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Agenda nr. 2/9 Budget 2017. Verdeelkrediet voor de koepelwerking van 
regionale erfgoedverenigingen. Aanwending van krediet. 
Goedkeuring.

In het budget 2017 werd een bedrag van 40.000 EUR ingeschreven onder 
budgetcode 0729/64900000, raming 2017140977 als ‘verdeelkrediet voor de 
koepelwerking van regionale erfgoedverenigingen’. De verdeling van dit krediet 
moet worden voorgelegd aan de provincieraad.

Het krediet is voorbehouden aan erfgoedverenigingen met zetel in de provincie 
Antwerpen die voor één welbepaald soort erfgoed (forten, schuttersgilden, 
heemkunde, varend erfgoed, molens …) een koepelwerking hebben ten gunste van 
aangesloten leden in de provincie Antwerpen.
De koepelvereniging heeft de keuze om te opteren voor een basissubsidie van 
2.500 EUR voor de eigen werking als koepel. Als de vereniging bijkomend 
initiatieven ontplooit die gelijklopen met de beleidsprioriteiten van het provinciale 
erfgoedbeleid dan kan de werking gehonoreerd worden met een verhoging tot 
10.000 EUR. 

De volgende drie verenigingen doen enkel beroep op een basissubsidie voor hun 
werking als koepel:

De vereniging Ruimschoots vzw is een koepel voor verenigingen in de nautische 
sector en heeft o.a. tot doel de publicatie te verzorgen van het gelijknamige 
driemaandelijkse tijdschrift, waarin informatie wordt opgenomen in verband met/of 
relevant voor de sector van het maritieme erfgoed. Zij bericht ook over nautische 
geschiedenis, tewerkstelling, binnenvaart en pleziervaart. Ruimschoots vzw voert 
promotie voor het maritieme erfgoed.
Vanaf 2002 wordt de vereniging gesubsidieerd voor een bedrag van 2.480 EUR en 
vanaf 2006 voor een bedrag van 2.500 EUR.  De optie is dat ook in 2017 
Ruimschoots vzw wordt ondersteund met een subsidie van 2.500 EUR.

Simon Stevin Vlaams Vestingbouwkundig Centrum vzw
Deze vereniging ijvert sinds 1964 voor het behoud, ontsluiting en herbestemming 
van historische versterkingen zoals forten, omwallingen, bunkerherstellingen en 
andere buiten militair gebruik gestelde verdedigingswerken. Dit omwille van hun 
geschiedkundige en vestingbouwkundige betekenis of als natuurmonument. De 
vereniging is de ontmoetingsplaats voor iedereen die belangstelling heeft in 
versterkt erfgoed en vestingbouw.
Vanaf 2013 ontvangen zij een subsidie van 2.500 EUR. Voorgesteld wordt om ook 
in 2017 het Simon Stevin Vlaams Vestingbouwkundig Centrum vzw te subsidiëren 
met hetzelfde bedrag.



Reuzen in Vlaanderen - Afdeling provincie Antwerpen
De vzw Reuzen in Vlaanderen met zetel in Halle in de provincie Vlaams-Brabant, 
werd opgericht in 2010. Sindsdien werden er in Vlaanderen provinciale afdelingen 
opgestart, waaronder de Antwerpse afdeling die begin 2014 werd opgericht als 
feitelijke vereniging.
In 2015 heeft Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz de reuzencultuur toegevoegd 
aan de Vlaamse inventaris voor het immaterieel cultureel Erfgoed.
Het doel van de vereniging is het Reuzenerfgoed te bevorderen en te promoten. De 
provinciale afdeling organiseert een jaarlijkse provinciale ontmoetingsdag van 
aangesloten reuzen in de provincie en neemt deel aan de jaarlijkse federatiedag 
van de vzw Reuzen in Vlaanderen. 
Vanaf 2014 ontvangen zij een subsidie van 2.500 EUR.
Voorgesteld wordt om ook in 2017 hetzelfde bedrag van 2.500 EUR te voorzien.   

De volgende verenigingen doen beroep op een basissubsidie en een bijkomend 
bedrag voor hun specifieke werking inzake erfgoedzorg:

De vzw Hoge Gildenraad der Kempen is een koepelvereniging die als doel heeft 
het bestuderen en in stand houden van het erfgoed van de eeuwenoude 
schuttersgilden in de Kempen.
Sinds 2008 kreeg de vzw jaarlijks een basissubsidie van 5.000 EUR en vanaf 2013 
jaar werd het subsidiebedrag structureel verhoogd naar 10.000 EUR, omdat de 
vereniging sindsdien zich volop zou inzetten op inventarisatie en registratie van het 
bedreigde gildebezit van de aangesloten schuttersgilden. Dit gebeurde op vraag van 
én in nauwe samenwerking met consulenten van de dienst Erfgoed. In 2016 werd 
aangevangen met het integreren en migreren van de huidige inventarissen in 
Excel-bladen. In 2017 is het laatste onderdeel van de inventarisatie van het 
gildebezit aan de beurt, het tin. 
Voorgesteld wordt om ook dit jaar een bedrag van 10.000 EUR te voorzien.

Heemkunde Gouw Antwerpen vzw
Deze koepelvereniging voor heem-, geschied- en oudheidkundige kringen in de 
provincie Antwerpen werd in het verleden gesubsidieerd via een ad nominatim 
subsidie van 10.000 EUR. Vanaf 2014 werd de subsidie voor Heemkunde Gouw 
Antwerpen vzw opnieuw ondergebracht in het verdeelkrediet voor 
koepelverenigingen. 
Heemkunde Gouw Antwerpen vzw heeft tot doel de aangesloten heemkringen en 
heemmusea in de provincie te motiveren heemkunde eigentijds te benaderen door 
plaatselijke initiatieven op te wekken waarbij de Gouw logistieke steun kan 
verlenen. Zij geven het 3 maandelijkse Gouwtijdschrift uit en organiseren de 
jaarlijkse Gouwdag. 
Voorgesteld wordt om ook in 2017 een bedrag van 10.000 EUR te voorzien.

Levende Molens vzw – werkgroep Kempen-Antwerpen
De koepelvereniging Levende Molens vzw – werkgroep Kempen-Antwerpen ontving 
in 2014 voor de eerste keer een subsidie van 10.000 EUR. Naast haar basiswerking 
zet de vzw Levende Molens – werkgroep Kempen-Antwerpen in op educatieve 
werking, de registratie op een structurele manier van het roerend molenerfgoed 
zoals alaam, opleidingen rond specifieke aan molenzorg gerelateerde ambachten 
(zoals houtdraaien, touwslagen, …) en veiligheid. Ervaren leden van de werkgroep 
staan in voor de verdere opvolging van onderhoudswerken aan o.a. de 
Scherpenbergmolen in Westmalle, de Eenhoorn in Lillo, de Stenen Molen in 
Boechout, de Prinskensmolen in Meerhout en de Heimolen in Aartselaar. De 
werkgroep Kempen-Antwerpen zet samen met de provincie in op de provinciale 
Molenzondagen, traditioneel de laatste zondagen van augustus en september.



Voorgesteld wordt om ook in 2017 de vzw Levende Molens - werkgroep Kempen-
Antwerpen, te ondersteunen via het krediet subsidiëring van regionale 
erfgoedverenigingen voor hun koepelwerking met een bedrag van 10.000 EUR.

De dienst Erfgoed oordeelt dat de zes verenigingen een duidelijke koepelwerking 
hebben voor erfgoedzorg in de provincie Antwerpen.

Provinciale Erfgoedprijs 2017
Voorgesteld wordt om het resterende bedrag van het verdeelkrediet van 2.500 EUR 
aan te wenden, net zoals in 2016, voor de jaarlijkse provinciale Erfgoedprijs 
(voormalige Prijs voor Geschiedenis en Volkskunde). De wedstrijd is lopende en de 
Erfgoedprijs zal na beoordeling en beraadslaging van de ingestuurde werken in het 
najaar 2017 worden uitgereikt.

0729/64900000, raming 2017140977 
Subsidiëring van regionale erfgoedverenigingen voor hun koepelwerking - 
Aanwending van krediet.
Op het krediet van 40.000 EUR worden volgende subsidies voorzien:
2.500 EUR voor de vzw Ruimschoots voor haar gelijknamige tijdschrift;
2.500 EUR voor de vzw Simon Stevin Vestingbouwkundig Centrum; 
2.500 EUR voor Reuzen in Vlaanderen - Afdeling Provincie Antwerpen;
10.000 EUR voor de vzw Hoge Gildenraad der Kempen;
10.000 EUR voor de vzw Heemkunde Gouw Antwerpen; 
10.000 EUR voor de vzw Levende Molens – werkgroep Kempen-Antwerpen;
2.500 EUR voor de provinciale Erfgoedprijs 2017.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 1 juni 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op het verslag van de deputatie;

Gelet op artikel 42 van het provinciedecreet;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
Op het krediet 0729/64900000, raming 2017140977 van het budget 2017, 40.000 
EUR, worden volgende subsidies voorzien:
2.500 EUR voor de vzw Ruimschoots voor haar gelijknamige tijdschrift;
2.500 EUR voor de vzw Simon Stevin Vlaams Vestingbouwkundig Centrum;
2.500 EUR voor Reuzen in Vlaanderen - Afdeling Provincie Antwerpen;
10.000 EUR voor de vzw Hoge Gildenraad der Kempen;
10.000 EUR voor de vzw Heemkunde Gouw Antwerpen; 
10.000 EUR voor de vzw Levende Molens vzw – werkgroep Kempen-Antwerpen;
2.500 EUR voor de provinciale Erfgoedprijs 2017.


