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Jaarverslagen over 2017
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1 PROVINCIAAL ARCHIEF
1.1 PERSONEEL, VRIJWILLIGERS EN STAGIAIRS
Samenstelling personeelsgroep:
-

Marnik Aernout: startbaan – adjunct-adviseur – werkt voltijds – in dienst vanaf 16 augustus
Remco Bruijnje: startbaan – adjunct-adviseur – werkt voltijds – in dienst tot 30 juni
Tanja Dehoorne: statutair – medewerker – werkt 4/5
Martin De Soete: statutair – medewerker – werkt 4/5
Marc De Vos: statutair – medewerker – werkt 4/5
Sandy Mommerency: statutair – medewerker – werkt voltijds
Marnix Paesbrugghe: statutair – adjunct-adviseur (beheerder digitaal archief) – werkt voltijds
Yasmina Rif: contractueel – technisch beambte-schoonmaak – werkt halftijds
Patrick Rijckaert: contractueel – geschoold arbeider – werkt voltijds
Isabelle Verheire: statutair – adjunct-adviseur (archiefconsulente) – werkt voltijds
Katelijn Wille: statutair – medewerker – werkt 4/5

Samenstelling vrijwilligersgroep:
-

Rachel Arryn – werkt een halve dag per week
Etienne Cornilly – werkt een halve dag per week
Norbert De Bleecker – werkt twee halve dagen per week
Paul Declercq – werkt een halve dag per week
Arne Depree – werkt een halve dag per week
Dirk De Waele – werkt een halve dag per week
Cecilia Hugelier – werkt een halve dag per week
Leopold Rosseel – werkt een halve dag per week
Monique Vandenabeele – werkt een halve dag per week

Voor het organogram, zie bijlagen 2 en 3.
De teamdag voor personeel en vrijwilligers vond plaats in Knokke-Heist en Sluis op 6 juni. In de voormiddag was er een
begeleide wandeling en een teambuildingsactiviteit in Natuurpark ’t Zwin. In de namiddag stond een bezoek aan museum
Het Belfort in Sluis op het programma.
De jaarlijkse bijeenkomst voor de archiefvrijwilligers was gepland op 12 december, maar deze werd geannuleerd omwille
van het erg slechte weer die dag.
Stagiairs:
- Michelle ’t Kint (Sint-Jozefsinstituut Brugge) werkte in het kader van ‘Youca Action Day’ (vroeger ‘Zuiddag’) een halve
dag in het archief (19 oktober)
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1.2 VORMING
In 2017 werden de volgende opleidingen en studiedagen gevolgd:
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- Masterclasses kennis- en informatiemanagement (Arteveldehogeschool, Gent) – Marnix Paesbrugghe (Gent, 20 februari (‘Lean kennis- en informatiebeheer’), 21 maart (‘De relatie tussen kennisuitwisseling en de werkomgeving’),
18 april (‘Bouw ervaringen in plaats van producten’) en 9 mei (‘De digitale werkplek: hoe haal je meer uit informatie en
kennis’))
- ‘Collectie in nood: eerste hulp bij brand en wateroverlast’ (CVO Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk–
VSPW Gent) – Sandy Mommerency (Gent, 22 februari, 8 maart en 15 maart 2017)
- ‘Archieven uit de boot of op de kar: participatieve revolutie of evolutie?’ (Archief en Museum voor het Vlaams Leven te
Brussel–AMVB) – Remco Bruijnje (Brussel, 9 maart)
- Algemene Ledenvergadering (Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie–VVBAD) – Isabelle Verheire (Leuven, 17 maart)
- ‘WAP-dag: Calamiteiten’ (West-Vlaams Archieven Platform–WAP) – Sandy Mommerency en Isabelle Verheire (Heuvelland, 20 maart)
- Opleiding EHBO: ‘Reanimatie en AED’ (Dienst Personeel) – Marnix Paesbrugghe (Brugge, 22 maart 2017)
- Basisopleiding ‘Burn-out’ (Vonk apb) – Isabelle Verheire (Brugge, 27 april)
- ‘Nieuwe wetgeving voor digitale tijden, uitdagingen voor archieven’ (Forum van Afgestudeerden Archivistiek en Hedendaags Documentbeheer–FAAD) – Remco Bruijnje en Marnix Paesbrugghe (Brussel, 3 mei)
- Infosessie ‘Selectielijst’ (Rijksarchief Brugge) – Isabelle Verheire (Brugge, 8 mei)
- ‘Archief beschikbaar stellen versus auteursrecht en privacy’ (Inovant) – Remco Bruijnje (Antwerpen, 8 en 29 mei)
- ‘Shop IT 2017: Durven met Digitale Dienstverlening’ (V-ICT-OR) – Marnix Paesbrugghe (Gent, 11 mei)
- 'Informatiebeheersplan: een eerste stap naar een beheerste informatiehuishouding' (Vlaamse Overheid) – Remco
Bruijnje en Marnix Paesbrugghe (Brussel, 16 mei)
- Herhalingsopleiding EHBO: ‘Reanimatie en AED’ (Dienst Personeel) – Sandy Mommerency (Brugge, 22 mei)
- ‘Bij de archivaris op schoot: bezoek aan het Stadsarchief Brugge’ (FAAD) – Isabelle Verheire (Brugge, 2 juni)
- Opleiding VIAA-archiefbeheerssysteem (Vlaams Instituut voor Archivering–VIAA) – Marnix Paesbrugghe (Gent, 15 juni
2017)
- ‘Informatie aan Zee’ (VVBAD) – Marnik Aernout, Marnix Paesbrugghe en Isabelle Verheire (Oostende, 14 september)
- ‘Informatie aan Zee’ (VVBAD) – Marnik Aernout, Sandy Mommerency en Marnix Paesbrugghe en Isabelle Verheire (Oostende, 15 september)
- ‘Drupal voor webredacteurs’ (Dienst Communicatie) – Marnix Paesbrugghe (Brugge, 18 september)
- ‘Webschrijven voor webredacteurs’ (Dienst Communicatie) – Marnix Paesbrugghe (Brugge, 19 september)
- Infosessie gebouwbeheerders (Dienst Gebouwen) – Martin De Soete en Sandy Mommerency (Brugge, 3 oktober)
- Inspiratiesessie Erfgoeddag (Erfgoedcel Brugge) – Isabelle Verheire (Brugge, 3 oktober)
- ‘Vrijwilligers binnen uw erfgoedorganisatie: van onzichtbaar naar onmisbaar?’ (FARO) – Marc De Vos en Katelijn Wille
(Brussel, 17 oktober)
- ‘De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en archieven’ (VVBAD) – Marnix Paesbrugghe (Brussel, 20 oktober)
- ‘Calamiteitenplan of intern noodplan?’ (VSPW Gent) – Sandy Mommerency (Gent, 23 oktober, 6 november en 20 november)
- ‘In goede handen: erfgoed in depots – module 3: onderhoud in depots’ (Depotwijzer.be) – Sandy Mommerency (Brussel,
13 november)
- Voorstelling resultaten Publieksonderzoek Archieven (FARO) – Isabelle Verheire (Aalst, 17 november)
- ‘Outlook 2013: meer dan mailen’ (Vonk apb) – Sandy Mommerency (Brugge, 21 november)
- ‘Trust (in) the Digital Transition. Management and archiving challenges facing a new legal and standard framework’
(Hybrid Electronic Curation, Transformation and Organization of Records–HECTOR) – Marnix Paesbrugghe (Brussel,
29 november)
- ‘Bij de archivaris op schoot: Colruyt Group, een bedrijfsarchief in opstart’ (FAAD en VVBAD) – Marnik Aernout (Halle,
15 december)
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1.3 VERGADERINGEN EN OVERLEGMOMENTEN
Intern binnen het Archief:
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-

16 januari: overleg i.v.m. budget en secretariaatswerk
26 januari: algemene personeelsvergadering
30 januari: overleg i.v.m. budget en secretariaatswerk
1 februari: stafoverleg en overleg i.v.m. calamiteitenplan
9 februari: overleg i.v.m. archivering digitale dragers
13 februari: overleg i.v.m. budget en secretariaatswerk
28 februari: overleg i.v.m. verwerken privaatrechtelijk archief
14 maart: inventarisatorenoverleg
21 maart: overleg i.v.m. archief Archiefdienst
27 maart: overleg i.v.m. budget en secretariaatswerk
28 maart: stafoverleg en overleg i.v.m. verwerken archief Dienst Griffie
10 april: overleg i.v.m. budget en secretariaatswerk
11 april: overleg i.v.m. aanpak verwerken archief
24 april: overleg i.v.m. budget en secretariaatswerk
8 mei: overleg i.v.m. budget en secretariaatswerk
9 mei: overleg i.v.m. calamiteitenplan
22 mei: overleg i.v.m. budget en secretariaatswerk
23 mei: stafoverleg
8 juni: algemene personeelsvergadering, overleg i.v.m. budget en secretariaatswerk en i.v.m. schoonmaak depot
15 juni: inventarisatorenoverleg
19 juni: overleg i.v.m. budget en secretariaatswerk
27 juni: overleg i.v.m. mappenstructuur
6 juli: overleg i.v.m. budget en secretariaatswerk
21 augustus: overleg i.v.m. budget en secretariaatswerk
1 september: overleg i.v.m. budget en secretariaatswerk
12 september: stafoverleg
28 september: inventarisatorenoverleg en overleg i.v.m. verwerken privaatrechtelijk archief
2 oktober: overleg i.v.m. budget en secretariaatswerk
19 oktober: overleg i.v.m. selectielijst
30 oktober: overleg i.v.m. budget en secretariaatswerk
9 november: stafoverleg en algemene personeelsvergadering
20 november: overleg i.v.m. budget en secretariaatswerk
4 december: overleg i.v.m. budget en secretariaatswerk
7 december: overleg i.v.m. vrijwilligerswerking
14 december: inventarisatorenoverleg
20 december: overleg i.v.m. digitale dragers

Intern binnen de provincie met andere provinciale diensten:
-

5 januari: overleg i.v.m. provinciale MediaDatabank en Videocel
11 januari: overleg i.v.m. budget
12 januari: overleg i.v.m. Probat-website en i.v.m. schoonmaak archiefgebouw
16 januari: overleg i.v.m. archief i.h.k.v. afslanking provincies
17 januari: CTeam+ (verslaggeving) en stuurgroep provinciale MediaDatabank
19 januari: overleg i.v.m. archief Dienst Griffie
23 januari: overleg i.v.m. aanpak digitaal archiveren
26 januari: overleg i.v.m. aanpak digitaal archiveren
7 februari: overleg i.v.m. overdracht archief Dienst Contracten, Overheidsopdrachten en Patrimonium–COOP
10 februari: overleg i.v.m. budget
13 februari: overleg i.v.m. budget
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-

14 februari: overleg i.v.m. Probat
17 februari: overleg i.v.m. archief i.h.k.v. afslanking provincies
21 februari: plaatsbezoek Interne Dienst Preventie en Bescherming op het werk–IDPB
22 februari: overleg i.v.m. migratie floppy’s en diskettes
28 februari: overleg i.v.m. mailarchivering
3 maart: overleg i.v.m. planningsgesprekken
16 maart: overleg i.v.m. depotbeheer
20 maart: overleg i.v.m. digitaal archiveren fotomateriaal bezoekerscentrum Bulskampveld
21 maart: overleg i.v.m. dienstwerking
4 april: overleg i.v.m. processen Griffie (verslaggeving)
14 april: overleg i.v.m. depotbeheer
18 april: overleg i.v.m. processen Griffie (verslaggeving), i.v.m. archief i.h.k.v. afslanking provincies en i.v.m. budget
25 april: overleg i.v.m. organisatie intervisie archief en CTeam+ (verslaggeving) en i.v.m. digitaal archiveren fotomateriaal bezoekerscentrum Bulskampveld
2 mei: overleg i.v.m. processen Griffie (verslaggeving) en i.v.m. schoonmaak archiefgebouw
8 mei: overleg i.v.m. digitaal archiveren fotomateriaal provinciale bezoekerscentra
11 mei: overleg i.v.m. organisatie intervisie archief en i.v.m. leeszaalwerking
16 mei: overleg i.v.m. processen Griffie (verslaggeving)
22 mei: overleg i.v.m. digitaal archiveren filmmateriaal Videocel
30 mei: overleg i.v.m. processen Griffie (verslaggeving) en i.v.m. archief Groendienst
8 juni: overleg i.v.m. archief Dienst Griffie
14 juni: overleg i.v.m. processen Griffie (verslaggeving)
20 juni: CTeam+ (verslaggeving)
21 juni: overleg i.v.m. archief i.h.k.v. afslanking provincies

-

22 juni: overleg i.v.m. Probat-website
27 juni: selectiegesprekken startbaan en overleg i.v.m. provinciale MediaDatabank
30 juni: overleg i.v.m. nieuwe provinciale website
8 augustus: overleg i.v.m. organisatie intervisie archief
9 augustus: overleg i.v.m. raadplegingsvoorwaarden archief
19 september: overleg i.v.m. overdracht archief Dienst Waterlopen en CTeam+ (verslaggeving)
21 september: overleg i.v.m. digitaal archiveren Dienst COOP
27 september: overleg i.v.m. archief i.h.k.v. afslanking provincies en i.v.m. archief Dienst Griffie
28 september: overleg i.v.m. budget
3 oktober: overleg i.v.m. digitaal archiveren Dienst COOP
4 oktober: overleg i.v.m. digitaal archiveren filmmateriaal Videocel
9 oktober: overleg i.v.m. digitaal archiveren filmmateriaal Videocel
10 oktober: overleg i.v.m. overdracht archief Dienst Welzijn
12 oktober: overleg i.v.m. overdracht archief Dienst Mobiliteit en i.v.m. budget
13 oktober: overleg i.v.m. overdracht archief Dienst Gebouwen
24 oktober: overleg i.v.m. overdracht archief Dienst Cultuur
7 november: overleg i.v.m. archief i.h.k.v. afslanking provincies
17 november: overleg i.v.m. provinciale MediaDatabank
30 november: overleg i.v.m. invoer in VIAA-archiefsysteem door Videocel
5 december: overleg i.v.m. overdracht archief Dienst Mobiliteit
14 december: overleg i.v.m. nieuwe provinciale website
20 december: overleg i.v.m. Archiefbrief en i.v.m. metadataprofielen VIAA

Met externen:
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-

10 januari: overleg i.v.m. opslagcapaciteit provinciale MediaDatabank (Brugge)
27 januari: werkgroep Selectielijst Gemeenten VVBAD (Brussel)
16 maart: overleg i.v.m. project seriële overheidspublicaties FARO (Brussel)
17 maart: werkgroep Lokaal Overheidsarchief VVBAD (Leuven)
24 maart: werkgroep Selectielijst Gemeenten VVBAD (Antwerpen)
6 april: overleg i.v.m. Publieksonderzoek Archieven (Brussel)
24 april: intervisiegroep Midwest-archief (Ledegem)
5 mei: werkgroep Selectielijst Gemeenten VVBAD (Brussel)
16 mei: overleg i.v.m. Probat (Roeselare)
13 juni: partnerevent VIAA (Gent)
28 juni: stuurgroep IGA Midwest (Izegem)
29 juni: overleg i.v.m. archief i.h.k.v. afslanking provincies (Brussel)
4 juli: overleg i.v.m. archief i.h.k.v. afslanking provincies (Leuven)
4 juli: overleg i.v.m. immaterieel cultureel erfgoed (Brugge)
13 september: selectiegesprekken projectmedewerker IGA Midwest (Izegem)
26 september: stakeholdersgesprek erfgoeddepot Brugge (Brugge)
27 september: stuurgroep IGA Midwest (Roeselare)
13 oktober: werkgroep Lokaal Overheidsarchief VVBAD (Mechelen)
17 oktober: stuurgroep CORES (Brugge)
18 oktober: bestuursvergadering WAP (Brugge)
19 oktober: collegagroep Provinciale Archivarissen – Vereniging Vlaamse Provincies–VVP (Leuven)
31 oktober: overleg i.v.m. Probat (Brugge)
8 november: overleg i.v.m. Erfgoeddag (Brugge)
13 november: overleg i.v.m. interprovinciaal e-depot (Leuven)
14 november: partnerevent VIAA (Brussel)
21 november: werkgroep Selectielijst Gemeenten VVBAD (Gent)
28 november: stuurgroep CORES (Brugge)
28 november: Archiefcommissie Stad Blankenberge (Blankenberge)
7 december: overleg i.v.m. archief i.h.k.v. afslanking provincies (Brussel)
20 december: stuurgroep IGA Midwest (Moorslede)
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1.4 BEHUIZING EN MATERIEEL
Op één werkpost werd een nieuwe PC geïnstalleerd.

1.5 INVENTARISATIE, SELECTIE EN VERNIETIGING
In 2017 werden de volgende overdrachten/aanwinsten verwerkt (geordend, geschoond, geïnventariseerd en in het depot
geplaatst):
Overdragende dienst/
archiefvormer

Omschrijving

Datering

Omvang
(m)

Dienst Vergunningen

vergunningsdossiers betreffende gevaarlijke, hinderlijke en
ongezonde bedrijven klasse 1 (ARAB)

1980-2007 2

Dienst Financiën–Boekhouding

verantwoordingsstukken betreffende vorderingen, kosten,
kasprovisie, portefeuille, budgetten en budgetwijzigingen

1981-2015 17

Monumentenwacht
West-Vlaanderen apb

archief van Monumentenwacht West-Vlaanderen vzw (o.a. jaarverslagen, rekeningen, verslagen van vergaderingen, facturen, enz.)

1991-2014 0,60

Dienst Personeel

selectie- en examendossiers, vormingsdossiers, stukken betref1967-2016 5,84
fende reiskosten en loontoeslagen, individuele personeelsdossiers
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Overdragende dienst/
archiefvormer

Omschrijving

Datering

Wereldhuis

dossiers betreffende het verlenen van subsidies voor projecten in
het kader van Noord-Zuid–coöperatie

1974-2015 21,12

Griffie

diverse dossiers, vergaderverslagen, toespraken, bespreekpunten
Deputatie, enz.

1937-2017 11,12

Dienst Vergunningen

vergunningsdossiers betreffende gevaarlijke, hinderlijke en
ongezonde bedrijven klasse 1 (Vlarem)

1991-2016 3,12

Milieu, Ruimtelijke
Ordening en Natuur

dossiers bouwberoepen

2002-2017 11,12

Archiefdienst

administratie Archiefdienst

1848-2016 8,48

Dienst Welzijn

dossiers betreffende premies voor kansarme huurders

2010-2016 0,48

Dienst Welzijn

dossiers betreffende subsidiëring van vormingsinitiatieven,
betreffende infrastructuurtoelagen en betreffende algemene zaken

1989-2017 1,60

Westtoer

archief van de V.Z.W. Toerisme Leiestreek (o.a. dossiers
betreffende projecten, strategisch beleidsplan, jaarverslagen,
verslagen van vergaderingen, enz.)

1993-2015 12,48

Federale Afdeling

dossiers betreffende toekenning vergoeding naar aanleiding van
rampenschade

2010-2013 0,84

Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij–POM

dossiers betreffende projecten van Europese Programma's

2003-2008 1,72

Sportdienst

boekhouding van de vzw West-Vlaamse Sportraad, dossiers
betreffende toekenning van toelagen en betreffende eigen
initiatieven, facturen

1991-2014 8,12

Kabinet Gedeputeerde
G. Naeyaert

dossiers inzake tussenkomsten van gedeputeerde Gerard Naeyaert
en verslagen van vergaderingen

1990-1999 1,48

West-Vlaams Economisch
Studiebureau–WES

1962-2006 9,88
archief van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij WestVlaanderen (o.a. dossiers betreffende Europese projecten, stukken
i.v.m. contacten met andere organisaties, dossiers betreffende
beurzen en informatiemomenten

Totaal

Omvang
(m)

117

Dit geeft in vergelijking met de voorgaande jaren volgend resultaat:
Overdracht/aanwinsten verwerkt omvang (m)
300
250
200
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2015

2016

2017
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Voor een aantal overdrachten/aanwinsten werd de inventarisatie opgestart en/of verder gezet in 2017, maar nog niet afgewerkt:
-

archief van de provinciegouverneur (7,36 m)
archief van de 1ste Afdeling (22 m)
archief van N.V. Verhaeghe Algemene Bouwonderneming (8 m)
overdracht van de Dienst Contracten, Overheidsopdrachten en Patrimonium (8,16 m)

Na schoning en selectie werden op basis van de ‘Selectielijst Provinciaal Archief West-Vlaanderen’ en de richtlijnen i.v.m.
schonen vernietigd:

14

Archiefvormer

Inhoudsomschrijving

Datering

Omvang
(m)

7de Afdeling

dubbels (plannen, besluiten, ...), zendbrieven, kladstukken en
mappen van vergunningsdossiers betreffende gevaarlijke, hinderlijke en ongezonde bedrijven klasse 1 (ARAB)

1980-2007

0,36

Westtoer

dubbels van folders en brochures

1993-2015

6,72

Diverse

diverse dossiers uit het klassement T.B. tot 2016

1965-2014

43

School voor Bestuursrecht

examenkopijen

2009-2010

0,36

Sportdienst

facturen waarvan de bewaartermijn verlopen is, onkostendossiers
en dossiers betreffende niet weerhouden initiatieven

2001-2007

1,48

Kabinet Gedeputeerde
G. Naeyaert

documentatie en kopieën

1990-1999

1,48

Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij
West-Vlaanderen–GOM

1976-2006
documentatie, dubbels, briefwisseling, archief van andere instellingen, financiële stukken, aantekeningen, kladversies, cursussen,
enquêtes, cv's en adressenlijst

14,2

Dienst Financiën–Boekhouding

documenten waarvan de bewaartermijn verstreken is, dubbels en
verpakkingsmateriaal

1891-2015

3,6

Monumentenwacht
West-Vlaanderen vzw

documenten waarvan de bewaartermijn verstreken is, verpakkingsmateriaal, uitnodigingen voor vergaderingen en begeleidingsbrieven

1992-2014

0,1

1967-2016

0,48

3de Afdeling, Dienst Finan- dubbels en verpakkingsmateriaal
ciën en Personeel, Personeelsdienst
Griffie

documentatie en documenten waarvan de bewaartermijn verstreken is 1937-2017

33

7de Afdeling, Dienst Ruimtelijke Ordening en Milieu,
MIRONA - Ruimtelijke
Ordening

dubbels van documenten en plannen, kaften en omslagen van de
bouwberoepen

2,6

Totaal

2007-2017

107,38

De totale omvang van het vernietigde archief geeft in vergelijking met de voorgaande jaren volgend resultaat:
Vernietigd archief omvang (m)
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2014

2015

2016

2017

De inventarisatie van documentaire bestanden levert in vergelijking met voorgaande jaren de volgende aantallen op:
Type

2017

2016

2015

2014

457

213

681

271

50

76

77

215

1

0

1

1

Filmverzameling

40

18

45

225

Audioverzameling

1

0

0

0

18

1.484

736

268

- Dia’s

0

275

1.837

120

- Dia-afdrukken

0

0

0

0

- Dia-ekta’s

0

13

0

0

3.629

884

1.751

5.487

- Fotonegatieven

0

0

12

0

- Fotonegatief glasplaat

0

0

0

0

1.593

1.478

4.822

1.344

1

194

0

0

87

56

94

84

249

207

364

436

3

7

8

8

45

18

37

18

30

0

25

1

6.204

4.635

9.987

7.932

Afficheverzameling
Compact-discverzameling
Gelegenheidsdrukwerk

Kaart- en planverzameling
Fotoverzameling

- Fotocontactafdrukken

- Fotovergrotingen
- Fotovergrotingen buitengewoon formaat
Handbibliotheek
- Monografieën
- Tijdschrift- of reeksafleveringen
- Eindwerken of thesissen
- Overdrukken
Voorwerpenverzameling
Totaal

Er werden 2.855 records nagelezen in Probat. Het naleeswerk omvat een controle op typ- en spellingsfouten. Per record
wordt beslist of het – rekening houdend met privacygevoelige gegevens – online gepubliceerd wordt.
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1.6 AANWINSTEN
Onder handgift zijn opgenomen:
- archiefdocumenten (vrnl. technische tekeningen) van de voormalige firma ‘P.V.B.A. Konstruktie Pollet’ (Lichtervelde)
- publicaties i.v.m. Nieuwpoort, Oostende, Zeebrugge, visserijscholen en toerisme

1.7 PRESERVERING, CONSERVERING, RESTAURATIE
Met het oog op een betere bewaring en/of herstelling werden volgende opdrachten uitbesteed:
-

inbinden van boeken en tijdschriften uit de handbibliotheek: 14 banden
inbinden van militieregisters: 30 banden
digitaliseren van affiches: 513 stukken
gammadoorstraling beschimmeld archief (3 paletten)

In uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaams Instituut voor Archivering–VIAA en het Provinciaal Archief werden 153 Betacam SP-cassettes en 457 Betacam-cassettes door het VIAA gedigitaliseerd. Het gaat om
cassettes van de provinciale Videocel. Eind 2017 waren er 863 dragers geregistreerd in het VIAA-archiefsysteem. Ze vertegenwoordigen een bestandsgrootte van 20,97 TB. Er is een workflow uitgetekend voor de digitalisering van de fysieke
dragers en voor de bewaring en beschrijving van de digitale bestanden. Er is een overzicht gemaakt van de verschillende
types en aantallen (zie bijlage 4).
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Op het vlak van depotbeheer worden de temperatuur en relatieve vochtigheid gemeten en nauwgezet opgevolgd. Er zijn
plakvalletjes geplaatst voor het detecteren van insecten. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt i.v.m. het regelmatig reinigen
van het depot en van de rekken.
De tegen schimmel behandelde registers werden gereinigd.
In het archiefblok 1875-1940 is een herverpakking bezig. In 2017 werden 122 meter archief van de voormalige 2de Afdeling en 80 meter archief van de voormalige 3de Afdeling in zuurvrij verpakkingsmateriaal opgeborgen en waar nodig
hernummerd.
Met het oog op een duurzame bewaring van de gedigitaliseerde archiefdocumenten werd in 2016 door de Dienst IT een
procedure uitgewerkt om de Tiff-bestanden te bewaren op LTO-tapes. In 2017 is de omvang daarvan 2,68 TB.
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1.8. INTERNE DIENSTVERLENING
De verschillende provinciale diensten kunnen hun al overgedragen dossiers tijdelijk terug opvragen. Elke administratieve
uitlening wordt geregistreerd en dat levert volgende aantallen op:
Dienst
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Aantal

Dienst Vergunningen

72

Dienst Personeel

21

Dienst Contracten, Overheidsopdrachten en Patrimonium–COOP

12

Dienst Ruimtelijke Planning–DRUM

9

Dienst Financiën

9

Dienst Welzijn

4

Griffie

2

Dienst Waterlopen

2

Gebiedsgerichte Werking - Westhoek

2

Dienst Externe Relaties en Europese programma's

1

Dienst Communicatie

1

Dienst Financiën - sectie Provinciebelastingen

1

Dienst ICT

1

Federale administratie - Personeel

1

Dienst Gebouwen

1

Monumentenwacht West-Vlaanderen

1

Totaal

140

Aantal uitleningen in vergelijking met de voorgaande jaren:
Aantal uitleningen
350
300
250
200
150
100
50
0
2014

2015

2016

2017

Op 4 april 2017 werd een controle uitgevoerd op de achterstallige administratieve uitleningen. Van de 22 dossiers werden
er 5 teruggebracht. Voor de overige 17 dossiers werd de bruikleentermijn verlengd omdat ze nog in behandeling zijn bij
de diensten.
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De diensten kunnen ter voorbereiding van een archiefoverdracht zuurvrij verpakkingsmateriaal aanvragen. In 2017 werden de volgende aantallen opgevraagd:
Aantal aanvragen

Archiefdozen

Archiefmappen

46

2.450

8.500

Indien nodig helpt het archiefpersoneel de diensten ter plekke bij de archivering. In 2017 hielp één personeelslid gedurende 16,5 dagen bij de Dienst Contracten, Overheidsopdrachten en Patrimonium, de Dienst Waterlopen en de Dienst
Gebouwen in het Provinciehuis Abdijbeke. Naar aanleiding van de verkoop van dit provinciehuis en de verhuis van de betrokken diensten werd hun archief geselecteerd, geschoond, beschreven en verpakt. In de loop van 2018 wordt dit archief
overgebracht naar het Provinciaal Archief waar het verder verwerkt zal worden.
Naar aanleiding van de overdracht van de persoonsgebonden bevoegdheden cultuur, jeugd, welzijn, gelijke kansen en
sport van de provincies naar de Vlaamse overheid is aan de betrokken diensten gevraagd om hun archief tegen eind december over te dragen aan het Provinciaal Archief. Eén personeelslid hielp de Dienst Cultuur (6,5 dagen) bij het verwerken van het archief. Ook werd één personeelslid ingezet bij de Dienst Personeel (1 dag) om te helpen bij het overdrachtklaar maken van de personeelsdossiers van de betrokken personeelsleden aan de Vlaamse overheid.

1.9 DIGITAAL ARCHIEFBEHEER
In het kader van het digitaal archiefbeheer werden de volgende acties ondernomen m.b.t.:
- digitaal beeldmateriaal:
• controleren (dubbels, slechte kwaliteit, …) van born digital foto’s van de Diensten Sport, Cultuur en Welzijn en van
het Provinciaal Archief, en invoeren van 1.750 foto’s in de provinciale MediaDatabank; dat brengt het totaal op 6.467
ingevoerde foto’s in 2017
• controleren van de migratie van de gedigitaliseerde foto’s van het Provinciaal Archief (1.425 gedigitaliseerde foto’s)
vanuit de vroegere Beeldbank naar de MediaDatabank
- digitaal documentbeheer:
• gebruik van de RecordsManagementTool (RMT) binnen het Provinciaal Archief en binnen 2 streekhuizen
• gebruik van een testaccount van de Klasseertool door één persoon binnen het Provinciaal Archief; de vraag voor
algemeen gebruik van de tool binnen de Provincie werd afgewezen door de Change Advisory Board (adviesorgaan
voor operationele IT-projecten of de concrete uitvoering van strategische IT-projecten)
• implementatie van een nieuwe mappenstructuur voor het Provinciaal Archief
• expertiseontwikkeling, o.m. door het volgen van studiedagen en cursussen in verband met digitaal document- en
archiefbeheer
De werking i.v.m. het ordenen van de dienstschijven (opgestart in het najaar van 2016) is niet verder uitgerold. Momenteel
is de archivering op papier nog leidend. Bovendien wordt gewacht op de uitkomst van het onderzoek door de Dienst Communicatie naar de mogelijkheden om het documentbeheer van de diensten te stroomlijnen d.m.v. Cobra (notuleringspakket). Dit kadert in het project ‘digitalisering besluitvorming’ o.l.v. de Dienst Griffie.
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1.10 EXTERNE DIENSTVERLENING
Wat betreft het leeszaalbezoek tonen alle cijfers een stijging t.o.v. vorig jaar:
Leeszaalbezoek
350
300
250
200
150
100
50
0
2014
Bezoekers

2015
Bezoeken

2016

Aanvraagbriefjes in de leeszaal

2017
Digitale aanvragen via Probat

De stijging van het aantal bezoeken komt opnieuw vooral door de raadpleging van de vergunningsdossiers betreffende
gevaarlijke, hinderlijke en ongezonde bedrijven (milieuvergunningsdossiers) door het studiebureau Arcadis (in opdracht
van OVAM):
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2017

2016

2015

2014

213

106

67

17

Archief voormalige 3de Afdeling

15

9

5

12

Archief Hollands fonds

13

23

25

11

Gedrukt Archief

9

5

15

5

Archief voormalige 1ste Afdeling

8

18

14

9

Fotoverzameling

7

2

0

0

Militieregisters

6

7

17

13

Archief voormalige 4de Afdeling

5

13

2

6

Archief TTO-Noordzee vzw – Buurtspoorwegen

4

4

3

1

Arrondissementscommissariaten

4

2

0

2

Archief Dienst Cultuur

2

1

1

2

Archief provinciegouverneur

2

2

5

6

Handbibliotheek

2

2

4

6

Archief voormalige 2de Afdeling

1

10

6

11

Kaart- en planverzameling

1

5

1

6

Afficheverzameling

1

0

0

0

Inventarissen

1

1

2

2

Atlassen Buurtwegen

1

1

1

1

Archief Dienst Ruimtelijke Planning

1

0

0

0

Archief Dienst Griffie

1

0

0

0

Dossiers gevaarlijke, hinderlijke en ongezonde bedrijven
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2017

2016

2015

2014

Archief PMMK/Mu.Zee

1

0

0

0

Archief Vlaams Instituut voor de Zee–VLIZ

1

0

0

0

Archief aannemersbedrijf Verhaeghe

1

0

0

0

Archief architect Paul Goethals

0

3

1

0

Archief Dienst Personeel

0

2

5

1

Archief Sanatorium Sint-Idesbald De Lovie

0

2

3

0

Archief Westtoer

0

1

1

0

Archief Dienst Sport

0

1

0

0

Archief Dienst Welzijn

0

1

0

0

Archief Dienst Boekhouding

0

1

0

0

Archief School voor Bestuursrecht–SBR

0

1

0

0

Archief architect Camille Van Elslande

0

0

3

0

Archief architecten Charles, Charles en Hamel

0

0

3

0

Atlassen onbevaarbare waterlopen

0

0

2

1

Archief voormalige 7de Afdeling

0

0

2

0

Archief voormalige 6de Afdeling

0

0

1

0

Archief Comité ter bestrijding van de muskusratten

0

0

1

0

Archief Roger Hoeman

0

0

1

0

Archief bedrijf Mattheus-Ampe

0

0

1

0

Archief Dienst Minawa

0

0

0

1

Archief bouwstoffenbedrijf Vermeire

0

0

0

1

Archief vzwd Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen

0

0

0

1

Er werden op vraag van provinciale diensten en derden archiefopzoekingen gedaan in verband met:
-

schilderijen Provinciaal Hof
pauselijke onderscheiding
Zuidijzerpolder
eedaflegging burgemeesters
Prijs Arthur Olivier
kaart gemeenten West-Vlaanderen
Sint-Amanduskerk Zwevegem
stafkaarten Zandvoorde

-

militieregisters (algemeen) (4)
atlas onbevaarbare waterlopen Zedelgem
woning Oostende
provinciale militieraad
geschiedenis van het archiefwezen
pompstation Veurne
burgemeester Osaer (Beerst)
opeising automobielen

-

-

Home Pecher Koksijde
artistiek tijdschrift Ambrozijn
bouwvergunningsdossier Koksijde
burgemeesters Beveren bij Roeselare
briefwisseling gouverneur Baels
affiche Schuiferskapelle
foto’s Harelbeke
foto’s Europe Direct
foto’s Bethanië
sluis Maalbeek
arrondissementscommissariaat Ieper
gemeenteraadsverkiezing Mannekensvere
grafteken Koolkerke
Herald of Free Enterprise
regie voor elektriciteit gemeente Koekelare
Brugse Vrije
achttiendaagse veldtocht
atlas onbevaarbare waterlopen (algemeen)
kerk en pastorie Waardamme
atlas buurtwegen Leisele
Koninklijke Maatschappij Sint-Sebastiaan Ieper
akte van verkoop Poperinge
gouverneur a.i. Michiel Bulckaert
Moerdijkvaart Gistel
vzw Instituut voor Medische Dringende Hulpverlening
casino Knokke
sanatorium Sijsele
dossier zaak Zimmer
provinciale taksplaten
casino Kortrijk
einde Eerste Wereldoorlog
Provinciale Geneeskundige Commissie
hoogspanningslijn Gistel – Oostende
papierfabriek Poperinge
gerechtsgebouw Kortrijk (2)
geschiedenis Emelgem
lonen 19de eeuw
Provinciaal Hof
provinciaal koortornooi

gemeentefusies
samenstelling deputatie
tentoonstelling Edgard Tytgat
atlas buurtwegen (algemeen)
Toortelbeek Heule
overname private wegen Koksijde
tramlijn Ardooie - Izegem - Wevelgem
tuinwijk Middelkerke
atlas onbevaarbare waterlopen Oostkamp
akte verkoop Meulebeke
gouverneursarchief
bisschopsresidentie Brugge
bevoegdheidsverdeling schepencollege en gemeente
Royal Cercle Sportif Brugeois
wederopbouw na Eerste Wereldoorlog
Theresianenklooster Brugge
onderwijzer gemeenteschool Deerlijk
kaartmateriaal Waregem
kerk Stalhille
gemeente Sint-Joris
buurtweg Poperinge
BPA Westkerke-Centrum-Oost
Langestraat Oostende
akte verkoop Langemark
stapelhuis Oostende
aannemersarchieven
brouwerij Ieper
militieregister Nieuwpoort
politiecommissaris Oostende
begraafplaats Oostende
Ensorhuis Oostende
burgemeester Koksijde
atlas buurtwegen Slijpe
gemeentefusie Harelbeke
Zeemanshuis Oostende
zwembad Guilini Brugge
militieregisters Blankenberge en Heist
milieuvergunningsdossiers (vergunningsdossiers betreffende gevaarlijke, hinderlijke en ongezonde bedrijven) (140)

Dat levert volgende aantallen op:
Jaar

aantal opzoekingen

waarvan milieuvergunningsdossiers

2017

236

140

2016

178

86

Er werden 28 vraagstellers doorverwezen naar andere diensten of andere archiefinstellingen omdat het antwoord niet in
het provinciaal archief te vinden was.
De biografische databank van provincieraadsleden werd verder aangevuld door een vrijwilliger. De databank bevat de
resultaten van de provincieraadsverkiezingen van 1842 tot 2000.
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1.11 ONDERSTEUNING LOKALE ARCHIEVEN
Ingevolge het ‘Provinciaal reglement voor tijdelijke subsidiëring van het lokale archiefbeheer’ ontvingen Anzegem, Beernem,
Dentergem en Jabbeke een tweede uitbetaling van subsidies. Voor de IGA Midwest werd de eerste subsidieschijf uitbetaald.
In het kader van de begeleiding van de lokale archieven werd een plaatsbezoek gebracht aan:
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-

Heuvelland (17 januari)
Oudenburg (23 januari)
Veurne (28 februari)
Zwevegem (26 juni)
Koksijde (7 juli, 7 augustus)
Nieuwpoort (18 juli)
Poperinge (22 september)
Brugge (4 oktober, 19 december)
De Haan (11 oktober)
Dentergem (23 oktober)
IGA Midwest (23 oktober)

Er zijn adviezen en antwoorden geformuleerd over ordenen, selecteren en vernietigen van archieven, materieel archiefbeheer, digitaliseren, digitaal archiefbeheer, depotbeheer, subsidiemogelijkheden en het verzekeren van archieven.
In navolging van de overlegvergadering die in oktober 2016 plaats vond, werden in 2017 vier intervisies georganiseerd in
samenwerking met Vonk apb. Per sessie kwam één van de in 2016 gekozen thema’s aan bod:
- selectielijst en vernietigen van archief (26 oktober), met als spreker Hendrik Callewier (Rijksarchief Brugge en Kortrijk)
- integratie OCMW- en gemeentearchief (16 november), met als spreker Carine Goossens (Gemeente- en OCMW-archief
Beveren)
- digitale mappenstructuur (28 november en 19 december), met als spreker Thomas Bertrem (Stadsarchief Waregem)
Op 14 november vond in het Provinciehuis Boeverbos een bijeenkomst plaats van de Gebruikersgroep Probat (20 aanwezigen). Stonden op de agenda: goedkeuring verslag vorige vergadering, stand van zaken Probat, toelichting bij de geplande wijzigingen en bespreking van vragen/problemen/bedenkingen van de gebruikers.
Er werd een ‘Overeenkomst omtrent het gebruik van Probat’ afgesloten met Zwevegem.
Het Provinciaal Archief staat in voor het importeren in Probat van (deel)inventarissen die door de lokale besturen aangeleverd worden in Excel. Er werden in 2017 28.873 records geïmporteerd.

1.12 PUBLIEKSGERICHTE ACTIVITEITEN
Er werden twee rondleidingen in het archiefgebouw georganiseerd:
- voor Davidsfonds Sint-Andries (11 januari, 20 personen)
- voor het Provinciaal Archief Vlaams-Brabant (4 april, 4 personen)
De algemene website www.west-vlaanderen.be/archiefdienst kreeg enkele updates. Exacte cijfergegevens over bezoekers kunnen niet gegeven worden. Dit valt onder de statistieken van de algemene provinciale website.
De Probat-website www.west-vlaanderen.be/probat telde tussen 1 januari en 31 december 14.197 gebruikers. Gedigitaliseerde documenten worden zo snel als mogelijk online raadpleegbaar gemaakt op de Probat-website. Stand van zaken
van het aantal gedigitaliseerde bestanden op 31 december 2017:
- militieregisters: 1.236 records
- afficheverzameling: 4.508 records
- kaart- en planverzameling: 4.810 records
- milieuvergunningsdossiers (plannen en technische tekeningen): 25.810 records
Er werden 4 nummers van de digitale nieuwsbrief ‘Archiefbrief Provincie West-Vlaanderen’ verspreid, naar 2.581 abonnees.
Het Provinciaal Archief is/was partner bij enkele projecten van derden:
- ‘De Beeldcapsule 2117’ was een grote publiekscampagne van het Vlaams Instituut voor Archivering–VIAA. Met deze
campagne wilde het VIAA de unieke verzameling aan audiovisueel archiefmateriaal in Vlaanderen onder de aandacht
brengen en de noodzaak aankaarten zorg te dragen voor dit waardevolle materiaal. Het Provinciaal Archief leverde vijf
filmfragmenten aan. Het filmpje over de Damse Kaasmarkt werd geselecteerd, maar zat uiteindelijk niet bij de winnaars. Zie https://debeeldcapsule.be/nl/video/beeldcapsule2117.
- Er is deelgenomen aan het ‘Publieksonderzoek Archieven 2017’ van FARO. De algemene conclusies zijn al gepresenteerd (zie https://faro.be/blogs/bart-de-nil/publieksonderzoek-archieven-2017-voorgesteld). Het individueel rapport
wordt begin 2018 verwacht.
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1.13 PUBLICATIES
-

‘Archiefbrief Provincie West-Vlaanderen’, jg. 18 (januari 2017) nr. 1 (digitaal).
‘Archiefbrief Provincie West-Vlaanderen’, jg. 18 (april 2017) nr. 2 (digitaal).
‘Jaarverslagen over 2016. Provinciale Archiefcommissie – Provinciale Archiefdienst’, (Brugge, 2017) 23 blz.
Hoeveel (digitaal) verleden haal jij uit de kast? Red de floppydisks!, in ‘West Site. Personeelsblad van de Provincie
West-Vlaanderen’, (2017) nr. 81, blz. 23.
- Al meer dan 10.000 foto’s van Sport, Welzijn en Cultuur in mediadatabank, in ‘West Site. Personeelsblad van de Provincie West-Vlaanderen’, (2017) nr. 81, blz. 23.
- ‘Archiefbrief Provincie West-Vlaanderen’, jg. 18 (juni 2017) nr. 3 (digitaal).
- ‘Archiefbrief Provincie West-Vlaanderen’, jg. 18 (oktober 2017) nr. 4 (digitaal).

1.14 LEZINGEN
- ‘Case: Provinciaal Archief aangesloten bij Archives Portal Europe’ op de studiedag ‘Archives Portal Europe: Keep Updated!’, Brussel, 16 oktober
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2 PROVINCIALE
ARCHIEFCOMMISSIE
2.1 SAMENSTELLING
Voorzitter:
Guido DECORTE, gedeputeerde
Secretaris:
Isabelle VERHEIRE, archiefconsulente
Interne leden:
Mieke ACKX - directeur cultuur wnd.
Marianne ALGOED - beleidsmedewerker – secretaris algemeen secretariaat provinciegouverneur
Geert ANTHIERENS - provinciegriffier
Patrick BRAET - financieel beheerder en voorzitter CAB
Jeroen CORNILLY – collectiebeheerder Provinciale Erfgoedbibliotheek Westflandrica
Stijn LOMBAERT - directeur Griffie
Marnix PAESBRUGGHE - beheerder provinciaal digitaal archief
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Externe deskundigen:
Jan D’HONDT - hoofdarchivaris Stad Brugge
Tijs GOETHALS - intergemeentelijke archivaris Poperinge-Vleteren
Sophie ROEBBEN - archivaris Provincie Antwerpen
Marc THERRY - rijksarchivaris
Hilde VANSTEENKISTE - archivaris Gemeente Bredene
Dominique VERHAEGHE - archivaris Gemeente Wevelgem

2.2 WERKING
De commissie vergaderde op 7 november.
De volgende punten werden besproken:
- Mededeling beslissingen Deputatie op basis van adviezen van de Archiefcommissie
- Toelichting dienstverlening Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA) door directeur Nico Verplancke
- Overzicht jaarwerking 2017 en planning 2018
- Toelichting afspraken inzake archief naar aanleiding van de afslanking van de provincies
- Advisering wijzigingen en toevoegingen ‘Selectielijst Provinciaal Archief West-Vlaanderen (21)’
- Toelichting digitaal archiefbeheer
- Verslag over de werking van de gesubsidieerde lokale archieven en advisering verderzetten subsidiëring
- Advisering nieuwe subsidieaanvragen
- Stand van zaken Provinciaal Archiefnetwerk Probat

3 BIJLAGEN
BIJLAGE 1. PRAKTISCHE INLICHTINGEN
Provinciaal Archief West-Vlaanderen
Gistelse Steenweg 528, 8200 Sint-Andries
Tel.: 050/40 72 90 of 050/40 72 68
E-mail: archiefdienst@west-vlaanderen.be
URL’s: www.west-vlaanderen.be/archiefdienst en www.west-vlaanderen.be/probat
Correspondentieadres
Provinciehuis Boeverbos
Koning Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries
Openingsuren leeszaal Fernand Peuteman
Maandag tot en met vrijdag
9.00 uur – 12.00 uur
13.00 uur – 17.00 uur
Rondleidingen
Gratis voor groepen tot maximum 20 personen, na telefonische afspraak
Te bereiken met het openbaar vervoer
Vanaf het station Brugge:
buslijn 5, Station – Sint-Andries (Hermitage) / halte Sint-Andrieskerk
of
buslijn 15, Station – Sint-Andries (De Prange) / halte Sint-Andrieskerk
Parkeermogelijkheden
Vlak voor het archiefgebouw op een ruime gratis parking

29

Strategische beleidsen
budgetondersteuning

Gebiedsger. werking
Noord-West-Vl.

Bestuurssecretariaat

Gebiedsgerichte
werking Westhoek

Staf

Gone West

Gebiedsger. werking
Midden-West-Vl.
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Gebiedsger. werking
Zuid-West Vl.

Archief

Griffie

Gebiedsgerichte
werking Kust

Oorlog & Vrede

Gebiedsger. werking
managementondersteuning

Organisatieontwikkeling

BIJLAGE 2. ORGANOGRAM – DIENST GRIFFIE

medewerker
(inventarisatie + leeszaal +
handbibliotheek)

vrijwilliger (1)
(nadere inventarisatie
handbibliotheek)

vrijwilligers (6)
(nadere inventarisatie
archief)

vrijwilligers (2)
(nadere inventarisatie
documentaire bestanden)

geschoold arbeider
(materiële verzorging
archief)

technisch beambte
schoonmaak (halftijds)

medewerker
(inventarisatie +
administratieve ontleningen)

adjunct-adviseur
(startbaan)

medewerker
(inventarisatie + documentaire
bestanden)

adjunct-adviseur
(beheerder digitaal archief)

medewerker
(verantwoordelijke
inventarisatie)

medewerker
(secretariaat + website)

adjunct-adviseur
(archiefconsulente)
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Digital Mastering Disc - DMD

537:28

waarvan 5 tijdsduur onbekend

1 185,00

12

11

1031:00

1 009

1:36:00

150 GB

3
20

3100 GB

124

TOTALEN

12

andere

tijdsduur onbekend

tijdsduur onbekend

waarvan 22 tijdsduur onbekend en 144 PAL

5.158 GB

11

(compact) audio cassette

1:36

351:47:48

100:00

328:00

428:00

73:00

533:00

603:00

Aantal
uren/GB

moet nog opgeschoond worden

dvd-video (interactief)

digitalisatie VIAA 2018-2019

digitalisatie VIAA 2018-2019

digitalisatie VIAA 2018-2019

digitalisatie VIAA 2018-2019

excl XD-cam

digitalisatie VIAA in 2017

digitalisatie VIAA in 2017

Opmerkingen

Provinciale Videocel

V-schijf Videocel (materiaal vanaf 2012)

23

2

413

Audio analoog

Andere (harde schijven

XD-cam 50 GB

XD-cam 25 GB

DVD (optische schijf)

Digital Mastering Disc (DMD)

23:36:21

575
100

42

tijdsduur onbekend

waarvan 121 banden tijdsduur onbekend

153

457

610

¼” D7 DVCPRO-25 (cassette) L(arge)

375:24

34:23:48

0:18:20

90:10:39

4:48:00

0:01:37

12:56:00

142:38

diverse tapes

Aantal
dragers

328

455

2

34

4

320

14

2

32

408

2:11:00

waarvan 47 banden tijdsduur onbekend

tijdsduur onbekend

Opmerkingen

¼” D7 DVCPRO-25 (cassette)

Video digitaal

CD-video (optische schijf)

Hi8 (cassette)

½” Betamax (cassette)

½” VHS / S-VHS / VHS-C (cassette)

½” BETACAM SP (cassette)

½” BETACAM (cassette)

¾” Umatic Highband of LowBand
(cassette)

Video analoog

11

15:39:25

17:50

Aantal
uren

32

andere

4

108

16mm negatief

123

Aantal
dragers

16mm positief

Film

Type materiaal/formaat

Provinciaal Archief
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34

COLOFON
Redactie:
Marnix Paesbrugghe, Isabelle Verheire, Katelijn Wille
Fotografie:
Migit Photography, Sandy Mommerency, Dominique Provost, Patrick Rijckaert, Inge Vromant
Vormgeving:
Nancy Maertens, Grafische Dienst Provincie West-Vlaanderen
Wettelijk depotnummer:
D/2018/0248/06

Provinciaal Archief West-Vlaanderen

Gistelse Steenweg 528 I 8200 Sint-Andries
T 050 40 72 90
archiefdienst@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/archiefdienst
www.west-vlaanderen.be/probat

