Vrijwilliger registratie van erfgoed: functieprofiel
De Erfgoedcel Waasland wil de zorg voor en de bekendmaking van het Wase erfgoed stimuleren. Om
dit te bereiken werkt de Wase erfgoedcel samen met zowel vrijwilligers als betaalde krachten, actief in
de erfgoedsector. Om de projectwerking te ondersteunen zoekt de Erfgoedcel Waasland een gedreven
vrijwilliger die zich wil inzetten voor het punt stellen en uniformiseren van de inventaris van het
Landbouwmuseum Stekene.

Het Landbouwmuseum Stekene beheert een verzameling van paard- en handwerktuigen uit de
akkerbouw en vlasbewerking uit het Waasland van de periode 1920 tot 1980. Groepen kunnen de
schuur met de 150 stukken bezoeken mét rondleiding. De plaatselijke gidsen zijn geboren en getogen
in het rijke, dynamische landbouwleven.

PROFIEL:


U hebt interesse voor erfgoed;



U werkt graag met de computer;



U werkt secuur; u hebt geduld;



U hebt goede kennis van de gangbare computerprogramma’s en het gebruik van het internet;



U wil meewerken aan het stroomlijnen van de gegevens in de inventaris van het Landbouwmuseum
Stekene:
-

controleren van de beschrijvingen van de collectiestukken

-

uniformiseren van de beschrijvingen van de collectiestukken aan de hand van het Invulboek (zie
http://www.museuminzicht.be/public/musea_werk/invulboek/index.cfm).

-

indien de beschrijving niet voorhanden of niet volledig is, beschrijft u deze zelf (u wordt hiertoe
door het Landbouwmuseum Stekene gebrieft);

-

invoeren van de beschrijvingen in een databank voor ontsluiting van de collectie op het internet
(zie www. http://www.museuminzicht.be/public/collecties/index.cfm)



U bent goed in fotograferen van voorwerpen (niet verplicht);



U bent goed in de Nederlandse taal;



U woont in Stekene of omstreken;



U bent bereid om uw vrijwilligerswerk te verrichten op de pc bij u thuis (of op het kantoor van de
Erfgoedcel Waasland in Sint-Niklaas) en u af en toe te verplaatsen naar Stekene voor overleg en
fotograferen van de voorwerpen;



U bent bereid om een vrijwilligersovereenkomst / afsprakennota te ondertekenen met de Erfgoedcel
Waasland.

TIMING:


U kan hier aan ofwel enkele dagen per week ofwel enkele weken aan één stuk werken.



Idealiter zou de inventaris tegen xxxxxxxx afgewerkt zijn.

WAT BIEDEN WIJ IN RUIL?


Kennismaking met de werking van de Erfgoedcel Waasland;



Betrokkenheid bij de collectie van het Landbouwmuseum Stekene;



Zinvol vrijwilligerswerk met maatschappelijke relevantie;



Indien u op kantoor van de Erfgoedcel Waasland wenst te werken, een goed onthaal en vriendelijke
omkadering in een aangenaam team bestaande uit 4 enthousiaste erfgoedwerkers;



De projectvrijwilliger wordt door Interwaas ingeschreven in een gemeenschappelijke polis bij Ethias met
deze waarborgen:
-

de burgerlijke aansprakelijkheid van de organisatie en van de vrijwilliger

-

lichamelijke schade geleden door vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van het
vrijwilligerswerk of op weg naar- en van de activiteiten

-

rechtsbijstand voor de 2 genoemde risico’s.

Graag reageren tegen xxxxxxx.

Dit kan door ons uw cv + gemotiveerde brief te bezorgen via mail op het e-mailadres xxxxx .

