 euro (gedeeltelijk)

5.5 Voorbereiding van en deelname aan de vergaderingen van
beleids- en overlegorganen CO7: stuurgroep cultureelerfgoedconvenant, gesprekken met stakeholders, personeelsoverleg,
dagelijks bestuur, raad van bestuur
Bijdrage aan de ontwikkeling van een nieuw model van
overlegstructuur en informatiedoorstroming
Verdere afstemming werking Erfgoedcel CO7 met IOED CO7
Verantwoordelijke: alle personeelsleden
5.6 Voorstelling van de projecten van de erfgoedcel op studiedagen
en workshops, in tijdschriften ...
Verantwoordelijke: erfgoedcoördinator, erfgoedconsulent en
erfgoedconsulent depotwerking
5.7 Deelname aan diverse overlegstructuren, onderzoeksprojecten,
jury’s …:
collegagroep en klankbordgroep Abraham
stuurgroep Erfgoedklas
klankbordgroep Erfgoedinzicht
begeleidingsgroep Scan4Stories (kennisopbouw
belevingsvolle 3D-applicaties voor erfgoed en toerisme)
commissie regionaal Stadsarchief Ieper
commissie collectieplan Kunst & Cultureel Erfgoed van stad
Poperinge
netwerk Herinneringseducatie Provincie West-Vlaanderen
collegagroepen Vlaamse erfgoedcellen op vlak van beleid,
digitalisering en nader te bepalen andere thema’s
intervisiegroep erfgoeddepots
deelname themabijeenkomsten erfgoedcellen
deelname overleg West-Vlaamse erfgoedcellen
algemene vergadering VormingPlus Oostende-Westhoek
raad van bestuur Werkplaats Immaterieel Erfgoed
adviescommissie Cultureel Erfgoed
jury m.b.t. aanwervingen personeel
voorstelling aan cultuur-, vrijetijds- en participatieraden CO7regio

Stuurgroep, (IOED) CO7
en lokale politici

FARO, Provincie WestVlaanderen, Vlaamse
erfgoedcellen,
VormingPlus OostendeWesthoek, WIE, VIVES,
Howest, PARCUM, ETWIE,
Regionaal Landschap
Westhoek, Vlaamse
Erfgoedbibliotheek,
cultuurraden,
Stadsarchief Ieper, CO7gemeenten, Vlaamse
overheid …
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Doorlopend

0 euro

Doorlopend

0 euro

Doorlopend

0 euro

deelname op gemeentelijk niveau aan teamoverleg (met o.a.
vrijetijdsdiensten)
opvolgen project ‘Hemelsbreed’
opvolgen van evolutie van de voormalige provinciale
erfgoeddatabanken en inspelen op opportuniteiten
Verantwoordelijke: erfgoedcoördinator, erfgoedconsulent en
erfgoedconsulent depotwerking
5.8 Erfgoedcel is intermediair die gespecialiseerde expertise naar de
regio brengt:
stimuleren van historisch onderzoek over de regio
specifiek naar verenigingen in de reeks ‘Vorming voor
vrijwilligers’ (o.a. verduurzaming, projectuitwerking (partners,
subsidies en communicatie))
Verantwoordelijke: erfgoedcoördinator, erfgoedconsulent
depotwerking en erfgoedconsulent
5.9 Erfgoedcel heeft helpdeskfunctie
Verantwoordelijke: alle personeelsleden
5.10 Permanente vorming:
- vakliteratuur
- studiedagen en workshops
-

CO7, universiteiten,
hogescholen,
onderzoeksinstellingen,
bewaarinstellingen,
VormingPlus OostendeWesthoek, erfgoedcellen
West-Vlaanderen …

FARO, Vlaamse
erfgoedcellen, Histories,
CRKC, CO7 …

Verantwoordelijke: alle personeelsleden
5.11 Administratie erfgoedcel:
- opvolging financiën
- opvolging bestellingen en verkooppunten eigen publicaties
- correspondentie
Verantwoordelijke: erfgoedcoördinator
5.12 Archivering en ordenen handbibliotheek:
- archivering documenten
- opkuisen server
- ordenen handbibliotheek
Verantwoordelijke: alle personeelsleden

Alle personeelsleden en
vrijwilliger
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Doorlopend

Kosten inhoudelijke werking >
Algemene werking dienst:
2.500 euro (gedeeltelijk)

Doorlopend

0 euro

Doorlopend

Kosten inhoudelijke werking >
Algemene werking dienst:
2.500 euro (gedeeltelijk)

Doorlopend

Algemene kosten
(ondersteuning CO7): 6.000
euro (gedeeltelijk)
+ kosten inhoudelijke werking
> Algemene werking dienst:
2.500 euro (gedeeltelijk)
0 euro

Doorlopend

