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Overleg Cultureel Erfgoed – Algemene Vergadering 

11 april 2016 – Lamot, Mechelen 

Aanwezig: Sigrid Bosmans, Mariet Calsius, Jan De Maeyer, Koen Demarsin, Fons Dierickx, Pascal 

Ennaert, Leen Heyvaert, Jorijn Neyrinck, Leen van Dijck, Elviera Velghe, Bruno Vermeeren (verslag) 

 

Verontschuldigd: Sergio Servellón, Ute Staes, Eva Wuyts 

1 Verwelkoming en vastlegging van de agenda 

De voorzitter licht toe dat de inhoudelijke discussie over de conceptnota van de minister 

doorgeschoven wordt naar het open sectormoment. 

2 Goedkeuring verslag vorige vergadering (26 januari 2016) 

Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen 

3 Samenstelling statutaire organen 

De secretaris overloopt de huidige samenstelling van de Raad van Bestuur en de Algemene 

Vergadering. Voor de wijzigingen in de samenstelling van de Algemene Vergadering worden de 

formele mandaten opgevraagd. Het gaat om de vervanging van Luc Delrue door Pascal Ennaert als 

vertegenwoordiger van de landelijke musea, de vervanging van Kim Van Belleghem door Koen 

Demarsin voor de erfgoedcellen en de vervanging van Sofie De Caigny door Mariet Calsius.  

 

Omwille van praktische redenen stelt de secretaris voor om de maatschappelijke zetel niet over te 

dragen naar het adres van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek, zoals eerder voorzien,  maar naar dat van 

de VVBAD. De Algemene Vergadering stemt in met de verhuis van de maatschappelijke zetel van 

OCE naar de Statiestraat 179 te 2600 Berchem. 

4 Goedkeuring jaarrekening 2015  

De voorzitter licht de jaarrekening toe. Het jaar 2015 wordt afgesloten met een tekort van 7,50 euro. 

Als kleine vzw voert de vereniging een kasboekhouding. In 2015 werden alleen bankkosten 

geregistreerd. De lidgelden voor 2015 werden pas in 2016 op de rekening ontvangen, dit in 

harmonieuze afspraak met Tapis Plein die voor OCE in 2015 de financiën beheerde (waarvoor dank!). 

En ook de uitgaven met betrekking tot het eerste werkingsjaar werden pas in 2016 geregistreerd. 

 

De jaarrekening omvat ook de waarderingsregels. Er wordt gesuggereerd om af te schrijven op één 

jaar. 

 

De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening, inclusief de waarderingsregels goed. 

 

Ter informatie legt de voorzitter ook de huidige stand van de rekeningen voor. 

5 Kwijting aan de bestuurders 

De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de bestuurders. 
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6 Goedkeuring begroting 2016 

De voorzitter overloopt de begroting voor het jaar 2016. 

 
Voor de lidgelden maakte de Raad van Bestuur een voorstel op. De secretaris licht het voorstel toe. 
Dat zoekt een evenwicht tussen de bijdragen van de deelsectoren enerzijds en de bijdragen van de 
individuele organisaties anderzijds. De voorzitter benadrukt dat het een voorstel is en dat elke 
deelsector eventueel intern nog kan schuiven met de voorgestelde eenheidsbedragen. De essentie is 
dat het totaalbedrag per deelsector wel moet worden behouden. 

 

Financiering OCE 
 

2016 
instelling aantal 

 

   Landelijke archieven 
 

2 275,00 

 
7 325,00 

Erfgoedcellen 
 

3 850,00 

 
22 175,00 

Landelijke musea 
 

4 200,00 

 
24 175,00 

LEOV's 
 

2 200,00 

 
11 200,00 

   Vlaamse Erfgoedbibliotheek 
 

1 200,00 

ICOM Vlaanderen 
 

1 250,00 

VVBAD  
 

1 250,00 

   Totaal 
 

16 225,00 
 

 

De Algemene Vergadering beslist om dit voorstel terug te koppelen naar de diverse deelsectoren. De 

beslissing van de deelsectoren wordt verwacht tegen 1 mei bij de voorzitter. 

 

In de begroting gaat het grootste deel van de uitgaven naar personeel. Er is nood aan personele 

ondersteuning van het bestuur om sneller te kunnen reageren op actuele ontwikkelingen. Er wordt 

gezocht naar iemand die de ontwikkelingen zelfstandig kan opvolgen, de nodige nota’s kan opmaken 

of op zijn minst voorbereiden. Iemand die inhoudelijk mee kan trekken, zonder in de plaats te treden 

van het bestuur. Een vacature is geen optie omdat de minimum tewerkstelling dan 30% moet 

bedragen. We kunnen een detachering zoeken bij een lidorganisatie. Voor dit profiel is dit niet evident, 

omwille van mogelijke belangenconflicten. Er zijn ook geen kandidaturen gemeld. Een derde optie is 

iemand aanwerven als freelancer. Er zou onderhandeld kunnen worden met Iris Steen of andere 

mogelijke kandidaten over deze formule.  

De vraag wordt gesteld of er op dit domein samengewerkt kan worden met oKo, FOV of andere 

belangenbehartigers.  

Beslist wordt dat de Raad van Bestuur de piste van tewerkstelling verder onderzoekt, door overleg 

met andere belangenbehartigers en met Iris steen. Namen van andere mogelijke kandidaten, 

organisaties of freelancers, worden zo snel mogelijk doorgegeven aan, de voorzitter. 

 

Over de hoogte van de lidgelden wordt teruggekoppeld naar de deelsectoren.  

 

De begroting 2016 wordt goedgekeurd. 
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7 Varia en rondvraag 

Werkgroep Provincies: er wordt gevraagd naar de stand van zaken. Bij gebrek aan trekker is er nog 

geen werkgroep actief. De problematiek is ook zeer complex. 

 

Werkgroep Topstukken: er is naar verluid een advies van de Topstukkenraad. Pascal vraagt dat 

advies op onder openbaarheid van bestuur. OCE maakt een eigen nota die zo nauw mogelijk aansluit 

bij dit advies. 

 

De erfgoedcellen feliciteren de Raad van Bestuur voor het geleverde werk. 

 

OCE werkt aan een mailinglijst om in de toekomst geïnteresseerden uit de sector te kunnen 

informeren. Er wordt een aanmeldformulier op de website geplaatst en de deelsectoren wordt 

gevraagd hun achterban te informeren hierover. 

8 Data volgende vergaderingen 

Open sectormoment (Open OCE) op vrijdag 10 juni om 14u. Jan informeert of dit bij FARO kan 

plaatsvinden.  

 

 


