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JAARVERSLAG 2020 
 
Ondanks de situatie rond Covid-19 hebben we met het dagelijks bestuur, 
communicatieverantwoordelijke en de intendanten, getracht zo actief mogelijk te 
blijven rond de werking van Watererfgoed Vlaanderen. 
 
In beperkte groep en met de nodige voorzorgen, werden een aantal vergaderingen 
gehouden maar ook enkele video’s gemaakt. 
 
In 2020 waren er: 
 

- 10 vergaderingen dagelijks bestuur 
- 7 video’s die we naar onze leden en sympathisanten stuurden 
- 5 FLASH berichten in verband met activiteiten en nieuws over varend erfgoed 
- 2 GETIJDEN gepubliceerd 

 
We plannen om verder te gaan met deze communicatie, maar dit is momenteel 
allemaal heel sterk afhankelijk van de maatregelen rond Covid-19. 
 
We hebben een dossier gemaakt over onze visie voor de Droogdokkensite in 
Antwerpen en er wordt actief overleg gepleegd met de verenigingen op de site. 
 
HERITA vroeg onze medewerking voor het INTO congres (International National 
Trust Organisations)  dat plaats zal vinden in 2022. In de laatste maanden van 2020 
werden al verschillende vergaderingen gehouden met HERITA. 
 

INTO Antwerp 2022 zal focussen op Building Bridges: leren van het verleden 
vandaag om een betere toekomst te creëren. Afgevaardigden zullen 
voorbeelden en best practices delen voor het beheer van erfgoed op een 
duurzame en toekomstgerichte manier, terwijl ze tegelijkertijd proberen 
bruggen te bouwen met het verleden en de verhalen die we over onze 
plaatsen vertellen. 

 
Een werkgroep van Watererfgoed Vlaanderen werkt verder aan de organisatie van 
ons deel van het evenement. Van zodra meer gegevens bekend zijn, zal hierover 
gecommuniceerd worden. 
 
Op 23/06/2020 was er een eerste kennismaking met het kabinet van minister 
Diependaele en op 15/10/2020 mochten we de minister ontvangen op de 
droogdokkensite voor een bezoek aan de West-Hinder III. Er werd afgesproken om 
later met hem samen te zitten op zijn kabinet. Deze tweede afspraak vond plaats op 
27/11/2020 waar we onze visie nogmaals uitlegden en enkele projecten voorstelden. 
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Een van deze projecten was het opstellen van een “Register Erfgoedwaardige 
Vaartuigen”. Dit register zien we als een uitbreiding van de bestaande inventaris 
varend erfgoed. Een werkgroep werkte aan dit project en momenteel wordt een 
budget opgesteld dat voorgesteld zal worden aan de minister voor een eventuele 
subsidie. 
 
We werkten verder aan het maken van filmpjes over de verenigingen. Deze filmpjes 
worden gemaakt door de leden van het bestuur waarna ze gemonteerd werden en 
via het mailsysteem YMLP verstuurd werden naar de leden, sympathisanten en 
overheid. E-mailadressen mogen altijd doorgegeven worden om toegevoegd te 
worden aan de lijst. Het YMLP-systeem voldoet aan de GDRP reglementen zodat 
mensen ten allen tijde kunnen uitschrijven of aanpassingen kunnen doorvoeren aan 
hun adres. 
 
De volledige website werd vernieuwd. De video’s die we verstuurden kunnen daar nu 
ook bekeken worden 
 
In onze video’s zal u gezien hebben dat Danny Deckers daar steeds de interviews 
doet. Samen met het dagelijks bestuur wordt de inhoud van de video’s voorbereid. 
 
Er zijn ook verschillende gesprekken geweest met onder andere het Stadsbestuur 
van Antwerpen over verschillende onderwerpen die betrekking hebben op het al dan 
niet varend erfgoed en infrastructuur. 
 
Voor 2021 was de idee om een algemene vergadering te plannen in Oostende 
tijdens het evenement Oostende voor Anker. Gesprekken werden al gevoerd met 
onze intendant voor West-Vlaanderen, Hubert Rubbens. Door de annulatie van het 
evenement dat in mei 2021 zou plaats vinden, moesten we echter beslissen om een 
digitale algemene vergadering te houden. 
 
 
Het was de bedoeling van het bestuur om alle leden persoonlijk te gaan bezoeken, 
kennis te komen maken en te horen wat Watererfgoed Vlaanderen voor jullie kan 
doen. Maar zoals begrijpelijk is dat niet kunnen doorgaan en voorlopig weten we nog 
niet wanneer en hoe dit gaat kunnen doorgaan. Dit betekent echter niet dat we 
stilvallen, maar wel dat jullie ons gerust mogen laten weten waar we eventueel 
kunnen helpen of met welke vragen je zit. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Philip Streitz - Secretaris 
Watererfgoed Vlaanderen vzw 
Brouwersvliet 19 – 21   2000 Antwerpen           


