Hoe gaat het (na 2 jaar corona) met jullie organisatie?
Beste erfgoedvereniging
De voorbije jaren waren niet gemakkelijk. Eerst was er de coronapandemie en nu de energiecrisis en de
stijging van de levensduurte. Wat is de invloed van dit alles op erfgoedverenigingen?
Als dienstverlenende organisatie voor en door erfgoedvrijwilligers hoort Histories graag hoe het nu met jullie
organisatie gaat en hoe we jullie de komende jaren nog beter kunnen ondersteunen. Daarom nodigen we
alle erfgoedverenigingen uit om deel te nemen aan deze online enquête. Daarmee brengen we niet alleen
de aard en de omvang van het verenigingsveld anno 2022 in kaart, maar ook de impact van maatschappelijke
veranderingen op onder andere de noden en behoeften van het verenigingsleven.
Hoe gaan we te werk?
We hebben deze uitnodiging gestuurd naar elke contactpersoon in ons adresbestand. Het is dus mogelijk dat
meerdere personen binnen jullie vereniging onze vraag ontvangen. Toch verwachten we maar één antwoord
per organisatie.
Jullie kunnen de antwoorden op voorhand samen voorbereiden met behulp van onderstaande
voorbeeldvragenlijst. Deze lijkt erg lang maar niet alle vragen moeten door elke organisatie beantwoord
worden. Sommige zijn optioneel of enkel van toepassing bij bepaalde antwoorden, activiteiten of
verenigingen. Die werden in het blauw aangeduid. Opgelet: het is mogelijk dat de vragen er in de onlineversie een beetje anders uitzien.
Jullie hoeven jullie antwoorden niet in te dienen in de voorbeeldvragenlijst in PDF of Word-versie, maar in
een online enquêteformulier. Daartoe ontvangen jullie over enkele dagen opnieuw een e-mail op dit adres.
Dan is de afzender Qualtrics. Dat is het digitaal platform dat we dankzij FARO kunnen gebruiken om de
enquête te versturen en te verwerken. In die e -mail vinden jullie een unieke link naar het online
enquêteformulier waarin je namens de organisatie de antwoorden kan ingeven. Jullie moeten de vragen niet
in één keer invullen. Je kan pauzeren maar pas als jullie helemaal tot het einde zijn geraakt, worden jullie
antwoorden definitief geregistreerd.
Laat van je horen!
We ontvangen jullie antwoorden graag uiterlijk 20 november 2022. We verwerken alle reacties - samen met
de antwoorden van andere erfgoedverenigingen - anoniem en vergelijken die data met eerdere bevragingen
om trends en evoluties zichtbaar te maken. De resultaten zullen op geen enkele manier te herleiden zijn tot
een individuele organisatie of persoon.
In 2023 delen we onze analyses ook met overheden, koepels en andere dienstverlenende organisaties. Zo
geven we hun meer inzicht in de uitdagingen waarvoor jullie staan en een extra stimulans om jullie nog meer
te ondersteunen. Hebben jullie vragen of opmerkingen? Mail dan zeker naar info@historiesvzw.be of bel
naar 015/80 06 30.
Met hartelijke dank voor jullie medewerking,

Eva Wuyts, coördinator
namens het team en het bestuur van Histories
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1/DE ORGANISATIE
We starten eerst met enkele formele gegevens zodat we het unieke profiel van jullie organisatie kunnen
identificeren.
1. Wat is de officiële naam van de organisatie?
(Invulveld)
2. Wie vult namens de organisatie deze enquête in?
Jouw gegevens zullen enkel worden verwerkt in het kader van deze bevraging. Je zal op basis hiervan
geen andere promotionele mailings van Histories ontvangen op je persoonlijk e-mailadres.
❑ Naam (invulveld)
❑ Functie binnen de organisatie (invulveld)
❑ Mailadres (invulveld)
3. Wat is het werkingsgebied van de organisatie? Slechts één antwoord mogelijk.
❑ Een buurt of stadsdeel
❑ Een deelgemeente
❑ Een gemeente
❑ Een regio van enkele gemeenten
❑ Een historisch bepaald gebied (bijv. Het Brugse Vrije)
❑ Een geografische streek/regio (bijv. Het Hageland)
❑ Een provincie
❑ Vlaanderen
❑ Nationaal
❑ Internationaal
❑ Andere, gelieve toe te lichten: (invulveld)
4. Licht het werkingsgebied eventueel toe: geef bijvoorbeeld de postcode, de naam van het
werkingsgebied of de verschillende (deel)gemeenten die erin vallen.
(invulveld)
5. Duid aan in welk gebied de maatschappelijke zetel van jullie organisatie is gevestigd?
❑ Brussels Hoofdstedelijk Gewest
❑ Provincie Antwerpen
❑ Provincie Oost-Vlaanderen
❑ Provincie Vlaams-Brabant
❑ Provincie West-Vlaanderen
❑ Provincie Limburg
❑ Provincie Henegouwen
❑ Provincie Luik
❑ Provincie Luxemburg
❑ Provincie Namen
❑ Provincie Waals-Brabant
❑ Andere, gelieve toe te lichten: (invulveld)
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6. In welk jaar werd de organisatie opgericht? Indien niet zeker geef dan een jaartal bij benadering.
(Scroltool of invulveld)
7. Welke rechtspersoonlijkheid heeft jullie organisatie?
❑ Organisatie zonder winstoogmerk (vzw)
❑ Feitelijke organisatie
❑ Stichting
❑ Andere, gelieve toe te lichten: (invulveld)
8. Welke verschillende deelwerkingen kent jullie organisatie? Opgelet: In het geval van een museum,
archief, bibliotheek of documentatiecentrum bedoelen we hier niet enkel het bezit van een collectie
voorwerpen, archiefstukken, bibliotheek- of documentatiematerialen. We spreken over een werking
als er ook activiteiten en faciliteiten zijn om deze collectie af en toe open te stellen voor een breder
publiek. Bijvoorbeeld met een leeszaal, een catalogus, een tentoonstelling of een gids.
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Museum
Archief
Bibliotheek
Documentatiecentrum
Monument of landschap
Horecazaak
Geen andere werking
Andere, gelieve toe te lichten: (invulveld)

>> Vraag 9: Per aangeduid antwoord bij vraag 8:
9. Wie is de eindverantwoordelijke voor deze deelwerking? Zit de organisatie zelf aan het stuur en
bepaalt die het beleid en de financiën? Of is het een andere partij zoals bijvoorbeeld een lokale
overheid of een andere organisatie?
Beleid
(inhoudelijke keuzes)
Organisatie
Andere

Financiën
(beheer van de middelen)
Organisatie
Andere

Museum
Archief
Bibliotheek
Documentatiecentrum
Monument of landschap
Horecazaak
Andere
10. Licht de deelwerking(en) eventueel toe: geef bijvoorbeeld de naam of het adres als dat verschilt van
dat van de organisatie?
11. Is de organisatie actief in een stad of regio die beschikt over een erfgoedcel?
❑ Ja
❑ Nee
❑ Weet ik niet
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>> Vraag 12: Enkel indien op vraag 11 is geantwoord met ‘ja’.
12. Duid aan over welke erfgoedcel(len) het gaat. Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
❑ Brugge (Stad en deelgemeenten)
❑ Brussel (Vlaamse Gemeenschapscommissie)
❑ CO7 (Heuvelland, Ieper, Langemark-Poelkapelle, Mesen, Poperinge, Vleteren en Zonnebeke)
❑ De Merode (Aarschot, Herselt, Scherpenheuvel-Zichem, Tessenderlo en Westerlo)
❑ Denderland (Aalst, Denderleeuw, Erpe-Mere, Lede, Ninove en Haaltert)
❑ Dijk 92 (Buggenhout, Hamme, Lebbeke, Wichelen, Berlare, Dendermonde, Laarne, Wetteren en
Zele)
❑ ECRU Erfgoed (As, Beringen, Genk, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Leopoldsburg en
Maasmechelen)
❑ Erfgoed Haspengouw (Alken, Bilzen, Borgloon, Gingelom, Heers, Hoeselt, Kortessem,
Nieuwerkerken, Riemst, Sint-Truiden, Voeren en Wellen)
❑ ErfgoedLab Antwerpen (Stad en districten)
❑ Erfgoedcel Leuven (Stad en deelgemeenten)
❑ Erfgoedcel Mechelen (Stad en deelgemeenten)
❑ Kempens Karakter (Berlaar, Grobbendonk, Heist-op-den-Berg, Herentals, Herenthout, Hulshout,
Lier, Lille, Nijlen, Olen, Putte en Vorselaar)
❑ Kusterfgoed (Middelkerke, Oostende, Bredene, De Haan en Blankenberge)
❑ Cultuurregio Leie Schelde (Deinze, De Pinte, Gavere, Kruisem, Nazareth, Sint-Martens-Latem, Zulte
en Zwalm)
❑ COMEET (Aalter, Assenede, Eeklo, Evergem, Kaprijke, Lievegem, Sint-Laureins, Wachtebeke en
Zelzate)
❑ Noorderkempen (Baarle-Hertog, Ravels, Turnhout, Arendonk, Oud-Turnhout, Kasterlee, Vosselaar,
Beerse, Rijkevorsel, Merksplas en Hoogstraten)
❑ Rivier&Land (Bornem, Duffel, Willebroek, Sint-Katelijne-Waver, Puurs-Sint-Amands)
❑ STAM - Gent (Stad en deelgemeenten)
❑ Stuifzand (Balen, Dessel, Geel, Laakdal, Meerhout, Mol en Retie)
❑ Midwest (Ardooie, Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lichtervelde, Meulebeke,
Moorslede, Oostrozebeke, Pittem, Roeselare, Ruiselede, Staden, Tielt, Wielsbeke en Wingene)
❑ Viersprong (Destelbergen, Lochristi, Melle, Merelbeke, Oosterzele en Sint-Lievens-Houtem)
❑ Vlaamse Ardennen (Brakel, Geraardsbergen, Herzele, Horebeke, Lierde, Kluisbergen, Kruishoutem,
Maarkedal, Oudenaarde, Ronse, Wortegem-Petegem, Zottegem en Zwalm)
❑ Voorkempen (Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout, Kapellen, Malle, Ranst, Schilde, Schoten,
Wijnegem, Wommelgem, Wuustwezel, Zandhoven, Zoersel)
❑ Waasland (Beveren, Kruibeke, Lokeren, Moerbeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse,
Waasmunster en Zwijndrecht)
❑ Zender (Affligem, Ternat, Dilbeek, Liedekerke, Roosdaal, Lennik, Sint-Pieters-Leeuw, Gooik,
Galmaarden, Drogenbos, Beersel, Halle, Pepingen, Herne, Bever)
❑ Zuidrand (Aartselaar, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint en Mortsel)
❑ Zuidwest (Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Spiere Helkijn, Waregem, Wervik, Wevelgem en Zwevegem)
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2/DE ERFGOEDVRIJWILLIGERS
Als mensen hun schouders zetten onder een organisatie en haar (erfgoed)activiteiten dan floreren
die. Maar als er niet genoeg vrijwilligers of helpende handen zijn dan bedreigt dit het voortbestaan
van de organisatie en het erfgoed dat zij behartigt.
Omdat engagementen doorheen de tijd veranderen bevragen we in dit tweede deel van de
enquête de inzet van die mensen. Deze vrijwilligers zijn - afhankelijk van het soort organisatie en de
activiteiten die zij ontplooit - in verschillende groepen onder te brengen. In deze enquête
onderscheiden we de volgende 2 groepen:
- de zogenaamde bestuurders die eindverantwoordelijkheid dragen
- de overige vrijwilligers waaronder de vaste vrijwilligers die doorlopend actief aan de slag zijn voor
de organisatie en de helpende handen die af en toe een handje toesteken
Uitzonderlijk heeft een organisatie personeel in dienst.

2.1/De bestuurders
Eerst kijken we naar de bestuurders. Niet elke organisatie heeft een formeel bestuur. Als we in deze enquête
de term ‘bestuur’ of ‘bestuurders’ gebruiken dan bedoelen we het volgende:
-

Bij een vzw of stichting: alle natuurlijke personen die door de algemene vergadering formeel zijn
aangesteld en samen het bestuursorgaan vormen
Bij een feitelijke vereniging of andere (online) gemeenschappen: alle personen die
eindverantwoordelijkheid dragen en namens de groep het doel van de organisatie bewaken en de
(menselijke en financiële) middelen beheren

13. Uit hoeveel personen bestaat het bestuur van jullie organisatie vandaag?
(invulveld)
14. Hoe is het aantal bestuurders geëvolueerd sinds de start van de coronapandemie (maart 2020)?
❑ Aanzienlijk gestegen
❑ Gestegen
❑ Ongeveer gelijk gebleven
❑ Gedaald
❑ Aanzienlijk gedaald
>> Vraag 15: Enkel indien op vraag 14 is geantwoord met ‘gedaald’ of ‘sterk gedaald’.
15. Als je ervaart dat bestuurders afhaken: welke redenen geven ze hiervoor of welke redenen
vermoeden jullie? Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
❑ Sociaal aspect dat is weggevallen
❑ Minder of geen tijd meer
❑ Minder mobiel of afstand te groot
❑ Motivatie is verminderd
❑ Een andere hobby gevonden
❑ Te grote financiële (on)kosten
❑ Overlijden / ziekte / gevorderde leeftijd
❑ Onenigheid binnen de organisatie
❑ Andere, gelieve toe te lichten: (invulveld)
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>> Vraag 16: Enkel indien op vraag 14 is geantwoord met ‘gestegen’ of ‘sterk gestegen’.
16. Als je ervaart dat er bestuurders zijn bijgekomen: welke redenen geven ze hiervoor of welke redenen
vermoeden jullie? (invulveld)
17. Hoe groot is de vrijwillige inzet van bestuurders voor de organisatie? Geef een schatting in uren per
week voor één (gemiddeld) bestuurslid.
(invulveld voor getal)
18. Welke vergoeding ontvangen bestuurders voor hun inzet?
❑ Geen enkele vergoeding
❑ Vergoeding in natura
❑ Forfaitaire vrijwilligersvergoeding
❑ Reële onkostenvergoeding voor vervoer
❑ Reële onkostenvergoeding voor bepaalde aankopen
❑ Andere, gelieve toe te lichten: (invulveld)
19. Op welke manier organiseren de bestuurders van de organisatie hun overleg en vergaderingen?
Vooral
fysiek

Vooral
digitaal

Afwisselend:
soms fysiek,
soms digitaal

Hybride:
fysiek én
digitaal
tegelijkertijd

Niet

Vóór de
coronapandemie
Tijdens de
coronapandemie
Vandaag
In de toekomst

2.2/ De vaste vrijwilligers en de helpende handen
Onze volgende vragen gaan over de vrijwilligers die geen bestuurder zijn maar toch deel uitmaken van de
organisatie. We focussen vooral op de vaste vrijwilligers die regelmatig of doorlopend actief zijn: het zijn de
bedenkers van nieuwe ideeën, de trekkers van bepaalde initiatieven of de doeners op wie je altijd kan
rekenen als er geholpen moet worden bij activiteiten.
Tot slot vragen we ook hoeveel andere helpende handen de werking ondersteunen door af en toe een
handje toe te steken bij een activiteit van de organisatie, bijvoorbeeld als deelnemer van een stoet, om de
zaal klaar te zetten voor een lezing, het bezorgen van tijdschriften enzovoort.
20. Hoeveel personen zijn als vaste vrijwilliger regelmatig actief betrokken bij (de werking van) jullie
organisatie? Reken bestuurders niet mee.
(invulveld)
21. Hoe is het aantal vaste vrijwilligers geëvolueerd sinds de start van de coronapandemie (maart 2020)?
❑ Aanzienlijk gestegen
❑ Gestegen
❑ Ongeveer gelijk
❑ Gedaald
❑ Aanzienlijk gedaald
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>> Vraag 22: Enkel indien op vraag 21 is geantwoord met ‘gedaald’ of ‘sterk gedaald’.
22. Als je ervaart dat vaste vrijwilligers afhaken: welke redenen geven ze hiervoor of welke redenen
vermoeden jullie? Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
❑ Sociaal aspect dat is weggevallen
❑ Minder of geen tijd meer
❑ Minder mobiel of afstand te groot
❑ Motivatie is verminderd
❑ Een andere hobby gevonden
❑ Te grote financiële (on)kosten
❑ Overlijden / ziekte / gevorderde leeftijd
❑ Andere mening of doelstellingen dan de organisatie
❑ Andere, gelieve toe te lichten: (invulveld)
>> Vraag 23: Enkel indien op vraag 21 is geantwoord met ‘gestegen’ of ‘sterk gestegen’.
23. Als je ervaart dat er vaste vrijwilligers zijn bijgekomen: welke redenen geven ze hiervoor of welke
redenen vermoeden jullie?
(invulveld)
24. Hoe schat jullie organisatie de toekomst in qua vrijwilligersengagement?
❑ Zeer positief
❑ Eerder positief
❑ Eerder negatief
❑ Zeer negatief
25. Optioneel: Willen jullie eventueel kort de redenen of oorzaken toelichten? Dan kan dat hier:
(invulveld)
26. Hoe groot is de vrijwillige inzet van die vaste vrijwilligers voor de organisatie? Geef een schatting in
uren die één gemiddelde vaste vrijwilliger per week presteert. Reken bestuurders niet mee.
(invulveld)
27. Welke vergoeding ontvangen vaste vrijwilligers voor hun inzet?
❑ Geen enkele vergoeding
❑ Vergoeding in natura
❑ Forfaitaire vrijwilligersvergoeding
❑ Reële onkostenvergoeding voor vervoer
❑ Reële onkostenvergoeding voor bepaalde aankopen
❑ Andere, gelieve toe te lichten: (invulveld)
28. Bestuurders en vaste vrijwilligers niet meegerekend: op hoeveel andere helpende handen kan jullie
organisatie rekenen voor occasionele hulp? Denk bijvoorbeeld aan een deelnemer van een stoet,
iemand die de zaal helpt klaarzetten voor een lezing, wie tijdschriften bezorgt enzovoort. (invulveld)

29. Heeft de organisatie personeel in dienst? Opgelet: enkel in te vullen als de organisatie wettelijk
optreedt als werkgever en een loon uitbetaalt.
❑ Ja
❑ Nee
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>> Vraag 30: Enkel indien op vraag 29 is geantwoord met ‘ja’.
30. Hoe veel personeelsleden telt de organisatie? Graag uitgedrukt in voltijds equivalent

(VTE). Bijvoorbeeld:

1,2 VTE.

(invulveld)

2.3/Diversiteit
31. Hoe divers is jullie organisatie? Geef voor de bestuurders en voor de vaste vrijwilligers aan wat
ongeveer de procentuele verdeling is per subcategorie. Bijvoorbeeld: Geslacht – Man 60%, Vrouw
40%, X 0%).
Geslachtsaanduiding
❑ Man
❑ Vrouw
❑ X
Leeftijd
❑ Ouder dan 60 jaar
❑ Tussen de 30 en 60 jaar
❑ Jonger dan 30 jaar
Nationaliteit
❑ Belg
❑ Europees, niet-Belg
❑ Niet-Europees
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3/DE FINANCIERING
Maatschappelijke veranderingen kunnen invloed hebben op de financiële situatie van erfgoedverenigingen.
Denk bijvoorbeeld aan de coronapandemie of de interne staatshervorming (met de afschaffing van de
provinciale bevoegdheden op het vlak van cultuur).
In dit derde deel van de enquête bevragen we op welke verschillende manieren de organisatie aan haar
werkingsmiddelen geraakt. Daarna stellen we per financieringswijze vervolgvragen over de evolutie van
deze inkomsten en de impact van corona, de energiecrisis en de stijgende levensduurte hierop. We vragen
nergens naar concrete bedragen.

3.1/ Financieringswijzen
32. Hoe werd de werking van de organisatie gefinancierd in de afgelopen vijf jaar (in de periode 20172021)? Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
❑ Via subsidies van overheden (bv. gemeente, provincie, Vlaanderen of via de erfgoedcel)
❑ Via financiering door derden (bv. via de eigen koepels, via filantropische instanties zoals de Koning
Boudewijnstichting, serviceclubs… of via een fonds zoals Cera)
❑ Via eigen omzet/inkomsten (bv. activiteiten, lidgelden, sponsoring, horeca...)
❑ Andere, gelieve toe te lichten: (invulveld)
33. Hoe wordt de werking van de organisatie momenteel gefinancierd (in 2022)? Meerdere antwoorden
zijn mogelijk.
❑ Via subsidies van overheden (bv. gemeente, provincie, Vlaanderen of via de erfgoedcel)
❑ Via financiering door derden (bv. via de eigen koepels, via filantropische instanties zoals de Koning
Boudewijnstichting, serviceclubs… of via een fonds zoals Cera)
❑ Via eigen omzet/inkomsten (bv. activiteiten, lidgelden, sponsoring, horeca...)
❑ Andere, gelieve toe te lichten: (invulveld)

Rubriek 3.1a: Enkel indien bij vraag 32 of 33 is aangeduid: ‘via subsidies van overheden’.

3.1a/ Subsidies van overheden
>> Vraag 34, 35 en 36: Enkel indien bij vraag 32 is aangeduid: ‘via subsidies van overheden’.
34. Via welke instanties werd jullie organisatie gesubsidieerd de afgelopen vijf jaar (in de periode 20172021)? Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
❑ Projectmiddelen via de Provincie (bv. voor een tentoonstelling, boek, activiteit, ...)
❑ Werkingsmiddelen van de Provincie (2017) en later Vlaanderen via het transitiereglement (20182019)
❑ De Vlaamse overheid (bv. via het Participatiedecreet, het Cultureel-Erfgoeddecreet, het Decreet
Bovenlokaal Cultuurbeleid ...)
❑ De gemeente (bv. via de cultuurraad, nominatim, via een puntensysteem, via een
subsidiereglement voor projecten, ...)
❑ De erfgoedcel
❑ Andere, gelieve toe te lichten: (invulveld)
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>> Vraag 35: Per aangeduid antwoord bij vraag 34:
35. Hoe zijn deze subsidies geëvolueerd tussen 2017 tot 2020? Beantwoord enkel voor de subsidies die
werden aangeduid bij vraag 34.
Volledig
verdwenen

Aanzienlijk Gedaald
gedaald

Stabiel
gebleven

Gestegen

Aanzienlijk
gestegen

Provincie:
projectmiddelen
Provincie:
werkingsmiddelen
Vlaamse overheid
Gemeente
Erfgoedcel
Andere
36. Optioneel: Willen jullie eventueel kort de redenen of oorzaken toelichten? Dan kan dat hier:
(invulveld)

>> Vraag 37, 38 en 39: Enkel indien bij vraag 33 is aangeduid: ‘via subsidies van overheden’.
37. Via welke instanties wordt jullie organisatie momenteel gesubsidieerd (in 2022)? Meerdere
antwoorden zijn mogelijk.
❑ Projectmiddelen via de Provincie (bv. voor een tentoonstelling, boek, activiteit, ...)
❑ Werkingsmiddelen van de Provincie (bv. onroerend erfgoed)
❑ De Vlaamse overheid (bv. via het Participatiedecreet, het Cultureel-Erfgoeddecreet, het Decreet
Bovenlokaal Cultuurbeleid ...)
❑ De gemeente (bv. via de cultuurraad, nominatim, via een puntensysteem, via een
subsidiereglement voor projecten, ...)
❑ De erfgoedcel
❑ Andere, gelieve toe te lichten: (invulveld)
>> Vraag 38: Per aangeduid antwoord bij vraag 37:
38. Hoe zijn deze subsidies geëvolueerd sinds 2020? Beantwoord enkel voor de subsidies die werden
aangeduid bij vraag 37.
Volledig
verdwenen

Aanzienlijk Gedaald
gedaald

Stabiel
Gestegen
gebleven

Aanzienlijk
gestegen

Provincie:
projectmiddelen
Provincie:
werkingsmiddelen
Vlaamse overheid
Gemeente
Erfgoedcel
Andere
39. Optioneel: Willen jullie eventueel kort de redenen of oorzaken toelichten? Dan kan dat hier:
(invulveld)
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Rubriek 3.1b: Enkel indien bij vraag 32 of 33 is aangeduid: ‘via financiering door derden’:

3.1b/ Financiering door derden
>> Vraag 40, 41 en 42: Enkel indien bij vraag 32 is aangeduid: ‘via financiering door derden’:
40. Via welke andere kanalen kreeg jullie organisatie middelen de afgelopen vijf jaar (in de periode 20172021)? Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
❑
❑
❑
❑

De eigen koepelorganisatie (bv. regionaal, provinciaal, nationaal)
Een filantropische organisatie (bv. Koning Boudewijnstichting, Lionsclub, Rotaryclub,...)
Een fonds of een andere instelling (bv. CERA)
Andere, gelieve toe te lichten: (invulveld)

>> Vraag 41: Per aangeduid antwoord bij vraag 40:
41. Hoe zijn deze inkomsten geëvolueerd in de jaren tussen 2017 en 2020? Beantwoord enkel voor de
inkomsten die werden aangeduid bij vraag 40.
Volledig
verdwenen

Aanzienlijk
gedaald

Gedaald

Stabiel
gebleven

Gestegen

Aanzienlijk
gestegen

Eigen koepel
Filantropische
organisatie
Fonds etc.
Andere
42. Optioneel: Willen jullie eventueel kort de redenen of oorzaken toelichten? Dan kan dat hier:
(invulveld)

>> Vraag 43, 44 en 45: Enkel indien bij vraag 33 is aangeduid: ‘via financiering door derden’.
43. Via welke andere partijen krijgt jullie organisatie momenteel middelen (in 2022)? Meerdere
antwoorden zijn mogelijk.
❑
❑
❑
❑

De eigen koepelorganisatie (bv. regionaal, provinciaal, nationaal)
Een filantropische organisatie (bv. Koning Boudewijnstichting, Lionsclub, Rotaryclub, ...)
Een fonds of een andere instelling (bv. CERA)
Andere, gelieve toe te lichten: (invulveld)
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>> Vraag 44: Per aangeduid antwoord bij vraag 43:
44. Hoe zijn de inkomsten daarna geëvolueerd sinds 2020? Beantwoord enkel voor de inkomsten die
werden aangeduid bij vraag 43.
Volledig
Aanzienlijk Gedaald
verdwenen gedaald

Stabiel
gebleven

Gestegen

Aanzienlijk
gestegen

Eigen koepel
Filantropische
organisatie
Fonds etc.
Andere
45. Optioneel: Willen jullie eventueel kort de redenen of oorzaken toelichten? Dan kan dat hier:
(invulveld)

Rubriek 3.1c: Enkel indien bij vraag 32 of 33 is aangeduid: ‘via eigen inkomsten’.

3.1c/ Eigen inkomsten
>> Vraag 46, 47, 48 en 49: Enkel indien bij vraag 32 is aangeduid: ‘via eigen inkomsten’.
46. Over welke eigen inkomstenbronnen kon jullie organisatie de afgelopen vijf jaar beschikken (in de
periode 2017-2021)? Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
❑ Lidgelden/abonnementen
❑ Inkomsten uit horeca-activiteiten
❑ Inkomsten uit deelname- of toegangsgelden voor activiteiten
❑ Inkomsten uit verkoop (bv. boeken)
❑ Sponsoring, giften, legaten
❑ Andere, gelieve toe te lichten: (invulveld)
47. Rangschik de hierboven aangeduide inkomsten volgens hun belangrijkheid waarbij nummer 1 de
belangrijkste inkomst is, nummer 2 de tweede belangrijkste , enzovoort. Beantwoord enkel voor de
inkomsten die werden aangeduid bij vraag 46.
❑ Lidgelden/abonnementen
❑ Inkomsten uit horeca-activiteiten
❑ Inkomsten uit deelname- of toegangsgelden voor activiteiten
❑ Inkomsten uit verkoop (bv. boeken)
❑ Sponsoring, giften, legaten
❑ Andere, gelieve toe te lichten: (invulveld)
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48. Hoe zijn deze inkomsten geëvolueerd tussen 2017 en 2020? Beantwoord enkel voor de subsidies die
werden aangeduid bij vraag 46.
Volledig
Aanzienlijk Gedaald Stabiel
Gestegen Aanzienlijk
verdwenen gedaald
gebleven
gestegen
Lidgeld/Abonnement
Horeca
Deelname- of
toegangsgelden
Verkoop
Sponsoring, gift,
legaat
Andere
49. Optioneel: Willen jullie eventueel kort de redenen of oorzaken toelichten? Dan kan dat hier:
(invulveld)

>> Vraag 50, 51, 52 en 53: Enkel indien bij vraag 33 is aangeduid: ‘via eigen inkomsten’.
50. Over welke eigen inkomstenbronnen beschikt jullie organisatie momenteel (in 2022)? Meerdere
antwoorden zijn mogelijk.
❑ Lidgelden/abonnementen
❑ Inkomsten uit horeca-activiteiten
❑ Inkomsten uit deelname- of toegangsgelden voor activiteiten
❑ Inkomsten uit verkoop (bv. boeken)
❑ Sponsoring, giften, legaten
❑ Andere, gelieve toe te lichten: (invulveld)
51. Rangschik de hierboven aangeduide inkomsten volgens hun belangrijkheid waarbij nummer 1 de
belangrijkste inkomst is, nummer 2 de tweede belangrijkste, enzovoort. Beantwoord enkel voor de
subsidies die werden aangeduid bij vraag 50.
❑ Lidgelden/abonnementen
❑ Inkomsten uit horeca-activiteiten
❑ Inkomsten uit deelname- of toegangsgelden voor activiteiten
❑ Inkomsten uit verkoop (bv. boeken)
❑ Sponsoring, giften, legaten
❑ Andere, gelieve toe te lichten: (invulveld)
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52. Hoe zijn deze inkomsten daarna geëvolueerd sinds 2020? Beantwoord enkel voor de subsidies die
werden aangeduid bij vraag 50.
Volledig
Aanzienlijk
verdwenen gedaald

Gedaald Stabiel
gebleven

Gestegen

Aanzienlijk
gestegen

Lidgeld of
Abonnement
Horeca
Deelname- of
toegangsgelden
Verkoop
Sponsoring,
gift, legaat
Andere
53. Optioneel: Willen jullie eventueel kort de redenen of oorzaken toelichten? Dan kan dat hier:
(invulveld)

3.2/Financiële impact van de crisis
De financiële gevolgen van corona verschillen per organisatie. Het tijdelijk verbod op activiteiten betekende
soms dat niet alleen de inkomsten wegvielen maar ook de bijhorende uitgaven zoals vervoer en
verwarming. Daarnaast waren er mogelijk ook extra kosten voor hygiënemaatregelen (handgel, plexiglas,
…), ICT (software, hardware, …) of nieuwe activiteiten.
Daarnaast worden verenigingen nu ook geconfronteerd met nieuwe uitdagingen zoals de inflatie en de
stijgende energieprijzen. In de vragen die volgen proberen we de impact daarvan in te schatten.
54. Hoe gezond was de financiële situatie van de organisatie vóór de start van de coronapandemie
(maart 2020)? Onder ‘gezond’ verstaan we voldoende inkomsten om de uitgaven te bekostigen,
eventuele winst.
❑ Helemaal niet zo gezond
❑ Niet zo gezond
❑ Gezond
❑ Zeer gezond
55. Hoe is de financiële situatie geëvolueerd sinds de start van de coronapandemie (maart 2020)
❑ Sterk achteruitgaan
❑ Enigszins achteruitgaan
❑ Ongeveer gelijk gebleven
❑ Enigszins verbeterd
❑ Sterk verbeterd
56. In welke mate was deze evolutie volgens jullie het gevolg van de coronapandemie?
❑ Corona was de belangrijkste reden
❑ Corona was maar één reden, er zijn ook andere factoren die meespelen
❑ Corona had weinig tot geen enkele invloed
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57. In 2020 voorzag de Vlaamse overheid via het Noodfonds Cultuur middelen aan de lokale besturen om
verenigingen financieel te compenseren voor de gevolgen van corona. Heeft de organisatie gebruik
gemaakt van de steunmaatregelen die de gemeenten aangeboden hebben?
❑ Ja
❑ Neen
>> Vraag 58: Enkel indien op vraag 57 is geantwoord met ‘nee’.
58. Waarom heeft de organisatie geen gebruik gemaakt van deze steunmaatregelen?
❑ We waren niet op de hoogte van deze steunmaatregelen
❑ We wisten niet hoe we hiervoor een aanvraag konden doen
❑ We kwamen niet in aanmerking voor steunmaatregelen
❑ Onze aanvraag werd niet aanvaard
❑ Andere, gelieve toe te lichten: (invulveld)
59. Optioneel: Willen jullie eventueel nog iets toelichten over de financiële gevolgen van corona? Indien
ja dan kan dat hier: (invulveld)

60. Ondervindt jullie organisatie al gevolgen van de stijgende energieprijzen en levensduurte?
❑ Ja
❑ Nee
>> Vraag 61: Enkel indien op vraag 60 is geantwoord met ‘ja’.
61. Op welke delen van de werking laat zich dit het meeste voelen? (invulveld)
62. Hoe schat jullie organisatie de verdere financiële toekomst in, ook rekening houdend met o.a. de
stijgende inflatie en energieprijzen?
❑ Zeer positief
❑ Eerder positief
❑ Eerder negatief
❑ Zeer negatief
63. Optioneel: Willen jullie die inschatting eventueel nog kort toelichten? Indien ja dan kan dat hier:
(invulveld)
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4/DE ONDERSTEUNINGSNODEN
Histories heeft als doel erfgoedvrijwilligers te ondersteunen. We mogen van de Vlaamse overheid helaas
geen financiële steun geven aan organisaties, maar we kunnen hen wel inhoudelijke ondersteuning bieden,
bijvoorbeeld via advies, vormingen, begeleidingen, uitwisselingsmomenten, evenementen, projecten,
databanken enzovoort.
In dit vierde luik horen we graag rond welke zakelijke en inhoudelijke activiteiten jullie ondersteuning
wensen en op welke manier. We peilen ook naar de invloed van corona op die activiteiten.

4.1/ZAKELIJKE WERKING
Om de goede werking van een organisatie te garanderen moet het bestuur rekening houden met
verschillende zakelijke aspecten zoals de financiën, de wetgeving of vrijwilligersbeleid.
64. In welke mate wenst jullie organisatie hulp of ondersteuning door Histories bij de volgende
activiteiten?
Geen nood aan
ondersteuning

Enigszins nood
aan
ondersteuning

Veel nood aan
ondersteuning

Niet van
toepassing

Wetgeving, o.a.
rond
auteursrechten,
GDPR, vzw,
feitelijke
verenigingen
Administratieve
verplichtingen van
een vereniging, o.a.
verzekeringen
Financieel beheer,
o.a. boekhouden,
opmaak begroting
en jaarrekening,
belastingen, ...
Fondsen- en
subsidiewerving
Management
(Vrijwilligersbeleid,
o.a. werving,
coaching,
administratie;
bestuur en
leiderschap, …)
Communicatie (o.a.
promotie van
activiteiten,
nieuwbrieven,
website…)
Duurzaamheid (o.a.
energie, klimaat...)
ICT (o.a. websites,
databanken,
hardware,
software)
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>> Vraag 65: Enkel indien op vraag 64 is geantwoord met ‘enigszins’ of ‘veel’.
65. Optioneel: Willen jullie eventueel nog iets toelichten over jullie nood aan ondersteuning? Dan kan
dat hier: (invulveld)

4.2/INHOUDELIJKE WERKING
66. Wat zijn de thema’s waarrond jullie organisatie actief is? Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
❑ Genealogie/ stamboomkunde/ familiegeschiedenis
❑ Heemkunde/ lokale, stads- en regionale geschiedenis
❑ Volkskunde
❑ (Historische) taalkunde en dialectologie
❑ Archeologie/ Metaaldetectie
❑ Carnaval
❑ Kermis
❑ Thematische feesten, stoeten en vieringen
❑ Stads-, straat-, en wijkfeesten
❑ Processies
❑ Reuzencultuur
❑ Historische schutterij/schuttersgilde
❑ Volkskunst (bv. volksdans, volkszang, volksmuziek, vendelspel, marionettenspel, ...)
❑ Tradities, sociale praktijken en rituelen (bv. levenslooprituelen)
❑ Andere, gelieve toe te lichten: (invulveld)
67. Rangschik de hierboven aangeduide thema's volgens hun belangrijkheid waarbij nummer 1 de
belangrijkste inkomst is, nummer 2 de tweede belangrijkste met 2, enzovoort. Beantwoord enkel
voor de thema’s die werden aangeduid bij vraag 65.
❑ Genealogie/ stamboomkunde/ familiegeschiedenis
❑ Heemkunde/ lokale, stads- en regionale geschiedenis
❑ Volkskunde
❑ (Historische) taalkunde en dialectologie
❑ Archeologie/ Metaaldetectie
❑ Carnaval
❑ Kermis
❑ Thematische feesten, stoeten en vieringen
❑ Stads-, straat-, en wijkfeesten
❑ Processies
❑ Reuzencultuur
❑ Historische schutterij/schuttersgilde
❑ Volkskunst (bv. volksdans, volkszang, volksmuziek, vendelspel, marionettenspel ...)
❑ Tradities, sociale praktijken en rituelen (bv. levenslooprituelen)
❑ Andere, gelieve toe te lichten: (invulveld)
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68. Wat zijn de erfgoedactiviteiten die jullie organisatie verricht? Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
❑ Tradities, rituelen, feesten en andere sociale praktijken levend houden (bv. een stoet
organiseren, feest vieren, volkskunst beoefenen...)
❑ Erfgoedcollectie verzamelen, registreren en bewaren (bv. opbergen in goede
omstandigheden, stukken registreren in een catalogus of databank, selecteren, waarderen,
herbestemmen)
❑ Historisch onderzoek naar het verleden (bv. bronnen opsporen, ontleden en ter
beschikking stellen, het analyseren en verwerken van documenten, het verzamelen van
gegevens in overzichten en databanken, synthese maken van de verzamelde informatie)
❑ Publiceren van (onderzoeks-)resultaten (bv. via artikelen, (jaar-)boeken, een tijdschrift,
een website of andere communicatiekanalen)
❑ Organiseren van activiteiten rond erfgoed, erfgoedpraktijken en het verleden voor een
divers publiek (bv. via lezingen, vormingen, demonstraties, stoeten, voordrachten,
tentoonstellingen, wandelingen, klasbezoeken, vertelavonden...)
❑ Advies verlenen aan derden (bv. andere organisaties zoals erfgoedcellen, musea of lokale
overheden) over de omgang met erfgoed of historische kwesties zoals in een cultuurraad,
erfgoedraad, GECORO, straatnamencommissie, rond funerair of religieus erfgoed
enzovoort.
❑ Geen, onze organisatie verricht geen erfgoedactiviteiten
❑ Andere, gelieve toe te lichten: (invulveld)
69. Rangschik de hierboven aangeduide activiteiten volgens hun belangrijkheid waarbij nummer 1 de
belangrijkste inkomst is, nummer 2 de tweede belangrijkste, enzovoort. Daarna stellen we jullie
vervolgvragen over de vier hoogst gerangschikte activiteiten. Beantwoord enkel voor de activiteiten
die werden aangeduid bij vraag 68.
❑ Tradities, rituelen, feesten en andere sociale praktijken levend houden (bv. een stoet
organiseren, feest vieren, volkskunst beoefenen...)
❑ Erfgoedcollectie verzamelen, registreren en bewaren (bv. opbergen in goede
omstandigheden, stukken registreren in een catalogus of databank, selecteren, waarderen,
herbestemmen)
❑ Historisch onderzoek naar het verleden (bv. bronnen opsporen, ontleden en ter
beschikking stellen, het analyseren en verwerken van documenten, het verzamelen van
gegevens in overzichten en databanken, synthese maken van de verzamelde informatie)
❑ Publiceren van (onderzoeks-)resultaten (bv. via artikelen, (jaar-)boeken, een tijdschrift,
een website of andere communicatiekanalen)
❑ Organiseren van activiteiten rond erfgoed, erfgoedpraktijken en het verleden voor een
divers publiek (bv. via lezingen, vormingen, demonstraties, stoeten, voordrachten,
tentoonstellingen, wandelingen, klasbezoeken, vertelavonden...)
❑ Advies verlenen aan derden (bv. andere organisaties zoals erfgoedcellen, musea of lokale
overheden) over de omgang met erfgoed of historische kwesties zoals in een cultuurraad,
erfgoedraad, GECORO, straatnamencommissie, rond funerair of religieus erfgoed
enzovoort.
❑ Andere
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70. In welke mate wenst jullie organisatie hulp of ondersteuning door Histories bij de volgende
activiteiten? Beantwoord enkel voor de activiteiten die werden aangeduid bij vraag 69.
Geen nood aan
ondersteuning

Enigszins nood
aan
ondersteuning

Veel nood aan
ondersteuning

Niet van
toepassing

Tradities, rituelen,
feesten e.a. sociale
praktijken levend
houden
Erfgoedcollectie
verzamelen, registreren
en bewaren
Historisch onderzoek
naar het verleden
Publiceren van
(onderzoeks-)resultaten
Organiseren van
erfgoedactiviteiten voor
een divers publiek
Advies verlenen aan
derden

>> Vraag 71 en 72: Enkel indien op vraag 69 bij 'erfgoedcollecties...’ is geantwoord met 'enigszins nood’ of
‘veel nood’
71. Rond welke beheers-aspecten van erfgoedcollecties wenst jullie organisatie hulp of ondersteuning
door Histories?
Geen nood aan
ondersteuning

Enigszins nood
aan
ondersteuning

Veel nood aan
ondersteuning

Niet van
toepassing

Beleid (o.a. opmaken van
een collectieprofiel
waaraan nieuwe
aanwinsten of het
afstoten van materiaal kan
getoetst worden)
Registreren van collectie
(o.a. kennis van
standaarden, databanken,
uitwisselen van gegevens
met andere systemen …)
Digitaliseren van collectie
(o.a. scanapparatuur,
programma’s,
standaarden, duurzaam
bewaren van digitale data,
…)
Expertise over de collectie
opbouwen en uitwisselen
(o.a. kennis over de
voorwerpen,
vaardigheden om
documenten te begrijpen,
…)
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Geen nood aan
ondersteuning

Enigszins nood
aan
ondersteuning

Veel nood aan
ondersteuning

Niet van
toepassing

Behoud en beheer
verzekeren (o.a. zorgen
voor goede
bewaaromstandigheden,
op een correcte manier
reinigen en verpakken van
de collectie, geschikte en
voldoende ruimte,
geschikt opbergmateriaal)

72. Optioneel: Willen jullie eventueel nog iets toelichten over jullie nood aan ondersteuning? Dan kan
dat hier: (invulveld)

4.3/IMPACT CORONA
73. Welke invloed had de coronapandemie op jullie (zakelijke en inhoudelijke) werking?
Zeer
positief

Eerder
positief

Eerder
negatief

Zeer
negatief

Niet van
toepassing

Tradities, rituelen, feesten
e.a. sociale praktijken
levend houden
Erfgoedcollectie
verzamelen, registreren en
bewaren
Historisch onderzoek naar
het verleden
Publiceren van
(onderzoeks-)resultaten
Organiseren van
erfgoedactiviteiten voor
een divers publiek
Advies verlenen
Fondsen- en
subsidiewerving
Management
(Vrijwilligersbeleid, o.a.
werving, coaching,
administratie; bestuur en
leiderschap, …)
Communicatie (o.a.
promotie van activiteiten,
nieuwbrieven, website…)
Duurzaamheid (o.a.
energie, klimaat...)
ICT (o.a. websites,
databanken, hardware,
software)
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>> Vraag 74: Enkel indien op vraag 73 bij ‘tradities’ is geantwoord met 'eerder negatief’ of ‘zeer negatief’
74. In welke mate is het levend houden van tradities, rituelen of feesten in 2022 weer op gang gekomen?
❑ Helemaal niet op gang gekomen
❑ Nauwelijks op gang gekomen
❑ Enigszins op gang gekomen
❑ Op gang gekomen
❑ Weer als vanouds
>> Vraag 75: Enkel indien op vraag 73 is geantwoord met 'eerder positief’ of ‘zeer positief’
75. Optioneel: Willen jullie eventueel nog iets toelichten over de positieve invloed van corona op de
activiteiten? Dan kan dat hier: (invulveld)

>> Vraag 76 en 77: Enkel indien op vraag 73 is geantwoord met 'eerder negatief’ of ‘zeer negatief’
76. Om welke redenen had corona een negatieve invloed? Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
❑ Onvoldoende financiële middelen voor de organisatie van de activiteit
❑ Onvoldoende beschikbare vrijwilligers
❑ Onvoldoende belangstelling bij het publiek
❑ Onvoldoende steun/medewerking van de lokale overheid
❑ Gezondheidsproblemen of -risico’s bij de organiserende vrijwilligers
❑ Angst of bezorgdheid voor het oplopen of verder verspreiden van het virus
❑ Andere, gelieve toe te lichten: (invulveld)
77. Optioneel: Willen jullie eventueel nog iets toelichten over de negatieve invloed van corona op de
activiteiten? Dan kan dat hier: (invulveld)

4.4/ONDERSTEUNINGSWIJZE
78. Welke vormen van ondersteuning lijken jullie het meest geschikt om tegemoet te komen aan de
noden van jullie organisatie (met uitzondering van financiële middelen)? Maximaal vijf antwoorden
zijn mogelijk.
❑ Online leermiddelen (bv. digitale handleiding en educatieve filmpjes, toolboxen, veel
gevraagde vragen)
❑ Gedrukte publicaties (bv. brochures, tijdschriftartikelen)
❑ Lerende netwerken en collegagroepen waarbij de deelnemers over een periode informeel
met elkaar kennis en ervaringen uitwisselen
❑ Netwerkmomenten (bv. jaarlijkse ontmoetingsdagen, thematische evenementen)
❑ Formele vertegenwoordiging van erfgoedvrijwilligers (bv. in overlegorganen)
❑ Belangenbehartiging
❑ Beleidsonderzoek ten behoeve van erfgoedvrijwilligers
❑ Samenwerkingsprojecten met verschillende partners
❑ Gedeelde (digitale) websites, platformen en databanken
❑ Vorming (bv. opleidingen, cursussen, workshops) Vorming (bv. opleidingen, cursussen,
workshops)
❑ Procesbegeleiding van trajecten
❑ Bezoek ter plaatse
❑ Andere; gelieve toe te lichten: (invulveld)
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79. Rangschik de hierboven aangeduide ondersteuningsvormen volgens hun belangrijkheid waarbij
nummer 1 de belangrijkste inkomst is, nummer 2 de tweede belangrijkste, enzovoort. Beantwoord
enkel voor de activiteiten die werden aangeduid bij vraag 78.
❑ Online leermiddelen (bv. digitale handleidingen, educatieve filmpjes, toolboxen, veel
gevraagde vragen)
❑ Gedrukte publicaties (bv. brochures, tijdschriftartikelen)
❑ Lerende netwerken en collegagroepen waarbij de deelnemers over een periode informe el
met elkaar kennis en ervaringen uitwisselen
❑ Netwerkmomenten (bv. jaarlijkse ontmoetingsdagen, thematische evenementen)
❑ Formele vertegenwoordiging van erfgoedvrijwilligers (bv. in overlegorganen)
❑ Belangenbehartiging
❑ Beleidsonderzoek ten behoeve van erfgoedvrijwilligers
❑ Samenwerkingsprojecten met verschillende partners
❑ Gedeelde (digitale) websites, platformen en databanken
❑ Vorming (bv. opleidingen, cursussen, workshops)
❑ Procesbegeleiding van trajecten
❑ Bezoek ter plaatse
❑ Andere; gelieve toe te lichten: (invulveld)
80. Stel dat deze vormen van ondersteuning effectief worden aangeboden. Wat kan jullie organisatie er
alsnog van weerhouden om er effectief gebruik van te maken? Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
❑ Een gebrek aan tijd
❑ Een gebrek aan voorkennis
❑ Een gebrek aan vrijwillige medewerkers
❑ De kostprijs
❑ De afstand
❑ De inhoud (bv. niet voldoende aansluitend bij de dagelijkse praktijk, te algemeen)
❑ De wijze waarop de ondersteuning wordt aangeboden (bv. fysiek/digitaal, ter plaatse/op
verplaatsing, individueel/in groep...)
❑ De organiserende instantie is niet of onvoldoende gekend
❑ De organiserende instantie richt zich eerder op het professionele veld
❑ Andere; gelieve toe te lichten: (invulveld)
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>> Vraag 81: Enkel indien op vraag 80 is geantwoord met ‘de wijze waarop de ondersteuning wordt
aangeboden’.
81. Op welke manier zouden jullie het liefst ondersteuning krijgen bij de (inhoudelijke en zakelijke)
werking? Duid per lijn de voorkeur aan.
1

Eerder door te leren van een expert (vb.
opleiding door een specialist)

Eerder door informeel te leren van elkaar (bv.
gemodereerde uitwisselingsmomenten of groepen
van gelijken of ervaringsdeskundigen)

2

Eerder online (via digitale weg en dus
plaatsonafhankelijk)

Eerder fysiek (op locatie, in levende lijve)

3

Eerder individueel (bv. 1-op-1 contact)

Eerder in groep (samen met andere organisaties)

4

Eerder samen met gelijkaardige
organisaties (bv. uit dezelfde regio of die
met dezelfde thema’s bezig zijn)

Eerder samen met diverse organisaties (bv. uit
verschillende regio’s of die andere werkingen
hebben)

82. Welke troeven kan Histories volgens jullie inzetten om erfgoedvrijwilligers nog beter te
ondersteunen? (invulveld)

24

5/DE ERFGOEDACTIVITEITEN
In dit laatste luik van de enquête staan we stil bij specifieke aspecten van jullie erfgoedwerking. Die
informatie is nuttig om enkele lopende en geplande acties (zoals projecten, onderzoek of databanken) beter
af te stemmen op erfgoedvrijwilligers.
We doen dat enkel voor de activiteiten die jullie eerder in de enquête als het meest relevant aangeduid
hebben.

Rubriek 5a: Enkel indien ‘tradities, rituelen, feesten...’ bij vraag 69 is aangeduid als één van de vier
belangrijkste erfgoedactiviteiten.
5a/TRADITIES, RITUELEN, FEESTEN E.A. SOCIALE PRAKTIJKEN LEVEND HOUDEN
83. Welke tradities, rituelen of feesten houden jullie levend? Lijst ze hieronder op.
(invulveld)
84. Is (iemand binnen) jullie organisatie bezig met onderzoek naar de tradities, rituelen of de feesten die
jullie levend houden?
❑ Ja
❑ Nee
85. Doen jullie beroep op of werken jullie samen met een andere organisatie voor het bestuderen en
onderzoeken van de tradities, rituelen en/of feesten die jullie levend houden?
❑ Ja
❑ Nee
>> Vraag 86: Enkel indien op vraag 85 is geantwoord met ‘ja’.
86. Welke organisaties helpen jullie bij het bestuderen en onderzoeken van de tradities, rituelen en/of
feesten die jullie levend houden? (invulveld)
87. Op welke manier beoefenen jullie het levend houden van tradities, rituelen of feesten?
Vooral
fysiek

Vooral
digitaal

Afwisselend:
soms fysiek,
soms digitaal

Hybride:
fysiek én
digitaal
tegelijkertijd

Niet

Vóór de
coronapandemie
Tijdens de
coronapandemie
Vandaag
In de toekomst
88. Optioneel: Willen jullie eventueel nog iets kwijt over tradities, rituelen, feesten e.a. sociale
praktijken levend houden? Dan kan dat hier: (invulveld)
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Rubriek 5b: Enkel indien ‘erfgoedcollectie verzamelen...’ bij vraag 69 is aangeduid als één van de vier
belangrijkste erfgoedactiviteiten.
5b/ERFGOEDCOLLECTIE VERZAMELEN, REGISTREREN EN BEWAREN
89. Uit welke verschillende materialen is de collectie die jullie organisatie beheert samengesteld?
Hieronder geven we een aantal categorieën weer. Geef per categorie een schatting in procenten van
het aandeel binnen de totale collectie. Indien je maar één categorie bezit kies je 100%, indien je een
categorie niet bezit kies je 0%.
1. Papieren erfgoed (bv. archieven, kranten, boeken, prentkaarten, affiches...)
2. Voorwerpen (bv. schilderijen, bodemvondsten, huisraad, machines, werktuigen, …)
3. Digital born: items die van bij oorsprong digitaal vervaardigd zijn (bv. foto’s, databanken, digitale
publicaties, gearchiveerde mails ...) en die verzameld en bewaard worden met het oog op
langetermijnbewaring
4. Gedigitaliseerd materiaal: documenten of voorwerpen die van bij oorsprong een tastbare vorm
hadden en nu via een scan of foto omgezet zijn naar een digitale versie (bv. Gescande bidprentjes,
prentbriefkaarten of documenten)
>> Vraag 90: Enkel indien op vraag 89 is geantwoord met ‘voorwerpen’.
90. Hoeveel procent van de voorwerpen bestaat uit archeologische materiaal? Bijvoorbeeld objecten die
afkomstig zijn van metaaldetectievondsten (zoals munten, kogels, e.a.) of toevalsvondsten (zoals
aardewerk, glaswerk, e.a.)?
(invulveld)
91. Is de erfgoedcollectie (deels) geregistreerd, geïnventariseerd of beschreven in een catalogus of
inventaris van de organisatie?
❑ Ja
❑ Nee
>> Vraag 92: Enkel indien op vraag 91 is geantwoord met ‘ja’.
92. Kan het brede publiek de inventaris of catalogus raadplegen? Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
❑ Nee
❑ Ja, online (via internet)
❑ Ja, digitaal ter plaatse (via een computer van de organisatie)
❑ Ja, op papier ter plaatse
93. In welke catalogi of databanken van andere organisaties of overheden is informatie over (een deel
van) jullie collectie opgenomen?
❑ Geen
❑ Abraham (voor historische kranten)
❑ Archiefbank (voor privaatrechtelijke archieven en documentatie)
❑ Artikelendatabank (voor artikels uit tijdschriften en jaarboeken van erfgoedvrijwilligers)
❑ Beeld- of fotobank van externe organisatie (voor foto’s)
❑ Eengemaakt BibliotheekSysteem (voor boeken)
❑ Erfgoedplus – Erfgoedregister (voor objecten)
❑ Erfgoedinzicht (voor objecten)
❑ Andere, gelieve toe te lichten: (invulveld)
94. Optioneel: Willen jullie eventueel nog iets kwijt over het verzamelen, registreren en bewaren van
jullie erfgoedcollectie? Dan kan dat hier: (invulveld)
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Rubriek 5c: Enkel indien ‘historisch onderzoek...’ bij vraag 69 is aangeduid als één van de vier belangrijkste
erfgoedactiviteiten.
4.2c/HISTORISCH ONDERZOEK
95. Hebben vrijwilligers van de organisatie naar aanleiding van historisch onderzoek eigen datasets
gemaakt? Hiermee bedoelen we een gestructureerde verzameling van gegevens die het resultaat zijn
van jullie eigen onderzoek. Denk bv. aan een opsomming van familie- of plaatsnamen, verwerkte
gegevens uit parochie-, bevolkings- en doodsoorzakenregisters, een overzicht van huisraad uit Staten
van goed, een lijst van molens in een regio, enzovoort.
❑ Ja, zowel de organisatie als de erfgoedvrijwilligers beschikken over datasets
❑ Ja, enkel de organisatie beschikt over datasets
❑ Ja, enkel de erfgoedvrijwilligers van onze organisatie beschikken over datasets
❑ Nee
>> Vraag 97 en 98: Enkel indien op vraag 96 is geantwoord met ‘ja, ...’.
96. In welk programma worden deze datasets gemaakt? Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
❑ Een rekenbladformaat zoals Excel of Google Spreadsheets
❑ Een databankformaat zoals Access
❑ Een zelf ontwikkelde databank
❑ Andere, gelieve te specificeren: (invulveld)
97. Kan het brede publiek deze datasets raadplegen? Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
❑ Nee
❑ Ja, online (via internet)
❑ Ja, digitaal ter plaatse (via een computer van de organisatie)
❑ Ja, op papier ter plaatse
98. Wordt er een vergoeding gevraagd voor het raadplegen van deze informatie?
❑ Nee
❑ Ja, via een lidmaatschap van de organisatie
❑ Ja, via een abonnement voor de toegang
❑ Ja, andere, gelieve toe te lichten: (invulveld)

99. Optioneel: Willen jullie eventueel nog iets kwijt over historisch onderzoek? Dan kan dat hier:
(invulveld)

27

Rubriek 5d: Enkel indien ‘publiceren’ bij vraag 69 is aangeduid als één van de vier belangrijkste
erfgoedactiviteiten
5d/PUBLICEREN
100. Welke publicaties geeft jullie eigen organisatie momenteel uit? Geef per type publicatie ook de
vorm aan (op papier of digitaal) en hoeveel keer per jaar de publicatie gemiddeld verschijnt?
Meerdere antwoorden zijn mogelijk. Voorbeeld: wanneer de organisatie om de 2 jaar een boek
uitgeeft is de frequentie 0.5 keer per jaar.
papier

digitaal

Frequentie van
verschijnen (per jaar)

Tijdschrift
Ledenblad
Nieuwbrief
Jaarboek
Boek
Brochure/catalogus
Andere, gelieve toe te
lichten
>> Vraag 101, 102, 103 en 104: Enkel indien op vraag 100 ‘tijdschrift’ werd aangeduid.
101.

Wat is de naam van jullie tijdschrift? (Invulveld)

102.

Wat is de oplage van jullie tijdschrift? (Invulveld)

103. Hoeveel procent van jullie tijdschrift gaat volgens jullie inschatting naar artikelen op basis van
eigen historisch onderzoek? (Invulveld)
104. Handelen de historische artikelen in jullie tijdschrift hoofdzakelijk over het eigen werkingsgebied
van de organisatie (zoals eerder aangeduid in vraag 3 van de enquête)?
❑ Ja
❑ Nee
>> Vraag 105: Enkel indien op vraag 104 ‘nee’ werd aangeduid:
105.
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Wat is dan wel de reikwijdte van deze historische artikelen in jullie tijdschrift?
Eerder lokaal: deelgemeente(n) of gemeente(n)
Eerder regionaal: meer dan 3 gemeenten
Eerder provinciaal
Eerder Vlaanderen
Eerder nationaal
Andere, gelieve toe te lichten: (invulveld)

>> Vraag 106, 107, 108 en 109: Enkel indien op vraag 100 ‘jaarboek’ werd aangeduid.
106.

Wat is de naam van jullie jaarboek? (Invulveld)

107.

Wat is de oplage van jullie jaarboek? (Invulveld)
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108. Hoeveel procent van jullie jaarboek gaat volgens jullie inschatting naar artikelen op basis van
eigen historisch onderzoek? (Invulveld)
109. Handelen deze historische artikelen in jullie jaarboek hoofdzakelijk over het eigen
werkingsgebied van de organisatie (zoals eerder aangeduid in vraag 3 van de enquête)?
❑ Ja
❑ Nee
>> Vraag 110: Enkel indien op vraag 109 ‘nee’ werd aangeduid:
110.
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Wat is dan wel de reikwijdte van de historische artikelen in jullie jaarboek?
Eerder lokaal: deelgemeente(n) of gemeente(n)
Eerder regionaal: meer dan 3 gemeenten
Eerder provinciaal
Eerder Vlaanderen
Eerder nationaal
Andere, gelieve toe te lichten: (invulveld)

111. In welke mate wenst jullie organisatie hulp of ondersteuning bij onderstaande aspecten van het
publiceren?
Geen nood aan
ondersteuning

Enigszins nood
aan
ondersteuning

Veel nood aan
ondersteuning

Niet van
toepassing

Financiering en
betaalmodellen
Auteurs vinden
Lezers/abonnees
vinden
Kwaliteit van de
bijdragen
Eindredactie
Opmaak/vormgeving
Druk
Distributie
(verspreiding/
verdeling)
Bereik of impact
Digitale alternatieven
Wettelijke bepalingen
(bv. Auteursrecht,
GDPR, …)
Andere, gelieve toe te lichten: (invulveld)
112.

Optioneel: Willen jullie eventueel nog iets kwijt over het publiceren? Dan kan dat hier: (invulveld)
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Rubriek 5e: Enkel indien ‘organiseren...’ bij vraag 69 is aangeduid als één van de vier belangrijkste
erfgoedactiviteiten
5e/ORGANISEREN VAN ACTIVITEITEN ROND ERFGOED, ERFGOEDPRAKTIJKEN EN HET VERLEDEN VOOR EEN
DIVERS PUBLIEK
113. Welke (publieks-)activiteiten biedt jullie organisatie geregeld aan? Meerdere antwoorden zijn
mogelijk.
❑ Tradities beleven: bv. feest vieren, optochten, wedstrijden
❑ Educatie: bv. klasbezoek, lespakket
❑ Informeren: bv. lezingen, voordrachten, debatten, vertelsessies
❑ Opleiden: bv. vormingen, cursussen en workshops
❑ Ondersteunen: bv. begeleiden, instrumenten of werkplekken ter beschikking stellen
❑ Kennis uitwisselen: bv. studiedagen en congressen
❑ Ontmoeten: bv. evenementen
❑ Ontdekken: bv. rondleidingen, wandelingen en bezoeken
❑ Exposeren: bv. tentoonstellingen, collectiepresentaties
❑ Demonstreren: bv. voorstellingen en vertoningen
❑ Verhandelen: bv. (ruil)beurzen, markten, veilingen
❑ Andere, gelieve toe te lichten: (invulveld)
114.

Op welke manier organiseren jullie de (publieks-)activiteiten?
Vooral
fysiek

Vooral
digitaal

Afwisselend:
soms fysiek,
soms digitaal

Hybride:
fysiek én
digitaal
tegelijkertijd

Niet

Vóór de
coronapandemie
Tijdens de
coronapandemie
Vandaag
In de toekomst
115. Optioneel: Willen jullie eventueel nog iets kwijt over de organisatie van (publieks-)activiteiten?
Dan kan dat hier: (invulveld)
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Rubriek 5f: Enkel indien ‘advies...’ bij vraag 69 is aangeduid als één van de vier belangrijkste
erfgoedactiviteiten.
5f/ADVIES VERLENEN AAN DERDEN
116. Aan welke partijen geeft de organisatie (via haar leden of vaste vrijwilligers) advies? Meerdere
antwoorden zijn mogelijk.
❑ Een (werkgroep van de) gemeentelijke cultuurraad
❑ Een erfgoedraad
❑ Een thematische adviescommissie (bv. Straatnamen, funerair erfgoed, ruimtelijke ordening)
❑ Een erfgoedcel (via een stedelijke of regionale cultureel-erfgoedconvenant)
❑ Een IOED (intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst)
❑ Een regionaal landschap
❑ Een comité of groep voor monumenten- of landschapszorg
❑ Een kerkfabriek, parochie (raad) of religieuze instelling
❑ Een erfgoed- of volkscultuurorganisatie
❑ Een museum
❑ Een archiefinstelling of –dienst
❑ Een onderwijsinstelling (school)
❑ Een organisatie voor senioren
❑ Een toeristische dienst
❑ Een jeugdbeweging
❑ Een natuurorganisatie
❑ Een andere socio-culturele middenveldorganisatie
❑ Een amateurkunstorganisatie (volksdansen, volksmuziek, volkstheater, …)
❑ Andere; gelieve toe te lichten: (invulveld)
117.

Hoe tevreden zijn jullie over de mate waarin er rekening wordt gehouden met jullie adviezen?
❑ Zeer tevreden
❑ Eerder tevreden
❑ Neutraal
❑ Eerder ontevreden
❑ Zeer ontevreden

118.

Optioneel: eventueel nog iets kwijt over advies verlenen? Dan kan dat hier: (invulveld)

119.
❑
❑
❑
❑
❑

Hoe zien jullie het voortbestaan van jullie organisatie binnen dit en 5 jaar?
Zeer negatief
Eerder negatief
Neutraal
Eerder positief
Zeer positief

120. Optioneel: Willen jullie die inschatting eventueel nog kort toelichten? Indien ja dan kan dat hier:
(invulveld)
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121. Tenslotte: Waar dromen jullie als organisatie van? En hoe kan Histories jullie hierbij helpen?
(invulveld)

HARTELIJK DANK
We zijn jullie zeer dankbaar dat jullie onze vragenlijst tot het einde doorlopen hebben. Hebben
jullie vragen of opmerkingen bij deze enquête of suggesties? Laat deze gerust achter in dit
tekstvak: (invulveld)
Willen jullie op de hoogte blijven van het aanbod van Histories, dan kan je via de link
https://historiesvzw.be/nieuwsbrief/ inschrijven op onze nieuwsbrief.
Willen jullie op de hoogte gebracht worden van de resultaten van deze bevraging, vul dan het emailadres in waarop jullie verwittigd willen worden: (invulveld)

Jouw gegevens zullen enkel worden verwerkt in het kader van deze bevraging. Je zal op basis hiervan
geen andere promotionele mailings van Histories ontvangen op je persoonlijk e-mailadres.
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