BRAINSTORM MET ONTBIJT
Najaarsevent Kusterfgoed
26 november 2016
Kusterfgoed vindt het belangrijk dat verschillende
erfgoedspelers elkaar over de grenzen van de gemeenten heen ontmoeten. Daarom nodigden wij
jullie, de erfgoedspelers uit onze gemeenten, op 26
november 2016 uit voor ons najaarsevent ‘Brainstorm met ontbijt’. Onder leiding van een moderator
werden in kleine groepjes enkele interessante erfgoedthema’s aangesneden. Na het brainstormontbijt
was er keuze tussen verschillende workshops en de
voormiddag werd afgesloten met een broodjeslunch.

Bij een kop koffie en een lekkere koffiekoek brainstormden de erfgoedliefhebbers onder meer over hun publiekswerking,
hun communicatie, de zorg voor hun erfgoed en de subsidie- en ondersteuningsmogelijkheden die de erfgoedcel biedt.

Erfgoedbeleving (1)

Erfgoedhoeders

Erfgoedbeleving (2)

Na het brainstormontbijt konden de erfgoedspelers in een zelfgekozen workshop kennis maken met
de kunst van het fotograferen van erfgoedobjecten,
het scannen van 2D-materiaal, het uitbouwen van
een sterke vrijwilligerswerking of de mogelijkheden van sociale media voor hun erfgoedvereniging.

Beleid

Gidsenwerking

In een ideeënkabinet voor subsidies trachtten
we samen met erfgoedcel zuidwest en provincie
West-Vlaanderen de geïnteresseerden bovendien te
inspireren met enkele originele, gesubsidieerde erfgoedprojecten.

Strandbloemen vallen in de smaak
Het zomerproject van Kusterfgoed,
Strand in bloei, dat de traditie van papieren strandbloemen in de kijker zette, werd door jullie goed onthaald. De
tafel met kustgidsen was er zelfs van
overtuigd dat zo’n centraal thema een
sterkte kan zijn voor alle regionale erfgoedspelers. Wij nodigen dan ook iedereen uit om mee te werken aan ons
zomerproject voor 2017 dat over eten
op en aan het strand zal gaan. Denk
hierbij aan kustlekkernijen zoals ijs,

berlijnse bollen en gepelde garnalen,
maar ook aan de ‘kateiefretters’, frigoboxtoeristen en de vele terrasjes op de dijk.
Heb je zin om rond dit thema je eigen
activiteit te organiseren? Of werk je
graag mee aan de activiteiten die wij
in petto hebben? Laat het ons weten!
Ook beeldmateriaal, getuigenissen en
verhalen zijn meer dan welkom. Zoals
jullie van ons vorig zomerproject weten,
gieten we alles in een mooie publicatie.

Communiceren kan je leren!
Aan verschillende brainstormtafels werd
het idee geopperd dat Kusterfgoed de
communicatie voert voor de verschillende erfgoedspelers. Je mag ons steeds
informatie bezorgen over bepaalde erfgoedprojecten of erfgoedactiviteiten die
jouw organisatie of vereniging organiseert. Wij plaatsen hierover een nieuwsberichtje op onze website (www.kusterfgoed.be) en nemen de activiteit op
in onze maandelijkse nieuwsbrief. Kan
je een extraatje bieden voor de lezers
van onze nieuwsbrief of op facebook?
Wij verloten graag een toegangsticketje
of andere prijs via onze kanalen om zo
jouw activiteit extra in de kijker te zetten.
In de loop van 2017 nemen wij boven-

dien onze website onder handen en krijgen de nieuwsberichten een prominentere plaats. We sporen iedereen aan om
zijn of haar activiteit ook in te voeren op
de UIT-databank, dé evenementendatabank met een grote naambekendheid
en veel bezoekers. De erfgoedspelers
die de UIT-databank gebruiken, merken
dat er heel wat volk op hun activiteiten
afkomt. Als je de tag ‘erfgoed’ aan je activiteit toevoegt, komt jouw activiteit bovendien automatisch op onze website
terecht! Omdat we alle tools willen aanreiken om met de UIT-databank aan de
slag te gaan, zullen we hier in 2017 een
workshop over organiseren. We houden
je op de hoogte!

“Via de UIT-databank bereiken wij een breed en vooral geïnteresseerd publiek.
Iemand die interesse heeft in cultuur en erfgoed gaat sowieso een kijkje nemen
op de UIT-kalender om te zien wat er te doen is in zijn of haar stad. En zo
komen er ook heel wat extra bezoekers in ons
marionettentheater terecht!

”

Jan Hostyn van marionettentheater
Kallemoeie in Oostende

Over de gemeentegrenzen heen
Voor Erfgoeddag 2016, over rituelen,
heeft Kusterfgoed een brochure uitgebracht die alle erfgoedactiviteiten van
spelers uit Middelkerke, Oostende, De
Haan en Blankenberge bundelde. Op
de brainstorm kwam naar voren dat
zo’n overkoepelend brochure gesmaakt
wordt. Voor Erfgoeddag 2017 gaan we
daarom opnieuw een overkoepelende promotiecampagne voeren en een
brochure met alle activiteiten uit onze
gemeenten uitbrengen. Je kan vanaf
eind maart affiches, brochures en digitaal promotiemateriaal bij ons verkrijgen! Kusterfgoed brengt eveneens een

kalender uit met de zeezegeningen van
2017. Die zal binnenkort beschikbaar
zijn, hou onze website zeker in het oog!
In 2017 willen wij bovendien een thematische brochure uitbrengen die alle belle
époquelocaties- en activiteiten uit onze
vier gemeenten bundelt. Organiseert
jouw vereniging iets rond de belle époque? Stuur vóór 15 mei een mailtje naar
info@kusterfgoed.be! Als je zo’n activiteit
organiseert, denk dan zeker aan onze
projectsubsidies. Misschien kan Kusterfgoed een financieel steentje bijdragen
aan een mooi erfgoedproject!

Brain-storm op zee!
Iedereen was het er over eens: met
gelijkgestemden brainstormen heeft
heel wat voordelen: de uitwisseling
van ervaringen en expertise, het opbouwen van een netwerk, tot mooie
ideeën komen en zo voort. Kusterfgoed gaat daarom graag verder op
dit élan. We zullen jullie, de lokale erfgoedspelers, jaarlijks een forum geven
om met elkaar in contact te treden. Wil
je graag dat we ook kleinere werkgroe-

pen organiseren? Laat het ons weten!
Bovendien hebben wij naar aanleiding van een idee van de brainstormgroep erfgoedbelevers een gesloten
facebookgroep gemaakt waarin alle
erfgoedspelers van Middelkerke, Oostende, De Haan en Blankenberge hun
activiteiten, vragen en ideeën kunnen
posten. Word lid van de groep Kusterfgoed Forum en brainstorm mee over
het erfgoed van onze kust.

Hoe treed ik toe tot de facebookgroep Kusterfgoed Forum?
1.
2.
3.
4.

Surf naar www.facebook.be en meld je aan.
Typ in de zoekbalk ‘Kusterfgoed Forum’.
Klik op de groene balk ‘+ Word lid van deze groep’.
Daarna zullen wij jouw aanvraag goedkeuren
en vanaf dan zit je in de groep!

Wie, wat, waar?
Het is soms moeilijk om op het vlak van
logistieke en financiële ondersteuning
door het bos de bomen te zien. Elke
brainstormgroep, zowel de gidsen, als
de erfgoedhoeders en de erfgoedbelevers, ziet hier voor Kusterfgoed een
taak weggelegd. Op onze website kan
je onze subsidiewijzer downloaden
waarin je meer te weten komt over de
mogelijke subsidies binnen de streek
(http://kusterfgoed.be/hoe/subsidies).

In 2017 breiden we die subsidiewijzer
uit en geven we op onze website een
overzicht van interessante vormingen
in de regio en van het aanbod van verschillende uitleendiensten. Zo wordt het
voor jullie hopelijk iets eenvoudiger om
de weg naar logistieke, inhoudelijke en
financiële steun te vinden. Heb je over
subsidies, vormingen of uitleenmateriaal een specifieke vraag? Stuur ons een
mailtje en we helpen je graag verder.

Vormingen en workshops
Wij hopen dat iedereen die op 26 november deelgenomen heeft aan een
workshop iets opgestoken heeft van
de lesgevers. Deze workshops waren
natuurlijk bedoeld als een initiatie,
een kennismaking met het fotograferen van objecten, het scannen van
2D-materiaal,
vrijwilligerswerking
en sociale media. Wij willen in 2017
graag verder werk maken van ons

eigen vormingsaanbod. De brainstormgroepen erfgoedhoeders en
erfgoedbeleving II benadrukten dat
vorming rond behoud en beheer van
collecties zeer welkom zou zijn. In
2017 staan er drie cursussen op het
programma rond de opberging en
bewaring van erfgoedobjecten, papier en textiel. Geïnteresseerd? Houd
zeker onze nieuwsbrief of onze web-

“Tijdens het voorjaarsevent van Kusterfgoed in de

Pier in Blankenberge, waar wij met het Shantykoor
hebben opgetreden, hoorden wij voor het eerst van de
subsidiemogelijkheden van Kusterfgoed. Ons bestuur
zag hierin een mogelijkheid om een duurder project,
namelijk het uitbrengen van onze derde cd met shanty’s, te realiseren. Wij waren erg blij toen we te horen
kregen dat we de subsidies zouden ontvangen. Dat
betekende financieel, maar ook moreel een duwtje in de
rug. Wij doen in de toekomst zeker nog een subsidieaanvraag en wij willen alle erfgoedverenigingen aanraden
om dit ook te doen!

”

Leon Tweehuizen,
secretaris Shantykoor

site in de gaten voor meer informatie.
Er is ook heel wat vraag naar opleiding rond het gebruik van sociale
media, digitale communicatiekanalen en apps. Hou onze nieuwsbrief of
website in het oog voor meer informatie over de vormingen die we hierover in 2017 organiseren!

Projectsubsidies en impulssubsidies
Tijdens het Ideeënkabinet voor subsidies gaven wij wat meer duiding bij
de projectsubsidies van Kusterfgoed.
Kusterfgoed trekt jaarlijks een budget uit om projecten die roerend en
immaterieel kust-erfgoed centraal
stellen, te ondersteunen. Kusterfgoed draagt zowel publieksprojecten
als behoud- en beheerprojecten een
warm hart toe. Je kan als vereniging
of erfgoedliefhebber tot 1250 euro
ontvangen voor een project. Dat kan
gaan van een tentoonstelling, een
eenmalige publicatie of een educatief
project, tot de inventarisatie van een
collectie of ingrepen in de bewaartoestand van materiële of immateriële

erfgoedcollecties. Wil je graag een
subsidieaanvraag indienen? Neem
alle voorwaarden uit het subsidiereglement door (http://kusterfgoed.be/
hoe/subsidies/), bekijk onze Gouden
Tips en vul de subsidieaanvraag in.
Bij de aanvraag staat de erfgoedcel
tot jouw beschikking om je te helpen
met eventuele vragen of onduidelijkheden. De volgende indienperiode
voor subsidies eindigt op 31 maart
2017. Tijdens het Ideeënkabinet voor
subsidies lichtten we een tipje van de
sluier op van een nieuwe soort subsidies waarvoor erfgoedspelers vanaf
2017 een aanvraag kunnen indienen,
met name de impulssubsidies. Deze

subsidie zal gekoppeld zijn aan een
vooraf bepaald thema, zoals digitalisering, publiekswerking, collectiegerichte projecten en zo meer. Het
maximumbedrag van de subsidie zal
een stuk hoger liggen dan dat van de
projectsubsidies en je zal er het hele
jaar door op kunnen inschrijven. In
2017 is het thema collectiegerichte
projecten, denk hierbij bijvoorbeeld
aan de verbetering van het bewaren,
inventariseren en tentoonstellen van
de erfgoedstukken uit jouw collectie.
Vanaf april volgt meer informatie.

Een beeld zegt meer dan duizend woorden
Kusterfgoed ontwikkelt in 2017 een
gezamenlijke beeldbank voor Middelkerke, Oostende, De Haan en Blankenberge. Zowel de vier gemeenten
als jullie – de lokale erfgoedspelers –
zullen vanaf 2018 gratis beelden kunnen toevoegen aan de beeldbank.
Deze beeldbank heeft heel wat voordelen. Eerst en vooral krijg je via deze

beeldbank een gratis professionele
en veilige opslagplaats voor je beeldmateriaal. Bovendien zal een veel
groter publiek te weten kunnen komen welke schatten jouw persoonlijke collectie of die van jouw vereniging
herbergt en dit kan heel wat meer geïnteresseerde bezoekers opleveren.
Je weet vanaf dan ook wat er in de

collectie van collega-erfgoedverenigingen zit. Je bent niet verplicht om je
volledige collectie online te zetten én
je kan zelf de modaliteiten voor raadpleging en reproductie van beelden
bepalen. Volg de verdere ontwikkelingen van de beeldbank op de voet, via
onze nieuwsbrief en website.

Nacht van het Kusterfgoed of Kusterfgoedmarkt
Aan verschillende brainstormtafels
ontstond het idee om een Nacht
van het Kusterfgoed te organiseren,
een nacht waarop bezoekers bij de
verschillende erfgoedspelers van
Middelkerke, Oostende, De Haan
en Blankenberge kunnen langsgaan
voor een tentoonstelling voorstelling,

Het erfgoedlandschap
Uit bepaalde brainstormpost-its
bleek dat het erfgoedlandschap en de
plaats van Kusterfgoed nog niet voor
iedereen duidelijk is. De kustgemeenten Blankenberge, De Haan, Middelkerke en Oostende richtten samen
de projectvereniging Kusterfgoed op,
die een erfgoedconvenant afsloot
met de Vlaamse Gemeenschap om
het lokale erfgoed zichtbaarder te
maken en een erfgoedbeleid te ontwikkelen op maat van de kustregio.
De naam ‘Kusterfgoed’ is dan ook
een uitgestoken hand naar de andere zes kustgemeenten om samen het
rijke culturele erfgoed van de kust
te ondersteunen en te promoten.
In Vlaanderen zijn er 22 erfgoedcellen die elk een bepaald werkingsgebied bestrijken, daarvan situeren
vijf erfgoedcellen zich in West-Vlaan-

deren. Hun werkingsgebied kan je
op het kaartje hierboven bekijken.
FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, is het steunpunt voor
het roerend en immaterieel cultureel-erfgoedveld en overkoepelt onze
werking. Wij werken op regelmatige
basis samen met onze West-Vlaamse collega’s, onder meer voor activiteiten waarop we als groep naar
buiten treden. Zo werken we voor
Erfgoeddag 2017 aan een gezamelijke promotiecampagne op radiozender Radio 2. Heb je initiatieven of
activiteiten van een andere erfgoedcel gezien die je boeiend vindt? Laat
het ons weten! Neem zeker ook eens
een kijkje op http://www.faronet.be/
blogs/gregory-vercauteren/inspirerend-erfgoed-dertien-praktijkverhalen-uit-oost-vlaanderen.

gidsbeurt of andere activiteit. Ook
de organisatie van een Kusterfgoedmarkt werd als idee geopperd, waarbij alle erfgoedspelers in een marktkraampje kunnen tonen wat ze doen
voor erfgoed. Bij het horen van deze
mooie ideeën, beginnen onze oogjes
te blinken. Wij gaan met dit idee aan

de slag en bekijken wat de mogelijkheden om in 2017 of 2018 zo’n Kusterfgoedmarkt of Nacht van het Kusterfgoed te organiseren. Wat zie jij
het liefst gebeuren? Een Nacht van
het Kusterfgoed óf een Kusterfgoedmarkt? Vul de poll in op onze facebookgroep Kusterfgoed Forum.

Wij zijn er voor jullie!
De erfgoedcel is er voor jullie, de erfgoedspelers. Wij willen jullie zo goed
mogelijk ondersteunen en daarom is
het belangrijk dat we input van jullie
krijgen over jullie noden en dromen.
Blijf op de hoogte van wat Kusterfgoed doet,

schrijf je in op onze maandelijkse
nieuwsbrief op www.kusterfgoed.be,
volg ons op facebook of instagram,
schrijf je in voor onze facebookgroep
Kusterfgoed Forum en bekijk regelmatig onze website.

“De erfgoedcel wil voor de erfgoedspelers die met kusterfgoed bezig zijn een

loket en een rots in de branding zijn. Bovendien willen we onze erfgoedspelers
een podium geven waarlangs zij hun werking en activiteiten in
de kijker kunnen plaatsen.

”

Sara Huycke, coördinator
erfgoedcel Kusterfgoed

Legende thema’s
COMMUNICATIE
SUBSIDIES EN ONDERSTEUNING
PUBLIEKSWERKING
ZORG VOOR ERFGOED
OVERKOEPELEND

De leerrijke voormiddag werd afgesloten met een broodjelunch
waarop werd nagepraat over wat
ons echt verbindt: erfgoed. Wij bedanken de moderatoren die de
brainstorm in goede banen hebben geleid: Bedankt Michel De Wit

(brainstorm gidsenwerking), Sophie
Muyllaert (brainstorm erfgoedbeleving 1), Elien Doesselare (brainstorm
erfgoedbeleving 2), Rob Bartholomees (brainstorm erfgoedhoeders),
Gregory Vercauteren (brainstorm
beleid).

We bedanken ook graag de lesgevers
die de interessante workshops verzorgden: Bedankt Sophie Muyllaert
(ideeënkabinet subsidies), Gregory
Vercauteren (workshop vrijwilligerswerking), Gunter Caus (workshop
scannen van 2D-materiaal), Lieze

Neyts (ideeënkabinet subsidies),
Charles Strijd (workshops fotograferen van erfgoedobjecten) en Gaike
Gavart (workshop sociale media).
Ook een dikke merci aan onze vrijwilligers Pia, Gaëlle, Kateleen, Lola
en Roos!

