Arenbergstraat 9
1000 BRUSSEL
cjm.vlaanderen.be

Overzicht vragen aanvraag Inventaris Vlaanderen

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Momenteel herwerken we het reglement van de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel
Erfgoed.
In dit document vindt u een overzicht van de officiële vragen voor het indienen van een aanvraag.
Zo kan u nu al van start gaan met de voorbereidingen van uw aanvraag. Dit document is m.a.w.
enkel een hulpmiddel bij uw voorbereiding en geen officieel aanvraagformulier! Uw antwoorden op
deze vragen zal u, na de bekendmaking van het hernieuwd reglement, digitaal kunnen invullen via
www.immaterieelerfgoed.be. Enkel aanvragen die digitaal ingediend worden, komen in aanmerking
voor een opname op de Inventaris Vlaanderen.
De uiterlijke indiendata voor een aanvraag zijn 15 april en 15 oktober van elk jaar. Communicatie
hierover volgt nog. We raden u aan om u in te schrijven op de nieuwsbrief cultureel erfgoed van
het Departement Cultuur, Jeugd en Media via http://www.kunstenerfgoed.be/nl/newsletter .
Voor meer info en/of vragen over de Inventaris, contacteer Sophie Muyllaert, beleidsmedewerker
immaterieel cultureel erfgoed via sophie.muyllaert@cjsm.vlaanderen.be

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

1 AANVRAGER
Hoe bent u bij dit erfgoed betrokken?

Dient u de aanvraag in als groep of individueel? Wat doet u? Welk rol(len) heeft u?

Wie steunt deze aanvraag? Toon het draagvlak aan.

Denk aan het breed publiek, een bestuur, etc. U kan documenten als petities en steunbrieven toevoegen
om het draagvlak te staven. De nauwe betrokkenen beschrijven doet u onder stap 3.

Krijgt u bij deze aanvraag ondersteuning van een erfgoedorganisatie?

Geen verplichting, wel een kans. Kijk op de website bij ‘over ons’ waar u terecht kan voor ondersteuning.
Ondersteuning kan in de aanloop naar een aanvraag, maar zeker ook nadien.

We zijn benieuwd naar uw motivatie voor deze aanvraag. Waarom dient u in?

Geef hier vooral aan wat het betekent voor u om met uw erfgoed deel uit te maken van de inventaris.
Waarom is dit belangrijk?
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2 IMMATERIEEL ERFGOED
Naam van het erfgoed
Korte beschrijving van uw erfgoed
Dit is de tekst over uw erfgoed die u eerder al invoerde op immaterieelerfgoed.be. Wijzigingen doen, is
mogelijk.

Zijn er aspecten of onderdelen van het erfgoed die u graag extra uitlicht?
Denk aan alle facetten van uw erfgoed, eventuele stappen, van voorbereiding tot nazorg.

Welke betekenis heeft dit erfgoed? Beschrijf waarom het voor u vandaag de dag zo
waardevol is.
Waarom is dit erfgoed belangrijk?

Beschrijf de geschiedenis van het erfgoed. En hoe is het doorheen de tijd
geëvolueerd (max. 4000 tekens)
Belangrijk: deze info komt niet integraal op de website. Ze zal deel zijn van een algemene beschrijving van
uw erfgoed.

Wanneer u denkt aan het voortbestaan van het erfgoed, wat loopt momenteel
goed en wat minder goed?
Welke uitdagingen ziet u? Tip: doe een SWOT-oefening. Dat is een methodiek om sterktes, zwaktes,
kansen en uitdagingen in kaart te brengen.

Welke kansen, of misschien wel bedreigingen, van buitenaf ziet u voor het
voortbestaan van het erfgoed?
Ook hiervoor kan een SWOT-oefening van pas komen! SWOT is een methodiek om sterktes, zwaktes,
kansen en uitdagingen in kaart te brengen.

3 ERFGOEDGEMEENSCHAP: BETROKKENEN
Wie is van dichtbij of verderaf betrokken bij de praktijk van het erfgoed? Denk aan
nauwe betrokkenen en publiek, verenigingen en individuen, jong en oud, etc. Wie doet het in de praktijk?
Voor wie is het waardevol?

4 BORGEN: DE ZORG VOOR UW ERFGOED
Welke antwoorden bood u tot nu toe op uitdagingen rond het voortbestaan van
uw erfgoed?
Welke acties heeft u tot nu toe ondernomen? Duid één of meerdere aan en logt kort uit:
-het erfgoed beoefenen
-archiefzorg
-documenteren
-onderzoek
-communicatie
-sensibilisering
-educatie
-doorgeven
-andere

Waar zal u de komende jaren op inzetten om een levendige toekomst te verzekeren
voor uw erfgoed?
Welke acties plant u voor de toekomst? Duid één of meerdere aan en legt kort uit. Bij opname op de
Inventaris Vlaanderen zal u na twee jaar gevraagd worden om over deze acties een verslag in te dienen.
-het erfgoed beoefenen
-archiefzorg
-documenteren
-onderzoek
-communicatie
-sensibilisering
-educatie
-doorgeven
-andere
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Is er een actie waar u trots op bent en die inspirerend kan zijn voor anderen?
We bekijken of deze actie op de website een plek kan krijgen als voorbeeld onder ‘Inspiratie’.

5 BIJLAGEN
Beeldmateriaal
U zal over uw erfgoed in totaal max. 10 beelden kunnen opladen,
-

Gelieve op voorhand de gebruikersvoorwaarden van immaterieelerfgoed.be door te nemen m.b.t.
de beeldrechten.
Bij het opladen van de beelden vragen we u te bevestigen dat u over de rechten van de beelden
beschikt en/of u toestemming van de rechthebbenden kreeg om de beelden te gebruiken op deze
website. Gelieve dit op voorhand te bekijken. Neem bij vragen gerust contact op.
Laad zo licht mogelijke horizontale beelden op met min. 1920 pixels breed. Dan komen uw beelden
zeker mooi door!
Tip: voorzie voor elk beeld een zin extra uitleg die u als ‘onderschrift’ kan meegeven bij het
toevoegen van het beeld. Deze zin zal bij het beeld verschijnen op de website. Zo weet de
bezoeker wat hij/zij ziet.

Video: U zal een video kunnen opladen mét copyrightvermelding/onderschrift, en/of een
youtube/vimeolink kunnen toevoegen
-

-

Gelieve op voorhand de gebruikersvoorwaarden van immaterieelerfgoed.be door te nemen m.b.t.
de beeldrechten.
Bij het opladen van de video vragen we u te bevestigen dat u over de rechten van de video
beschikt en/of u toestemming van de rechthebbenden kreeg om de video te gebruiken op deze
website.
Gelieve dit op voorhand te bekijken. Neem bij vragen gerust contact op.
Tip: voorzie een zin extra uitleg die u als ‘onderschrift’ kan meegeven bij het toevoegen van de
video. Deze zin zal bij de video verschijnen op de website. Zo weet de bezoeker wat hij/zij ziet.

Andere bijlagen
U kan (max.) 3 extra bijlagen toevoegen(pdf)

6 BEVESTIGEN
Kan u ons het volgende bevestigen?
Het voorgedragen immaterieel erfgoed is niet in strijd met internationale mensenrechtenverdragen
Het voorgedragen immaterieel erfgoed is niet in strijd met Belgische noch Vlaamse regelgeving
Het voorgedragen immaterieel erfgoed is een praktijk die nu nog gedaan wordt
Die van generatie op generatie overgedragen werd
Die blijft evolueren
We verklaren de Ethische Code, zoals opgesteld door het Departement Cultuur, Jeugd en Media, te
onderschrijven en te volgen. We zijn ons ervan bewust dat bij het niet volgen van de in de ethische code
opgestelde regels er geen plaats is voor het ons immaterieel erfgoed op de Inventaris Vlaanderen
Ik bezorg het Departement CJM een ingevuld en ondertekend exemplaar van het officieel
aanvraagformulier
Ik ga akkoord met de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van immaterieelerfgoed.be
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