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Organisatie: 

 

Contactpersoon: 

 

Email: 

 

Telefoon: 

 

 

I. BASISIDEE  

 

 

 

Omschrijf je IDEE in 9 kernwoorden 

 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

 

 

 

 

Op welk ERFGOEDaspect focust je idee? 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Welke invalshoeken van het thema KIEZEN bereik je met jouw idee? 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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II. BRAINSTORMEN MET COLLEGA’S / PARTNERS OVER JE IDEE 

 

Vertel je idee aan elkaar en stel hierbij volgende vragen 

 

 

VOOR WIE wil je deze activiteit organiseren? WIE zijn je DOELGROEPEN?  

 

Is er ruimte om de activiteit af te stemmen/ aan te bieden voor 

kinderen/gezinnen/scholen?  

 

Welke specifieke doelgroepen kan je bij jouw idee betrekken? En hoe wil je dat 

doen?  

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

In welke VORM wil je jouw idee aanbieden?  

Laat je inspireren door deze werkvormen. Of heb je nog een ander idee? 

Hou er rekening mee dat ACTIEVE werkvormen erg gesmaakt worden door het 

publiek van Erfgoeddag. 

 

Tentoonstelling Concert Op de koffie bij… 

Lezing Dansvoorstelling Ontbijtsessie 

Wandeling/Fietstocht Zoektocht Avonturenparcours 

Vertelling / Voorleessessie Wedstrijd Geocaching 

Gesprek / Debat Demonstratie Interview 

Theaterwandeling Fuif / feest Verkiezing 

Film/Documentaire Kooksessie Schatting / Veiling 

Workshop Gesprekstafel Blind date / Speed date 

Vrij bezoek ‘Markt’ met standhouders Bestemming onbekend  

Rondleiding met gids Gezelschapsspel Verrassingsactiviteit 

 

Ander idee:  

 

JOUW WERKVORM:  

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Met WIE wil je deze activiteit organiseren? WIE zijn je PARTNERS?  

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

WAAR zal je de activiteit organiseren?  

Erfgoedcel Brugge werkt voor de editie 2018 opnieuw samen met het Rijksarchief 

Brugge als centraal infopunt. Hier is ook plaats voor lezingen, kleine 

tentoonstellingen, vertrek van de wandelingen, animatie, optredens buiten, …. Wens 

je hiervan gebruik te maken, laat het uiterlijk 22 december weten.  

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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III. Zorg voor TERUGKOPPELING/FEEDBACK binnen je eigen organisatie 

 

 Hou hier zeker rekening met volgende punten:  

 

WANNEER ga je de activiteit voorbereiden?   

 

WANNEER ga je de activiteit aanbieden? 

 

Zaterdagmiddag 21 april vanaf 13u30 tot 17u 

Zondag 22 april van 10u tot 18u 

 

Reeds enkele jaren organiseren we in Brugge geen Erfgoeddag maar een 

erfgoedweekend. Erfgoedcel Brugge stimuleert de Brugse Erfgoeddagpartners om hun 

activiteiten ook aan te bieden op zaterdag 21 april. Voor de organisator is dit een kleine 

extra inspanning, maar de vele positieve reacties van de bezoekers maken het meer dan 

waard.  

 

 

Heb je voldoende MIDDELEN voor de organisatie van je activiteit? 

Hou er rekening mee dat GRATIS deelname voor de bezoeker een vereiste is voor alle 

activiteiten. Indien je materiaal zoals tentoonstellingspanelen, kasten, kaders, .. wenst te 

reserveren via Erfgoedcel Brugge, dien je dit voor 22 januari aan te vragen!  

 

Is het noodzakelijk dat bezoekers op voorhand RESERVEREN?  

 

Erfgoedcel Brugge stelt opnieuw een centraal reservatiesysteem ter beschikking. 

Reserveren zal kunnen via www.erfgoedcelbrugge.be/erfgoeddag2018 tussen 15 en 19 

april. Organisaties krijgen de deelnemerslijsten op vrijdag 20 april.  

 

Wens je gebruik te maken van het CENTRAAL INFOPUNT in het Rijksarchief 

Brugge?  

 

Zijn er nog pijnpunten?  

 

IV. VERDERE PLANNING 

 

Vanaf 29 november: 

Hiervoor is een NIEUWE PROCEDURE: 

 Schrijf je activiteit in op www.erfgoeddag.be/inschrijving.  

 Erfgoeddag Brugge krijgt een melding en kijkt het document na. 

 Activiteit gaat naar de eindredactie van Erfgoeddag Vlaanderen. 

 Erfgoeddag Vlaanderen stuurt je bevestiging of bijsturing. 

 Nadien kan je nog kleine wijzigingen ingeven. 

 DEADLINE inschrijvingen op www.erfgoeddag.be/inschrijving is 22 januari 2018. 

Activiteiten ingevoerd na 22 januari worden niet opgenomen in het Brugse 

programmaboekje, maar enkel nog gecommuniceerd via Erfgoeddag Vlaanderen. 

(OPGELET! deadline Faro = 14 februari, maar dit geldt niet voor Erfgoeddag 

Brugge)  

 

Nog vragen? 

Erfgoeddag Brugge 

erfgoeddag@brugge.be of tel 050 44 50 45 

 

http://www.erfgoedcelbrugge.be/erfgoeddag2017
http://www.erfgoeddag.be/inschrijving
mailto:erfgoeddag@brugge.be

