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Sint-Martens-Latem –  
27 februari 2016 

Programma 
• Vanaf 9u  Onthaal 

• 9u – 9u30  Verwelkoming 

• 9u30 – 10u40  Stap 3: Selecteren 

   Stap 4: Bewaren 

• 10u40 – 11u   Pauze 

• 11u – 12u  Stap 5: Valoriseren 

• 12u   Vragenrondje   

• 12u15  Rondleiding 
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Herhaling 

• Archief van vereniging:  
– Organisch gevormd vanuit functies 

– Ordening op basis van taken en activiteiten 

 

• Collectie van vereniging:  
– Doelbewust en volgens een criterium 

bijeengebrachte groep documenten of objecten 

– Ordening volgens type of thema (audiovisuele 
collectie, bibliotheekcollectie, museale collectie) 
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Klassement               Mappenstructuur 

1. Organisatie 
 1.1. Oprichting 
 1.2. Briefwisseling 
 1.3. Jaarverslagen 
 1.4. Bestuur 
 1.5. Financieel  
 beheer en logistiek 
 1.6. Ledenbeheer 
 
2. Activiteiten 
 2.1. Basiswerking 
 2.2. Projecten 
 2.3. Communicatie 
 
3. Documentatie en 
onderwerpsmappen 
 

= 



Stappenplan 
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Stappenplan 

1. Je archief in kaart brengen 

2. Ordenen en beschrijven 

3. Selecteren  

4. Bewaren  

5. Valoriseren 
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Stap 3: selecteren 
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Waarom? 

 

• Overzicht en structuur 

• Onderscheid essentie en ballast 

• Gecontroleerd vernietigen 

• Ruimtebesparing 
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Wat? 

 

Onderscheid maken tussen: 

• Permanent bewaren 

• Tijdelijk bewaren en vernietigen 

    -> Toekennen van bewaartermijn 

            (wettelijk of administratief) 
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Begin met schonen 
 

Verwijder:  

• Vreemde voorwerpen (papierklemmen, nietjes, 
elastieken, plastieken mapjes, ringmappen, etc.) 

• Dubbels  

• Notities zonder belang (bv. post-it) 

• Kladversies en concepten 

• Documenten ter kennisname (bv. agenda) 
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Voorbeeld e-mails 

Vernietigen: 
• Ontvangst- en leesbevestigingen 
• Spam en reclame 
• Privé-berichten 
• Informatieve berichten 
• Reply (enkel laatste bericht in conversatie) 
• Aanwezigheidsberichten 
 
Bewaren: 
• Ontvangen én verzonden berichten in kader van je taken 

en functies 
• Bijlagen die onderdeel vormen van een dossier 



Stel jezelf vragen 

 

• Heb ik het document vaak nodig?  

• Heeft het juridische of financiële waarde?  

• Vormt het een kennisbron of geheugensteun? 

• Bezit het unieke informatie?  

 
1-2: administratieve en juridische waarde (tijdelijk) 

3-4: cultuurhistorische waarde (permanent) 
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Oefening selectie 
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Bewaren 
“Stukken die oprichting, beleid,  

doelstellingen en taken weergeven” 
      

      De kern: 
• Organisatie (bv. statuten) 
• Beleid (bv. jaarverslag) 
• Bestuur (bv. verslagen van Algemene Vergadering) 
• Leden (bv. ledenlijsten) 
• Financiën (bv. jaarrekeningen) 
• Bezittingen (bv. bouwtekeningen) 
• Specifieke taken en activiteiten (bv. projectdossiers, 

foto’s) 
• Publicaties (bv. verenigingsblad) 



Vernietigen 

• Documenten die elders worden bewaard 

• Stukken waarvan de inhoud is verwerkt in andere 
documenten 

• Documenten waarbij geen actie werd 
ondernomen (bv. niet uitgevoerde offerte) 

• Documenten zonder administratieve, juridische 
én historisch waarde 

 

Bijvoorbeeld:  
- Begeleidende brieven en uitnodigingen voor vergaderingen 

- Voorbereidende stukken van lezingen 



• Pas de selectielijst niet klakkeloos toe -> je kan 
documenten altijd langer bijhouden (bv. 
documentatie) 

• Vernietig privacygevoelige documenten met een 
papierversnipperaar of via een gespecialiseerde 
firma  

• Papier versus digitaal 

• Druk e-mails nooit af! 

• Organiseer een opruimdag (trash day) 

 => Logboekje intergemeentelijke archivaris (p.25) 

Tips 
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http://egclandvandendermonde.be/logboek-van-een-jaar-intergemeentelijke-archiefwerking/
http://egclandvandendermonde.be/logboek-van-een-jaar-intergemeentelijke-archiefwerking/
http://egclandvandendermonde.be/logboek-van-een-jaar-intergemeentelijke-archiefwerking/
http://egclandvandendermonde.be/logboek-van-een-jaar-intergemeentelijke-archiefwerking/
http://egclandvandendermonde.be/logboek-van-een-jaar-intergemeentelijke-archiefwerking/
http://egclandvandendermonde.be/logboek-van-een-jaar-intergemeentelijke-archiefwerking/


Stap 4: bewaren 
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Boosdoener: licht 

 

 

 

 

 

       Kleurvervaging door lichtinval 
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Boosdoener: temperatuur 

 

 

 

 

 

 

         Vervorming en verkleuring van  

   celluloid-negatieven 



Boosdoener: vocht 

 

 

 

 

 

 

 

 



Boosdoener: schimmels en bacteriën  



Boosdoener: ongedierte 

 

 

 

 

 

     Knaagschade 

 



Boosdoener: metaal en plastic 

 

 

 

 

 

       Roestschade door een papierklem en nietje 

 



Boosdoener: de mens 

 

 

 

 

 

 

      Schade aan de rug van  

   een boekband 

 



De Tien Schadefactoren 
 

• Fysische krachten 
• Dieven en vandalen 
• Brand 
• Water 
• Ongedierte en schimmel 
• Verontreiniging 
• Licht en straling 
• Verkeerde temperatuur 
• Verkeerde relatieve vochtigheid 
• Informatieverlies 

 

Bron: www.depotwijzer.be 
 

Leren archiveren.  
Verenigingsarchief zkt. archivaris 

http://www.depotwijzer.be/


Waar bewaren?  
• Afgesloten, donkere en koele ruimte 
 
Ideaal:  
- Temperatuur 16 à 18°C 
- Luchtvochtigheid 45 à 50% 
       
Alternatief:  
- Nood aan stabiliteit!  
- Zo weinig mogelijk schommelingen  
 => Schimmels ontwikkelen bij > 20°C en > 65RV 
 

         

           Tip: Uitleendienst van provincies 
 Tip: Conservatiebrochure vlaggen erfgoedcel CO7 
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http://www.oost-vlaanderen.be/public/cultuur_vrijetijd/uitleendiensten/musea/index.cfm
http://www.oost-vlaanderen.be/public/cultuur_vrijetijd/uitleendiensten/musea/index.cfm
http://www.erfgoedcelco7.be/images/filelib/ConservatiebrochureVlaggen_2183.pdf


Bewaarcondities per type drager 
Drager Temperatuur Relatieve vochtigheid 

Papier 16 à 18°C 45 à 50% 

Foto’s en fotoalbums 18°C 45 à 50% 

Films, cassettes, video’s, 
fotonegatieven 

13°C 33 à 36% 

Optische beelddragers, CD-
rom en DVD  

5 à 10°C 35 à 40% 

Kleuren polaroid, 
kleurennegatieven en 
positieven 

3°C 33 à 36% 



Is mijn zolder of kelder geschikt? 

 
 

• Te droog / te vochtig = kans op schimmels 

• Ongedierte (insecten, knaagdieren, duiven,..) 

• Onveilig bij brand 

 

     Tip: Plaats je documenten niet op de grond  
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Aanspreekpunten 
• Archiefdiensten in eigen gemeente of stad 
• Heemkringen 
• Erfgoedcellen 
 - Land van Dendermonde 
  Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laarne, Lebbeke, Wetteren,  
  Wichelen en Zele 

 - LeieSchelde  
  Deinze, De Pinte, Gavere,Nazareth, Sint-Martens-Latem en Zulte 

 - Denderland 
  Aalst, Lede, Ninove, Denderleeuw en Erpe-Mere 

 - Meetjesland 
  Aalter, Assenede, Eeklo, Evergem, Kaprijke, Knesselare, Lovendegem,  
  Maldegem, Nevele, Sint-Laureins, Waarschoot, Wachtebeke, Zelzate en  
  Zomergem 

 - Viersprong 
  Destelbergen, Lochristi, Merelbeke, Melle, Oosterzele en Sint-Lievens- 
  Houtem 

 - Waasland 
  Beveren, Kruibeke, Lokeren, Temse, Sint-Niklaas, Sint-Gillis-Waas, Stekene en  
  Waasmunster 
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http://egclandvandendermonde.be/
http://www.polsregio.be/erfgoedcel/home
http://www.polsregio.be/erfgoedcel/home
http://erfgoedceldenderland.be/
http://comeet.be/erfgoed-2/
http://erfgoedcelviersprong.be/
http://www.erfgoedcelwaasland.be/item.php?itemno=1_2&lang=NL


Verpakking 
 

= Buffer tegen schadelijke omgevings- 

factoren 

• Papier: Kies voor zuurvrije materialen 

• Andere dragers: zie gespecialiseerde literatuur 

    → www.depotwijzer.be 

• Groepsaanbod provincie Oost-Vlaanderen 

    → Tegemoetkoming erfgoedcellen! 
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http://www.depotwijzer.be/
http://www.oost-vlaanderen.be/public/cultuur_vrijetijd/cultuur/depotbeleid/groepsaanbod/index.cfm
http://www.oost-vlaanderen.be/public/cultuur_vrijetijd/cultuur/depotbeleid/groepsaanbod/index.cfm
http://www.oost-vlaanderen.be/public/cultuur_vrijetijd/cultuur/depotbeleid/groepsaanbod/index.cfm


Digitaal archief 

• Bewaar je archief centraal 

• Niet op USB, DVD, CD-ROM en in de “cloud” 

• Maak regelmatig (wekelijks) een back-up 

• Bewaar de kopie op een externe locatie 

• (Externe) harde schijf: gaat niet eeuwig mee! 

• Controleer jaarlijks of alle bestanden nog 
leesbaar zijn 
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Alles digitaliseren? 

• Niet blindelings (bijv. om ruimte te maken)  

• Arbeids- en tijdsintensief! => zoek naar goede 
redenen (bijv. kwestbaar, regelmatige raadpleging, 
hergebruik) 

• Bewaar de originelen 

• Maak een selectie en noteer metadata 

• Kies voor moederkopie (resolutie 300 ppi, formaat 
tiff) én raadpleegkopie (jpeg of png) 

• Handboek digitaliseren van Jeroen Poppe 
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http://www.faronet.be/e-documenten/handboek-digitaliseren-van-documenten-technische-aspecten-en-kwaliteitseisen


Stap 5: valoriseren 

Leren archiveren.  
Verenigingsarchief zkt. archivaris 



Valoriseren 

• Vaak naar aanleiding van  
een bijzondere gelegenheid: jubileum 

 → Onderzoek naar geschiedenis 

 → Projecten: boek, tentoonstelling, 
 website, facebook, presentatie, ...  

 → Tips in Hoera, een jubileum 
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http://www.erfgoedplus.be/sites/all/files/media/dossiers/bijlagen/HEJ_integraal.pdf


Valoriseren 

• Ondersteuning via erfgoedcellen 

  - Denderland 

 - Land van Dendermonde 

 - Leie Schelde 

 - Meetjesland 

 - Viersprong 

 - Waasland  

• Ga ook zeker eens langs bij de gemeente 
(cultuurdienst) om te polsen wat daar mogelijk 
is aan ondersteuning! 
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http://erfgoedceldenderland.be/subsidies-2/
http://egclandvandendermonde.be/ondersteuningsbeleid/
http://www.polsregio.be/erfgoedcel/subsidiereglement
http://comeet.be/wat-we-doen-voor-cultureel-erfgoed/
http://erfgoedcelviersprong.be/aan-de-slag/projectsubsidies/
http://www.erfgoedcelwaasland.be/item.php?itemno=3_294_399_318&lang=NL
http://www.erfgoedcelwaasland.be/item.php?itemno=3_294_399_318&lang=NL


Valoriseren 

• Erfgoedbanken 

www.madeinaalst.be  

(wordt www.madeindenderland.be) 

www.erfgoedbanklandvandendermonde.be 

www.erfgoedbankleieschelde.be 

www.erfgoedbankmeetjesland.be 

www.erfgoedbanklandvanrode.be 

www.waaserfgoed.be 
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http://www.madeinaalst.be/
http://www.erfgoedbanklandvandendermonde.be/
http://www.erfgoedbanklandvandendermonde.be/
http://www.erfgoedbankleieschelde.be/
http://www.erfgoedbankmeetjesland.be/
http://www.erfgoedbanklandvanrode.be/
http://www.waaserfgoed.be/


Valoriseren 

 

        Tip: Zoek samenwerkingen  
     met partners zoals de lokale heemkring voor een         

         tentoonstelling, de opmaak van een brochure… 

 => Ervaring met inhoudelijke en praktische 
 uitwerking, budget, … 

Leren archiveren.  
Verenigingsarchief zkt. archivaris 



Vragen ? 
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