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Er wordt geen lidgeld meer gevraagd

SIWE NIEUWSBRIEF NR. 70

VRIJWILLIGE ONTBINDING VAN SIWE VZW
Terugblikkend op de laatste maanden kan alleen vastgesteld worden
dat SIWE vzw in 2012 de schaarse middelen waarover de vereniging
beschikte zo optimaal mogelijk beheerd werden en opnieuw zo goed
mogelijk ingezet werden. Het saldo van de subsidies van het Ministerie
van de Vlaamse Gemeenschap uit 2011, dat mocht worden overgedragen naar het nu bijna afgelopen jaar, gaf ons weinig, maar toch een
minimale financiële ademruimte. En daarmee werd intussen, volledig
gedragen door vrijwilligers, het SIWE-actieplan 2012 zo goed als
volledig uitgevoerd. Meer nog: we namen nog extra hooi op onze vork
en realiseerden ondermeer een uitgebreid Cahier 4, dat in het najaar
aangeboden werd.
Over het vervolgtraject van SIWE, besproken op de volgende Algemene
Vergadering van 20 november 2012, het volgende: op de A.V. werd
unaniem beslist om SIWE als vereniging zonder winstoogmerk vrijwillig
te ontbinden. Dit zal ingang vinden na de dag van 31 december 2012.
De redenen voor deze beslissing zijn veelvuldig en in wat volgt wordt
hierop nader ingegaan.
Ten eerste is er het probleem van de middelen, de financies: zonder
serieuze perspectieven op dit vlak wenst de huidige kerngroep van
bestuurders en vrijwilligers niet verder te werken. Liever eindigen in
schoonheid dus, met opgeheven hoofd.

De vrijwillige ontbinding van de SIWE-vzw gaat in op 31.12.2012, maar de website
www.siwe.be met o.a. deze actorenkaart van IWE-actoren (Who is who), de
uitgebreide beschrijving van allerhande meet- en labotoestellen (Onze collectie) en
uitgebrachte publicaties (Publicaties) blijven voorlopig behouden of worden zelfs
verder bijgewerkt.
Secretariaat: SIWE vzw - Kluisdelle 12, 3010 Kessel-Lo.
e-mail: info@siwe.be Website: www.siwe.be Verschijnt tweemaandelijks.
Verantwoordelijke uitgever: Patrick Viaene – Land van Waaslaan 156 – 9040 Gent.
Samenstelling en eindredactie: Patrick Viaene (hoofdredactie), m. m. v. het
SIWE-team Vormgeving: Alex Baerts

Naast het probleem van ‘geen structurele middelen meer’ is er een
tweede, even belangrijke reden: ondanks diverse pogingen bleek het
niet mogelijk om de SIWE-kerngroep, de groep vrijwilligers op significante wijze te verjongen met nieuwe geschikte krachten. Mensen van
25, 30, 40 jaar oud hebben weinig of geen (of steeds minder) tijd en
“goesting” in vrijwilligerswerk in de erfgoedsector, in het bijzonder in een
moeilijke en complexe sector als deze waarvoor SIWE staat. Dit is geen
specifiek probleem voor SIWE alleen, want overal in en zelfs buiten
Vlaanderen is dit een pijnpunt. Bijkomend pijnpunt: na bijna zeventien
jaar besturen (waarvan bijna negen jaar als voorzitter) bleek ook niemand bereid om de huidige voorzitter, die zijn mandaat ter beschikking
wou stellen, op te volgen.
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Ten derde speelde bij de genomen beslissing ook het bestaan van een
belangrijke nieuwe speler mee: hierbij wordt uiteraard ETWIE vzw
bedoeld, de vereniging die SIWE met MIAT, MOT en met een vertegenwoordiging deskundigen uit andere IWE-actoren, onder de begeleiding van FARO, mee gestalte gaf en hielp oprichten. Dit gebeurde in
de loop van 2010, toen steeds duidelijker werd dat geen van de voorgenoemde kandidaat aanvragers - één ervan probeerde het toch, maar
dit was vruchteloos - veel kans maakte voor een erkenning als landelijk
expertisecentrum (binnen het Decreet Cultureel Erfgoed). ETWIE wordt
als nieuw Expertisecentrum financieel gelukkig goed ondersteund, ook
in de komende jaren. SIWE maakte gedurende de laatste maanden
herhaaldelijk kennis en had informeel overleg met de vanaf september
gestarte medewerkers van ETWIE. Ook al zijn de doelstellingen wat
anders en zijn bepaalde uitgangspunten niet dezelfde met die van
SIWE, er zijn veel overeenkomsten tussen wat SIWE bijna 17 jaar lang
(waarvan tien jaar met structurele steun van de Vlaamse overheid) heeft
gedaan en bewerkstelligd en de taak die ETWIE zopas -uiteraard op
een eigen manier- ter harte neemt. Wij wensen ETWIE veel succes toe.
Wij danken alle leden voor hun jarenlange sympathie en financiële
bijdrage; als u lid bent van SIWE in 2012, ontvangt u binnen afzienbare
tijd nog minstens één “wintermagazine” nr. 57-58. U hoeft uw lidmaatschap 2013 niet meer te vernieuwen. Wie dit wel al deed kan op
verzoek, gewoon na een mailbericht, een terugstorting vragen van het
“lidmaatschap 2013”. Verder blijft de naam SIWE (vzw in vereffening)
behouden en wordt verder gecommuniceerd via website www.siwe.be
Verder zullen in de toekomst de wegen van de binnenkort “voormalige
SIWE-ers” zonder twijfel vaak die van collega’s uit het IWE werkveld
kruisen, want diverse ex-bestuurders zullen hun passie, interesse en
kennis bij diverse andere erfgoedactoren verder investeren en ontwikkelen. Om het met de woorden van de dichter Herwig Henzen te
verwoorden: “Alles wat was, vloeit in het zijnde. Alles wat is, vloeit nog !”
In eigen naam en in opdracht van de SIWE-Raad van Bestuur
Patrick VIAENE
Voorzitter SIWE
.
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Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap en de stad Leuven

