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Hoera,
een jubileum?!
Een praktijkwijzer voor verenigingen en hun erfgoed
Stel: jouw vereniging bestaat volgend jaar 25 jaar. Een zilveren jubileum. Reden tot
feestvieren en wellicht ook een uitgelezen moment om de historiek van de vereniging te
onderzoeken. Dat laatste is niet zo evident. Waar bevinden documenten, foto’s of ander
beeldmateriaal zich? Wat is er allemaal gebeurd in die 25 jaar en waar staan we vandaag?
Wie zijn de oud-leden en hoe mobiliseer je hen om het verhaal vollediger te kunnen vertellen? Wat willen we in de toekomst doen? Wat gaan we organiseren om onze verjaardag te
vieren? Hoe gaan we dit inkleden?
Het zijn vragen waar alle verenigingen en
hun leden mee te maken krijgen. Eens beslist
wat gaat gebeuren, duiken weer andere
vragen op. Hoe verzamel je de nodige
informatie? Hoe maak je een boeiend en
zinvol verhaal dat zowel door de eigen
leden als door buitenstaanders kan worden
gesmaakt? Hoe ga je de informatie ordenen
en verwerken? Hoe bewaar je best archiefstukken of beeldmateriaal? Hoe zorg je dat
het materiaal optimaal bewaard blijft?
“Hoera, een jubileum?!” (geactualiseerde
versie) biedt een antwoord op al deze vragen.
Het boek en de bijbehorende website zijn
ontwikkeld door de provincies Limburg en
Vlaams-Brabant, samen met de vier privaatrechtelijke archief- en documentatiecentra
(ADVN, Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis, KADOC-KU Leuven Documentatie- en
Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en
Samenleving, en het Liberaal Archief). Deze
vier centra koppelen hun ervaring met het lokale en regionale middenveld aan hun kennis
over archiefzorg, historische dataverzameling,
onderzoeksmethoden en publieksontsluiting.
Het boek wil een reisgezel zijn voor iedereen
die de geschiedenis van zijn vereniging wenst
uit te pluizen en met een goed gedocumen

teerd verhaal naar buiten wil komen. De
handleiding biedt concrete tips, oefeningen,
treffende beelden en haalbare methodes.
Op de website www.hoeraeenjubileum.be
vind je per hoofdstuk verdere literatuur,
nuttige websites, filmpjes en beeldmateriaal,
informatie in verband met subsidies en adressen van expertisecentra en lokale erfgoedbewaarders. Ook een aantal voorbeelddossiers
uit het ‘echte leven’ krijgen er een plaats.

Handleiding en website gidsen je doorheen
het verenigingserfgoed en geven tips om het
erfgoed van de vereniging goed te bewaren en
te ontsluiten.

