OPROEP VOOR VRIJWILLIGERS
Inventariseren religieus erfgoed Hamme

Erfgoedcel Land van Dendermonde behoort tot de Projectvereniging Cultuurdijk, een intergemeentelijk
samenwerkingsverband van negen gemeenten: Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laarne, Lebbeke,
Wetteren, Wichelen en Zele.
Met vrijwillige en professionele partners in en buiten de regio wil Erfgoedcel Land van Dendermonde de zorg
voor en de ontsluiting van het lokaal cultureel erfgoed garanderen. Erfgoedcel Land van Dendermonde bouwt
een duurzaam beleid uit voor het lokaal roerend en immaterieel cultureel erfgoed, samen met de sector en de
besturen in haar werkingsgebied.
Samen met Provincie Oost-Vlaanderen, de gemeente en de lokale kerkbesturen zet de erfgoedcel in op
het inventariseren van religieuze erfgoedcollecties van de kerken binnen Hamme. De lokale kerken
beschikken nog niet over een hedendaagse (digitale) inventaris.

Wat kan je verwachten?
We zijn op zoek naar vrijwilligers voor het inventariseren, fotograferen en digitaliseren van het religieus erfgoed
van de Hamse kerken. De bedoeling is een inventaris op te maken en die in te voeren in de databank van
www.erfgoedinzicht.be.

Jouw profiel
Je hebt interesse in religieus erfgoed. Kennis van religieus erfgoed en over Hamme kan helpen, maar is zeker
geen vereiste.
Je werkt graag in groep.
Je bent bereid om bij te leren.
Je hebt interesse voor fotografie, ICT (excel), heemkunde, geschiedenis, …
Je werkt secuur en betrouwbaar.
Je bent bereid om je gedurende een periode (looptijd van de inventarisatie) te engageren.
Je bent bereid om af en toe een vrijwilligersvergadering bij te wonen en deel te nemen aan relevante workshops.
Je bent bereid een afsprakennota te ondertekenen met de provincie.

Ons aanbod
Een leerrijk vrijwilligerswerk met vorming en begeleiding op maat.
De kans om het Hamse religieus erfgoed beter te leren kennen.
Een vrijwilligersverzekering en een onkostenvergoeding.

Contact
Interesse? Neem dan voor vrijdag 24 februari 2017 contact op met Stefanie Audenaert via 052 25 03 42 of
stefanie@egclandvandendermonde.be of met Sophie De Winter via 052 25 70 67 of sdw@hamme.be.
Er is ook een infomoment voorzien op donderdag 2 maart 2017 om 19u30 in CC Jan Tervaert, Kaaiplein 34
te Hamme.

