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1. DOELSTELLINGEN VAN DE ARCHIEFWERKING

1.1 Algemene doelstellingen
Conform het beleidsplan omvatten de doelstellingen van het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven
(CVAa) in 2006:
-het leveren van een bijdrage aan de betere bewaring van architectuurarchieven. Derhalve voorkomen
dat archieven van culturele waarde slecht worden bewaard, verloren gaan, uit elkaar worden gehaald,
of terechtkomen in een commercieel circuit.
-het op gang brengen van informatie-uitwisseling en samenwerking tussen de bestaande
archiefinstellingen.
-het verbreden van het maatschappelijk draagvlak en de belangstelling van het publiek en de
professionelen vergroten voor architectuurarchieven.
-het wetenschappelijk onderzoek, de publieke ontsluiting en een beter algemene kennis van het
oeuvre van een architect en de algemene betekenis en kennis van de architectuur en onze
leefomgeving in het algemeen stimuleren. Architecten moeten worden gesensibiliseerd zodat zij
zorgzaam omgaan met de waarde van hun eigen archieven.

1.2 Specifieke doelstellingen
Conform het beleidsplan werden de algemene doelstellingen vertaald in de volgende specifieke
doelstellingen voor 2006:
1.2.0 Het inventariseren van het veld van de architectuurarchieven
Het eerste inventariserende onderzoek van het veld van architectuurarchieven wordt eind
2005 afgerond. De Stafkaart Vlaamse Architectuurarchieven wordt begin 2006 gepubliceerd
en krijgt de vorm van een rapport. Een eerste deel zal en overzicht bieden van de
geïnventariseerde archiefbestanden. Onder de vorm van een repertorium met een alfabetisch
overzicht van de archiefbestanden van architecten, stedenbouwkundigen, verenigingen,… zal
informatie ter beschikking worden gesteld met verwijzingen naar literatuur en archiefbronnen.
Verder wordt ingegaan op verschillende grote categorieën van architectuurarchieven zoals
archieven van architectuurwedstrijden, wederopbouw, koloniale architectuur, coöperatieven,
architectuuronderwijs, sociale huisvestingsmaatschappijen,….
De kritische evaluatie en analyse van de gegevens worden aangevuld met informatie over de
methoden van inventarisatie, bewaring en ontsluiting binnen de bewaarinstellingen. De
gegevens uit het eerste hoofdstuk zullen on line gepresenteerd worden zodat ze eenvoudig
aangevuld of bijgewerkt kunnen worden. Aangevuld met de kritische evaluatie uit het laatste
hoofdstuk wordt het gehele verkennende onderzoek in 2005 gepubliceerd onder de vorm van
een rapport. Deze Stafkaart Vlaamse Architectuurarchieven zal een eerste verkennend
overzicht bieden van de bewaarplaatsen van Vlaamse architectuurarchieven en van de
aanwezige expertise inzake ordening, bewaring en ontsluiting van architectuurarchieven.
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Met de publicatie en verspreiding van de stafkaart is het inventariserende werk echter niet
afgelopen. De stafkaart heeft nog ononderzochte gebieden en velden in kaart gebracht, die
verder zullen worden onderzocht. De inventariserende opdracht blijft een belangrijk
aandachtspunt in de werking van het CVAa voor de komende jaren. Het project 'Wonen in
Welvaart' (gerealiseerd met aanvullende middelen) vervult een pilootrol wat betreft de verdere
inventarisatie van architectuurarchieven. Door een thematische blik (architectuur van het
wonen) te openen op de periode 1948-1973 worden onbekende of nieuwsoortige
architectuurarchieven ontdekt.

1.2.1 Sensibilisering rondom architectuurarchieven
Sensibiliseren rond het culturele belang van architectuurarchieven blijft één van de
belangrijkste en tegelijkertijd moeilijkste opdrachten voor een thema-archief als het CVAa. De
invulling hiervan moet zich nauwgezet situeren in het spanningsveld tussen breed bereik en
culturele verdieping.
De folder en de publicaties (Handleiding architectuurarchieven: inventarisatie en Focus
architectuurarchieven: Huib Hoste), die tijdens de eerste twee werkingsjaren werden
ontwikkeld, zullen in 2006 verder worden verspreid. In aanvulling op de gerichte acties naar
archiefvormers en -bewaarders, zal de folder in 2006 ook worden aangeboden aan een breder
publiek. Hiervoor zal het CVAa aanwezig zijn op twee grote publieksevenementen: de
Erfgoeddag (april 2006) en de Cultuurmarkt (augustus 2006). Het CVAa zal op verschillende
manieren trachten in te spelen op de eigenheid van deze massamanifestaties, om zo op een
optimale manier te sensibiliseren rondom architectuurarchieven. Voor de Erfgoeddag beogen
we een samenwerking met instellingen die belangrijke architectuurfondsen bezitten (vb.
Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, Designmuseum Gent, …). Voor de
Cultuurmarkt wordt opnieuw een infostand uitgewerkt samen met het VAi. Dit betekent dat
naast het aanbieden van de eigen folder ook initiatieven van derden rondom
architectuurarchieven (tentoonstellingen, lezingen, publicaties, …) zullen worden
bekendgemaakt. Daarnaast zal ook een medeweker van het CVAa uitleg verschaffen en
vragen beantwoorden.
Het project 'Wonen in Welvaart (1948-1973). Wijken, huizen en interieurs voor het goede
leven.' (gerealiseerd met aanvullende middelen) vervult een pilootrol wat betreft de
sensibilisering rond architectuurarchieven. In dit project concretiseert het CVAa de visie dat
sensibilseren over een cultureel thema best kan vertrekken vanuit het 'herkenbare'. 'Wonen in
Welvaart' resulteert bijgevolg niet in een klassieke architectuurtentoonstelling en -publicatie
die de uitzonderlijke en experimentele projecten van avant-garde architecten tonen. Veeleer
wordt hier uitgegaan van de gebouwde omgeving die de burger kent –de alledaagse wijken,
huizen en interieurs– om van daaruit thema's aan te raken die in architectuurcultuur aan de
orde zijn. Het CVAa hanteert de stelling dat dit perspectief niet enkel waardevol is om een
breed publiek vertrouwd te maken met architectuurcultuur, maar gelooft ook dat het werkzaam
is als profiel voor de bewaring van architectuurarchieven. Zowel over het uitzonderlijke
experiment als over de bouwstenen van onze alledaagse omgeving zou een neerslag moeten
worden bewaard bij archiefinstellingen.
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Opzetten samenwerking tussen archiefinstellingen

Het ondernemen van acties die leiden tot samenwerking tussen de verschillende actoren, die
zich inlaten met architectuurarchieven, is van bij het begin één van de voornaamste
aandachtspunten geweest voor het CVAa.
De samenwerking tussen verschillende archief- en onderzoeksinstellingen heeft tijdens de
voorbije werkingsjaren vooral vorm gekregen door concrete coöperatie aan projecten (met
Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed, Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis,
Designarchief Vlaanderen, Stadsarchief Brugge, Rijksarchief, K.U.Leuven, UGent …) en door
middel van een informele adviesraad (3 bijeenkomsten per jaar) waaraan verschillende lokale
en internationale actoren deelnamen. In 2006 wordt er voor gekozen om de frequentie van de
vergaderingen van de adviesraad te verlagen en meer samenwerking op te zetten aan de
hand van concrete projecten.
Een eerste project is 'Wonen in Welvaart (1948-1973). Wijken, huizen en interieurs voor het
goede leven.'. Het uitgangspunt voor dit project is enerzijds de vaststelling dat voor de
archieven uit de jaren vijftig en zestig dringend een bewaar- en ontsluitingsbeleid dient te
worden ontwikkeld, anderzijds het gegeven dat onderzoek dat vanuit nieuwe perspectieven op
het wonen architectuurarchieven ontsluit en valoriseert weinig tot geen doorstroming vindt
naar een breder publiek. Binnen dit project wordt samengewerkt met een breed spectrum aan
bewaar- en onderzoeksinstellingen.
Een tweede samenwerkingsproject dat wordt opgestart in 2006 is 'Renaat Braem (19102010)'. Het heeft als doelstelling om voor de eerste maal inzicht te verschaffen in de bijdrage
die Braem heeft geleverd aan het roerende en onroerende architecturale erfgoed. Het CVAa
zal hier ondermeer samenwerken met het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed(VIOE)
en de Archives d’Architecture Moderne, beide beheerders van archief van Braem. Voor
voorafgaandelijk onderzoek en detailstudies wordt samengewerkt met departementen
architectuur en kunstgeschiedenis aan K.U.Leuven, UGent en VUB. Het project omvat
volgende onderdelen die sterk met elkaar verweven zijn: de inventarisatie van het
architecturale, theoretische en platische oeuvre van Renaat Braem en de eenvormige
inventarisatie van het Braem archief op zijn verschillende bewaarplaatsen. Het zal resulteren
(2010) in een oeuvrecatalogus en een bibliografie en wordt afgesloten met de organisatie van
een overzichtstentoonstelling en de publicatie van een monografie.
Een derde project dat coöperatie tussen verschillende actoren wil vergroten is het project rond
de ‘Databank Architectuurtijdschriften België’. Hier is het uitgangspunt dat bij verschillende
bewaar- en onderzoeksinstellingen in Belgie belangrijke collecties architectuurtijdschriften
worden bewaard en vaak ook geëxcerpeerd. De doelstellingen van het project is om deze
verschillende collecties en bijbehorende data samen te brengen in een gemeenschappelijke
catalogus, die vlot toegankelijk is via het web. In 2006 wordt een testproject opgestart dat de
haalbaarheid van een dergelijke gemeenschappelijke catalogus moet uittesten. Het testproject
is een samenwerking tussen VIOE, Universiteitsbibliotheek UGent, K.U.Leuven, Overleg
Kunstbibliotheken Vlaanderen (OKBV) en het CVAa.
Niet enkel tussen Vlaamse instellingen is samenwerking en uitwisseling van expertise een
vruchtbaar proces, ook in het buitenland kan er veel expertise worden verworven en gedeeld.
Vanuit dit perspectief formuleert het CVAa in 2006 samen met het Raymond Lemaire
International Center for Conservation (RLICC, K.U.Leuven) een dossier voor samenwerking
met het Architectuurmuseum in Kroatië. Gelijkaardige vragen over de selectie en het
bewaarprofiel van architectuurarchieven vormen de basis voor dit project.
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1.2.3 Het genereren van deskundigheid over architectuurarchieven
Van meet af aan is voor het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven het genereren van
deskundigheid een hoofddoelstelling geweest. Uitgangspunt is dat op verschillende plaatsen
in Vlaanderen kennis bestaat of wordt gegeneerd, maar dat die kennis maar zelden breed
wordt verspreid en duurzaam wordt vastgelegd, zodat ook anderen er verder gebruik van
kunnen maken. Als coördinerend centrum wil het CVAa bijdragen aan het creëren
deskundigheid uit de disparaat aanwezige kennis. Dit wordt bereikt door kennis te
verzamelen, ze hand- en duurzaam vast te leggen en ze toegankelijk te houden voor een
geïnteresseerd publiek.
Twee publicatiereeksen, Handleiding Architectuurarchieven en Focus Architectuurarchieven
spelen een belangrijke rol. Van de Handleiding Architectuurarchieven verscheen in 2004 een
publicatie rond inventarisatie. In 2006 wordt het onderzoek voor de twee vervolgpublicaties
afgerond en zal een tweede deel verschijnen: ‘Handleiding Architectuurarchieven: Materiële
zorg’. In de reeks Focus Architectuurarchieven wordt in 2005 het eerste deel uitgegeven rond
de verspreide archieven van Huib Hoste. In 2006 wordt een verkennend onderzoek opgezet
naar de vervolgpublicatie in deze reeks, die in 2007 zal verschijnen.
Een van de belangrijke doelgroepen waarbij deskundigheid dient te worden gegeneerd zijn de
archiefbewaarders. In 2006 richt het CVAa zich actief tot deze groep door middel van
educatie: twee lessen voor de VCM (Contactforum voor Erfgoedverenigingen) en één seminar
binnen de opleiding Master in de Archivistiek (UGent, VUB, UA, K.U.Leuven).
Daarnaast zet het CVAa de deskundigheid dagelijks in door middel van rechtstreekse
adviesverlening aan archiefvormers en –bewaarders en via de website (pagina’s FAQ en
Toolbox).

1.2.4 het opzetten onderzoeks- en tentoonstellingsprogramma’s.
Onderzoek en publiekswerking zijn twee belangrijke componenten van een thematische
archiefwerking. Conform het beleidsplan zal het CVAa in 2006 een aantal strategische keuzes
maken betreffende programma’s voor onderzoek en tentoonstellingen.
Om de aandacht te vestigen op belangrijke - en tot nog toe zo goed als onbekende archiefvelden, wil het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven impulsen geven aan
architectuurhistorisch onderzoek. In 2006 zal een werkgroep worden opgestart om na te gaan
welke rol dit toegepaste onderzoek kan vervullen binnen het CVAa. Voor de concrete
tentoonstellingsprogramma’s wordt gekozen om mee te werken aan langdurige projecten, die
niet enkel een tentoonstelling als resultaat hebben, maar er veeleer op gericht zijn om
architectuurhistorische en archivalische kennis duurzaam vast te leggen. Zowel het eerder
genoemde project ‘Wonen in Welvaart’ als het project rond ‘Renaat Braem’ (2010) passen
binnen dit kader.

1.2.5

Gerichte acties rond bewaren, inventariseren en ontsluiten

Een laatste specifieke doelstelling voor 2006 betreft het ondernemen van gerichte acties rond
bewaren, inventariseren en ontsluiten. Zoals eerder gemeld, is het veld van de
architectuurarchieven in Vlaanderen nog een onontgonnen domein waarbinnen zich soms
situaties aandienen die vragen om dringende en concrete antwoorden. Het Centrum Vlaamse
Architectuurarchieven beschouwt het als een van zijn belangrijkste opdrachten om scenario’s
te bedenken voor dergelijke situaties en tegen de achtergrond hiervan gerichte acties te
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ondernemen. De dagelijkse expertiseverlening via telefoon, e-mail of overleg is hiervan zeker
een voorbeeld. Verder worden in 2006 ook een reeks partnerships opgestart of gecontinueerd.
Het betreft ondermeer de partnerships rond het archief van de Vlaams bouwmeester, het
archief architect Van huffel (Designmuseum Gent), het archief van de architectuurwerking
deSingel (1986-2002), het archief betreffende Isia Isgour (Cultureel Centrum Casino,
Houthalen-Helchteren). Deze lijst wordt aangevuld met nog onbekende partnerships die in de
loop van 2006 zullen worden opgestart.
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2. WIJZE WAAROP ALGEMENE EN SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN WORDEN GEREALISEERD

2.1 Aanstellen personeel voor project ‘Wonen in Welvaart’
Om de bovenstaande algemene en specifieke doelstellingen te realiseren, zal het
personeelsbestand vanaf 1 januari 2006 worden uitgebreid met een halftijdse
productiecoördinator ifv het project ‘Wonen in Welvaart’ en een productiebegeleider (20%).
2.2 Gerichte acties / Projecten
Doelstelling:
Het inventariseren van het veld van de architectuurarchieven (Cf. 1.2.0)
Actie 1: publicatie Stafkaartonderzoek
Bespreking adviesraad
Verwerking bemerkingen
Publicatie en voorstelling
Distributie
Eindresultaat
Een rapport over het veld van
architectuurarchieven in Vlaanderen

Timing
januari 2006
februari en maart 2006
23 april 2006 (erfgoeddag)
mei tot december 2006

de

Actie 2: continueren Stafkaartonderzoek

Eindresultaat
Concrete
aanvullingen
stafkaartonderzoek

op

Actie 3: project ‘Wonen in Welvaart’
Openen van een thematische blik
architectuurarchieven

Timing
1 januari 2006 tot 31 december 2006

het

Timing
op 1 januari tot 31 maart 2006

Eindresultaat
Een
repertorium
van
traditionele
en
nieuwsoortige archieven over de architectuur
van het wonen in de jaren 50 en 60.
Beoogde effecten
Afbakenen van het veld van de archiefwerking
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Doelstelling:
Sensibiliseren rond architectuurarchieven (Cf. 1.2.1)
Actie 4: distributie van boeken en folder
Eindresultaat
Maximale verspreiding
publicatiereeksen

van

folder

Timing

en

Actie 5: communicatie via website

Timing
1 januari 2006 tot 31 december 2006

Eindresultaat
Vlot toegankelijk aanbod van informatie over
architectuurarchieven
Actie 6: debat voeren over arch. archieven Timing
Persberichten naar
kranten, tijdschriften, 1 januari tot 31 december 2006
websites
Eindresultaat
Interventies in media over de culturele waarde
van architectuurarchieven
Actie 7: deelname publieksmanifestatie
Erfgoeddag
Cultuurmarkt

Timing
23 april 2006
augustus 2006

Eindresultaat
Presentatiestand en verspreiding van folders
omtrent archiefwerking. In het geval van de
erfgoeddag aangevuld met een kleine
tentoonstelling over het thema ‘in kleur’.
Beoogde effecten
Bekendmaking
culturele
waarde
architectuurarchieven en werking CVAa

van

Doelstelling:
Opzetten samenwerking tussen archiefinstellingen (cf.1.2.2)
Actie 8: Project ‘Wonen in Welvaart’
Timing
Samenbrengen van materiaal uit verschillende 1 januari 2006 - 1 augustus 2006
Vlaamse instellingen rond thema van
architectuur van het wonen.
Eindresultaat
Een
representatieve
selectie
van
archiefmateriaal
dat
in
verschillende
bewaarplaatsen in Vlaanderen voorhanden is
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rond het thema van de architectuur van het
wonen
Actie 9: Project Renaat Braem 2010
Timing
Opstart samenwerking tussen bewaarplaatsen 1 januari 2006 – 28 februari 2006
(VIOE en AAM et al.) van archieven van
Renaat Braem
Uitvoering project
1 maart 2006 – 1 januari 2010
Eindresultaat
Gemeenschappelijke toegangen tot het
architecturale, theoretische en plastische
oeuvre van Renaat Braem
Actie 10: Partnership architectuurtijdschr.
Opstellen aanvraag verkennend onderzoek
Uitvoering verkennend onderzoek

Timing
1 januari 2006 – 31 maart 2006
1 juli 2006 – 30 juni 2007

Eindresultaat
Inzicht verkrijgen in de reeksen Belgische
architectuurtijdschriften en hun toegangen (en
excerpten) in verschillende bewaarplaatsen
en onderzoeksinstellingen, met het oog op de
creatie
van
een
gemeenschappelijke
databank. Dit project is een samenwerking
met OKBV, UGent, K.U.Leuven, VIOE, …

Actie 11: Partnership AMuseum Kroätie
Timing
Opstellen subsidieaanvraag voor uitwisseling 1 mei 2006 - 30 juni 2006
van
deskundigheid
tussen
Architectuurmuseum Kroätie en CVAa.
Eindresultaat
Dossier subsidieaanvraag
Actie 12: Adviesraad
Bijeenkomst lokale en internationale actoren
Eindresultaat
Vergadering en uitgebreid verslag
Beoogde effecten
Een grotere coördinatie en toegankelijkheid
van de archiefbescheiden én de kennis
erover, die aanwezig zijn bij verschillende
bewaarinstellingen
in
Vlaanderen.
De
uitwisseling
van
deskundigheid
over
architectuurarchieven in Vlaanderen en
Europa.

Timing
januari 2006
september 2006
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Doelstelling:
Het genereren van deskundigheid over architectuurarchieven (cf.1.2.3)
Actie 13: Handleiding Architectuurarchvn.
Onderzoek ‘materiële zorg’ en ‘beschrijving’
(KU Leuven, architectuurgeschiedenis)
Eindredactie en productie deel ‘materiële zorg’
Publicatie deel ‘materiële zorg’

Timing
1 juli 2005 - 1 juli 2006
1 juli 2006 – 1 december 2006
december 2006

Eindresultaat
Handleiding waarin de materiële zorg van
architectuurarchieven aan de hand van enkele
voorbeeldarchieven wordt toegelicht.
Actie 14: Focus architectuurarchieven
Timing
Voorbereidend onderzoek nieuwe publicatie 1 juli 2006 – 31 december 2006
(verschijnt 2007)
Eindresultaat
Visie op volgende publicatie binnen reeks
Focus Architectuurarchieven
Actie 15: educatie over aa
VCM lessenreeks
GGS Archivistiek

Timing
21 januari 2006, 28 januari 2006
februari 2006

Eindresultaat
Lessen over de inventarisatie, materiële zorg
en beschrijving van architectuurarchieven
toegespitst op specifieke doelpublieken.
Actie 16: expertiseverlening

Timing
1 januari 2006 – 31 december 2006

Eindresultaat
Gemotiveerde adviezen aan archiefvormers, bewaarders en –valorisators, alsook aan
overheden.
Beoogde effecten
Het genereren van een brede culturele en
archivalische
deskundigheid
over
architectuurarchieven.

Doelstelling: het opzetten onderzoeks- en tentoonstellingsprogramma’s. (Cf. 1.2.4)
Actie 17: Project Wonen in Welvaart

Timing
1 januari - 31 december 2006

Actie 18: Project Renaat Braem 2010
1 januari - 28 februari 2006
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Actie 19: Werkgroep onderzoek
april - juni 2006
Actie 20: Werkgroep digitalisering
drie vergaderingen in de loop van 2006
Eindresultaat:
Inventarissen van archieven over architectuur
van het wonen en werk Renaat Braem.
Tentoonstellingen en publicaties.
Beoogde effecten
Nauwkeuriger bepalen van de plaats van
onderzoek
en
publiekswerking
binnen
thematische archiefwerking.

Doelstelling: Gerichte acties rond bewaren, inventariseren en ontsluiten (Cf. 1.2.5)
Actie 21: Partnersh. Vlaams Bouwmeester
Onderzoeksgroepen (2)

Timing
maart en september 2006

Actie 22: Partnersh. AArchief deSingel

1 augustus - 30 september 2006

Actie 23: Partnersh. Isia Isgour
1 oktober - 31 december 2006
Actie 24: Partnersh. Albert Van huffel
1 januari - 28 februari 2006
Eindresultaat
Kwalitatief geordende en geïnventariseerde
archieven, die vlot toegankelijk zijn en op
lange termijn kwalitatief worden bewaard.
Beoogde effecten
Concrete ingrepen die bijdragen aan een
beter beheer van architectuurarchieven bij
een grote diversiteit
van
belangrijke
archiefbewaarders.
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3. SAMENVATTENDE TABEL ACTIVITEITENPROGRAMMA WERKINGSJAAR 2006
(met aanduiding van prioriteiten 1 = hoogste prioriteit, 4 = laagste prioriteit)
Doelstelling: Inventariseren van het veld van de architectuurarchieven (Cf. 1.2.0)
Actie 1: Publicatie stafkaartonderzoek
Actie 2: Continueren stafkaartonderzoek
Actie 3: Project ‘Wonen in Welvaart’

1
1
2

Doelstelling: Sensibiliseren rond architectuurarchieven (Cf. 1.2.1)
Actie 4: Distributie van boeken en folder
Actie 5: Communicatie via website
Actie 6: Debat voeren over aa
Actie 7: Aanwezigheid publieksmanifestaties

3
3
2
2

Doelstelling: Opzetten samenwerking archiefinstellingen (Cf. 1.2.2)
Actie 8: Project Wonen in Welvaart
Actie 9: Project Renaat Braem
Actie 10: Partnership architectuurtijdschriften
Actie 11: Partnership Amuseum Kroätie
Actie 12: Adviesraad

1
2
2
4
1

Doelstelling: Het genereren van deskundigheid over architectuurarchieven (Cf. 1.2.3)
Actie 13: Handleiding architectuurarchieven
Actie 14: Focus architectuurarchieven
Actie 15: Educatie over architectuurarch.
Actie 16: Expertiseverlening

1
1
2
1

Doelstelling: Het opzetten onderzoeks- en tentoonstellingsprogramma’s (Cf. 1.2.4)
Actie 17: Project Wonen in Welvaart
Actie 18: Project Renaat Braem 2010
Actie 19: Werkgroep onderzoek
Actie 20: Werkgroep digitalisering

1
1
2
2

Doelstelling: Gerichte acties rond bewaren, inventariseren en ontsluiten (Cf.1.2.5)
Actie 21: Partnersh. Vlaams Bouwmeester
Actie 22: Partnersh. AArchief deSingel
Actie 23: Partnersh. Isia Isgour
Actie 24: Partnersh. Van huffel

1
2
2
1
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BEGROTING 2006
ARCHIEFWERKING MET BETREKKING TOT HET ARCHITECTURALE ERFGOED

BEGROOT
178.555

61 diensten
611 eigen programma (detail in bijlage)

159.555

612 promotie

2.000

613 prospectie/representatie

4.000

614 verplaatsingskosten

3.000

616 huisvesting

5.000

617 administratie

5.000
140.000

62 personeelskosten
personeelkosten
sociaal passief

140.000
0

63 afschrijvingen & voorzieningen

0

terugname voorzieningen

0

64 andere bedrijfskosten

0

66 uitzonderlijke kosten

0

ARCHIEF UITGAVEN

318.555

71 eigen inkomsten

7.000

74 toelage CVAa
toelage archiefdecreet VG

311.555
183.000

subsidie Wonen in Welvaart

64.000

subsidie Wonen in Welvaart 2

24.555

bijdrage erfgoedconvenant steden

20.000

76 uitzonderlijke opbrengsten (overdracht 2005)

20.000

ARCHIEF INKOMSTEN

318.555

ARCHIEF RESULTAAT

0
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