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Overleg Cultureel Erfgoed – Raad van Bestuur 

11 april 2016 – Lamot, Mechelen 

Aanwezig: Sigrid Bosmans, Mariet Calsius, Jan De Maeyer, Leen Heyvaert, Bruno Vermeeren 

(verslag), 

 

Op uitnodiging: Jorijn Neyrinck 

 

Verontschuldigd: Elviera Velghe, Eva Wuyts 

 

1 Verwelkoming en vastlegging van de agenda 

De voorzitter verwelkomt in het bijzonder Leen Heyvaert die Lies Buyse vervangt als 

vertegenwoordiger van ICOM Vlaanderen. 

2 Goedkeuring notulen en abstract 

Verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen. 

3 Voorbereiding AV,  

3.1 Goedkeuring waarderingsregels 

De voorzitter overloopt het voorstel voor waarderingsregels opgemaakt door de penningmeester. De 

waarderingsregels worden zonder opmerkingen goedgekeurd. 

3.2 Ledenbijdragen 

OCE heeft nood aan financiële ruimte om ondersteuning van de werking door een personeelslid te 

kunnen voorzien. De secretaris stelt drie mogelijke modellen voor. In optie 1 draagt elke deelsector 

evenveel bij; de bedragen per organisatie verschillen dan sterk. In optie 2 draagt elke organisatie 

evenveel bij; de bedragen per deelsector lopen dan sterk uiteen. Optie 3 streeft een evenwicht na 

tussen bijdragen per deelsector enerzijds en per organisatie anderzijds. 

De Raad van Bestuur heeft een voorkeur voor het derde scenario. Dit moet zeker met de 

erfgoedcellen opnieuw besproken worden. 

3.3 Detachering 

Profiel: We zijn het meest gebaat bij een stafmedewerker die de dossiers quasi autonoom kan 

opvolgen, de sector goed kent en die zelfstandig beleidsteksten kan schrijven.  

 

Er zijn geen organisaties die zich kandidaat gesteld hebben om een medewerker te detacheren. De 

Raad van Bestuur stelt voor om te informeren bij een freelancer. 

4 Voorbereiding overleg OCE-CEO en/of bespreking conceptnota  

Basisvraag: Welk standpunt gaan we met OCE innemen over de conceptnota? 

 

Jammer dat er publiek gereageerd werd vanuit een sector zonder zelfs maar een verwijzing naar 

OCE.  
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We beginnen vanuit de inhoud van de nota en we bespreken de tekst die Sigrid voorbereidde. De 

conceptnota werd afgetoetst aan onze eigen nota over complementariteit en  aan ons eigen 

memorandum. Dan blijkt dat er toch heel wat elementen overgenomen werden.  

 

Dan behandelen we de vraag hoe we kunnen reageren. Mogelijke voorstellen: 

 Contact met het kabinet  

 Contact met de commissie  Cultuur 

We blijven het dossier opvolgen, met nadruk op de onduidelijkheden die er nog in de nota zitten.  

 

Er is nood aan een gesprek met de verschillende deelsectoren over het omgaan met (sectorale) 

visienota’s en de relatie met OCE. Het bestuur zou een ronde van de deelsectoren kunnen doen. 

 

Op de AV wordt de vraag gesteld naar de stand van zaken rond de werkgroep provincies en de 

werkgroep Topstukken 

5 Wat verder ter tafel komt 

Er kwam een vraag van META naar een artikel om OCE voor te stellen in het tijdschrift. De voorzitter 

stelt voor om META te vragen een interview af te nemen met bestuursleden. 

 

We bouwen een mailinglijst op op basis van een gemeenschappelijke oproep. We gebruiken hiervoor 

een Google Forms. 

 

Bruno liet een sjabloon voor briefpapier ontwerpen, dat met dank door de vergadering wordt 

aanvaard. 

6 Data volgende vergaderingen 

Woensdag 4 mei, 10u., bij FARO (locatie onder voorbehoud) 

 

 


