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Agenda nr. 1/3 Budget 2020. Verdeelkrediet voor de koepelwerking van 
regionale erfgoedverenigingen. Aanwending van krediet. 
Goedkeuring.

In het budget 2020 werd een bedrag van 35.000 EUR ingeschreven onder 
budgetcode 2020/64902000/0729, raming MJP000042 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 onroerend erfgoed (militair erfgoed, 
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 twee 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 diverse informatie wordt opgenomen in verband 
met/of relevant voor de sector van het maritieme erfgoed. Zij bericht over 
vaargeschiedenis, scheepsmensen en tewerkstelling, ambachtelijke binnenvaart en 
authentieke pleziervaart. Verschillende verenigingen die binding hebben met 
nautisch erfgoed leveren artikels aan. Elk nummer leveren ook een aantal 
gastauteurs een vrijwillige bijdrage aan over de meest gevarieerde onderwerpen. 
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. Voorgesteld wordt om ook in 2020 
Ruimschoots vzw te subsidiëren met hetzelfde bedrag van 2.500 EUR.

Simon Stevin Vlaams Vestingbouwkundig Centrum vzw
Deze koepelvereniging 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. Zij organiseert regelmatig 
bezoeken aan forten in binnen- en buitenland, publiceert het tijdschrift “Vesting” en 
beheert een uitgebreid documentatiecentrum. 
Vanaf 2013 ontvangt de vereniging een subsidie van 2.500 EUR. Voorgesteld wordt 
om ook in 2020 Simon Stevin Vlaams Vestingbouwkundig Centrum vzw te 
subsidiëren met hetzelfde bedrag van 2.500 EUR.

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

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 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 en restauratiedossiers aan 
o.a. de  Scherpenbergmolen in Westmalle, de Prinskensmolen en de Haenvense 
molen in Meerhout, de Steenen Molen in Boechout, de Molen van ‘t Veld en van 
Larum in Geel en de Keesesmolen in Kasterlee.  
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 2020 Levende Molens vzw - werkgroep Kempen-
Antwerpen te ondersteunen met een subsidie van 10.000 EUR.

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

Om de drie koepelverenigingen te stimuleren nieuwe initiatieven te ontplooien op 
langere termijn stelt de dienst Erfgoed voor om vanaf dit werkingsjaar een 
afsprakennota met elk van hen te maken, onder de vorm van een meerjarige 
samenwerkingsovereenkomst.
Wegens de opgelopen vertraging door de CORONA-crisis zijn de 
samenwerkingsovereenkomsten nog in voorbereiding en ze kunnen pas formeel aan 
uw raad in een eerstvolgende zitting worden voorgelegd.

Provinciale Erfgoedprijs 2020
Voorgesteld wordt om het resterende bedrag van het verdeelkrediet van 
20.000 EUR aan te wenden voor de jaarlijkse provinciale Erfgoedprijs. Met deze 
prijs wenst de provincie te sensibiliseren rond Onroerend Erfgoed, de inzet en 
initiatieven rond Onroerend Erfgoed van lokale spelers in onze provincie onder de 
aandacht te brengen en gerealiseerde projecten met een bovenlokale uitstraling 
en/of voorbeeldfunctie te belonen.
De oproep werd in de loop van de maand mei gelanceerd en de Erfgoedprijs zal na 
beoordeling en beraadslaging van de ingestuurde projectdossiers in november 2020 
worden uitgereikt.

2020/64902000/0729, raming MJP000042 
Subsidiëring van regionale erfgoedverenigingen voor hun koepelwerking – 
Aanwending van krediet.
Op het krediet van 35.000 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; 



10.000 EUR voor de vzw Levende Molens – werkgroep Kempen-Antwerpen;
20.000 EUR voor de provinciale Erfgoedprijs 2020.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 4 juni 2020.

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 2020/64902000/0729, raming MJP000042, van het budget 2020, 
35.000 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;
10.000 EUR voor de vzw Levende Molens vzw – werkgroep Kempen-Antwerpen;
20.000 EUR voor de provinciale Erfgoedprijs 2020.


