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Uw gegevens zijn in goede handen!
Privacyverklaring Erfgoed Balen vzw
Erfgoed Balen vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw
persoonsgegevens en beoogt dat uw privacy wordt gerespecteerd.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Erfgoed Balen vzw
houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming
ofwel GDPR.
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Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het
doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
• verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die
gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig
hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• passende technische en organisatorische maatregelen hebben
genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze
respecteren.
Als vereniging, Erfgoed Balen vzw, zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst
op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
Erfgoed Balen
Vaartstraat 29
2490 Balen
info@erfgoedbalen.be
Telefoon : 014 74 41 75
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Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door Erfgoed Balen vzw verwerkt ten behoeve van de uitvoering van
onze missie:
Ons lokaal erfgoed is van onschatbare waarde. Sinds jaar en dag (°1977) koestert Erfgoed Balen een
brede waaier van sporen uit het verleden en streeft de vereniging naar een beheersbaar behoud daarvan. Die missie is even veelzijdig als het lokale erfgoedlandschap zelf, maar kan toch onder enkele
basisfuncties worden teruggebracht. Erfgoed Balen heeft namelijk een belangrijke verzamelfunctie; een
functie van behoud en beheer; een onderzoeks- en een publieksgerichte functie. In de afgelopen jaren
werden voor ieder van die functies essentiële stappen gezet en eveneens de nodige expertise vergaard.
Om die missie tot uitvoering te brengen worden de persoonsgegevens verzameld en verwerkt voor
volgende doeleinden:
• Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Erfgoed Balen;
• Het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen, publicaties en jaarboeken;
• Het mee communiceren van activiteiten van derden ten behoeve de activiteiten van lokale erfgoedpartners.
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, rekeningnummer,
foto.
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben
verkregen.
Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is
voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
• het verzorgen van de internet omgeving;
• het verzorgen van IT-infrastructuur;
• het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven, uitnodigingen en publicaties.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst
hebben afgesloten. Met die partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht
en toegestaan is.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U
heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.
Bewaartermijn
Erfgoed Balen vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor
deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Persoonsgegevens die geen meerwaarde bieden in het kader van archivering van het verenigingsleven voor het algemeen belang worden niet langer
dan 5 jaar bewaard.
Beveiliging van de gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van
u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen
genomen:
Pagina 2

• Alle personen die namens Erfgoed Balen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden
aan geheimhouding daarvan.
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
• Onze vrijwilligers en medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.
Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u
ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. Tevens
kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of
door één van onze verwerkers.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor
kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover
direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende
autoriteit op het gebied van privacy bescherming.
Wijziging privacy statement
Erfgoed Balen vzw kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

Bidprentjes gezocht
Erfgoed Balen is steeds op zoek naar bidprentjes en doodsbrieven van (voormalige) inwoners van onze
gemeente.
Hebt u thuis nog een prentje of brief liggen, gooi het dan niet weg maar help mee aan een prachtige
collectie voor het nageslacht.
Houdt u het originele prentje liever bij? Geen probleem, we maken er een digitaal kopietje van.
We danken u hartelijk voor uw medewerking!
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Alarm! ’t Is oorlog!
Op zaterdag 1 september 2018 trekken we er weer op uit en krijgt u de kans om enkele legendarische
sites uit de Tweede Wereldoorlog te bezoeken. De Werkgroep Balen Bevrijd neemt u mee naar de plaats
waar het allemaal begon op 10 mei 1940… het Fort van Eben-Emael en omstreken. Kortom, een unieke
daguitstap met bijzondere link naar de lokale oorlogsgeschiedenis!
Wat staat er zoal op het programma?! We komen samen om 7.30u aan Café ‘t Stamineeke in Olmen en
vertrekken stipt om 7.40u. De bus zal weer terug in Olmen arriveren rond 20.00u.
Het programma omvat een heen- en terugreis met de bus naar de streek van Eben-Emael. Tijdens de
uitstap wordt regelmatig halt gehouden voor talrijke bezienswaardigheden zoals een begeleid bezoek
aan het legendarische Fort van Eben-Emael, een verkenningstocht langs de voormalige stellingen van
mei 1940, een Museumbezoek in thema bij Vroenhoven en als afsluiter een rondleiding in de Brouwerij
Wilderen. Rond het middaguur wordt voor u een warme maaltijd voorzien (3-gangen) en ook na het
Brouwerijbezoek kan u genieten van verse soep met brood.
Tijdens de daguitstap verkennen we samen de terreinen en plaatsen van toen. Aangepaste kledij en
schoenen zijn daarom geen overbodige luxe. Een extra trui of jas zijn zeker aangewezen in de ondergrondse gangen van het Fort. Gelieve ook rekening te houden met de stevige fysieke inspanning die
daarmee gepaard gaat. Smeer die beentjes dus maar in!
Het prijskaartje voor deze uitstap bedraagt 55 euro all in. Vooraf inschrijven en directe contante betaling is noodzakelijk. Inschrijven kan enkel via Café ’t Stamineeke bij Britt (Processiestraat 26, 2491
Olmen). Op vrijdag 24 augustus 2018 worden alle inschrijvingen definitief afgesloten. Inschrijven na
die datum is niet mogelijk. Let wel op, ook de plaatsen zijn beperkt. Snel zijn is en blijft de boodschap!
Hopelijk zien we jullie allemaal weer op zaterdag 1 september 2018.
Alvast tot dan!
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IOED k.ERF
Op 1 maart van dit jaar ging de IOED (intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst) k.ERF van start.
Hierdoor heeft de erfgoedcel k.ERF zijn activiteiten uitgebreid met een nieuw luik, namelijk onroerend
erfgoed. De IOED is een eerstelijns aanspreekpunt voor vijf Kempische gemeenten (Balen, Dessel, Meerhout, Mol en Retie) en hun inwoners met al hun vragen over onroerend erfgoed. De IOED maakt hen
onder meer wegwijs doorheen de regelgeving en actoren, zoals de Vlaamse overheid en de provincie.
Bouwkundig erfgoed is de belangrijkste poot van de IOED. Dat bouwkundig erfgoed is op te delen in
twee categorieën: niet-beschermd erfgoed (de zogenaamde inventaris bouwkundig erfgoed) en beschermde monumenten. Het is vooral voor het niet-beschermde erfgoed dat de IOED een rol kan spelen. Sinds 1 januari 2017 is geeft het agentschap Onroerend Erfgoed immers geen adviezen meer rond
items opgenomen in de inventaris onroerend erfgoed, waardoor gemeentebesturen zelf de kans krijgen
om hierrond zelf een beleid uit te werken. Samen met de IOED wordt dat beleid de komende jaren op
poten gezet. Daarnaast geeft de IOED een advies bij omgevings- of sloopvergunningen.
Dat wil echter niet zeggen dat een IOED zich niet kan bezighouden met beschermd erfgoed. Onder beschermd erfgoed verstaat men: beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten, cultuurhistorische
landschappen en archeologische sites. De IOED houdt hiervoor alle mogelijke premie- en subsidiekanalen in het oog en boort deze zo efficiënt mogelijk aan. Bovendien volgt ze de regelgeving van nabij op.
Daarnaast wordt er ondersteuning aangeboden bij het opstellen van restauratie- of premiedossiers. Waar
nodig, vertegenwoordigt de IOED de eigenaars van beschermd erfgoed bij overleg met het agentschap
Onroerend Erfgoed.
Wat betreft landschappelijke erfgoed, werkt de IOED intensief samen met het Regionaal Landschap
Kleine en Grote Nete. Zij geven onder meer advies over het beheer van kleine landschapselementen
houtig erfgoed, klein bouwkundig erfgoed, gemeentelijke trage wegen, natuureducatie, en natuurinrichting.
De IOED zet op geregelde tijdstippen ook publieksprojecten op poten. De Open Monumentendag is
daarvan het bekendste voorbeeld, maar de komende jaren zullen er nog verschillende andere volgen.
Het aanspreekpunt voor bouwkundig en archeologisch erfgoed is Martijn Willems (martijn@kerfgoed.
be), voor landschappelijk erfgoed Els Oostvogels (els.oostvogels@rlkgn.be).
Meer info over de inventaris bouwkundig erfgoed: inventaris.onroerenderfgoed.be of geo.onroerenderfgoed.be.
www.erfgoedcelkerf.be
www.rlkgn.be
www.onroerenderfgoed.be
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Contact
Erfgoed Balen vzw
Oud Gemeentehuis
Vaartstraat 29
B-2490 Balen
Telefoon: 014 74 41 75
014 74 41 74
E-mail: info@erfgoedbalen.be
www.erfgoedbalen.be
Reknr: BE07-6528-0401-2066
Ons erfgoed bevat een schat aan
informatie over ons verleden en
vertelt een onverwacht verhaal over
vandaag.
Om de toekomst te verzekeren zet
Erfgoed Balen zich in om het bedreigde erfgoed, in al zijn verscheidenheid,
te bewaren en openbaar te maken.
Door het publiek te laten kennismaken met het lokale erfgoed hopen wij
dat het ook gaat genieten van al het
moois dat ons eigen erfgoed biedt.
Samen met de lokale, de Vlaamse
en de Nationale overheden zullen
wij als Erfgoed Balen streven naar
een kwaliteitsvol en toekomstgericht
beheer van alles wat waardevol is om
te bewaren.

Colofon
Redactie:
Bram Dierckx
Richard Vermeulen
Lay-out:
Walter Vermeulen
Uitgegeven door:
Erfgoed Balen vzw
Alle teksten verschijnen onder de enige en dwingende verantwoordelijkheid van de auteur: hier treft Erfgoed
Balen als v.z.w. geen rechtsaansprakelijkheid.

Openingsuren:
Maandag

09u00 - 12u00

13u00 - 16u00

Dinsdag

09u00 - 12u30

13u00 - 16u00

Woensdag

09u00 - 12u30

gesloten

Donderdag en vrijdag is het documentatiecentrum geopend op
afspraak. Contacteer hiervoor onze erfgoedconsulente.
Raadpleeg ook steeds onze website om sluitingsdagen en verlof
te controleren.

Paleografie 2018

Archief
bijeenkomsten

Donderdag van 19u30 tot 21u30
De cursus paleografie gaat door
in de raadzaal van het Oud Gemeentehuis

Zaterdag van 9u00 tot 12u00

- 20 september
- 18 oktober
- 15 november
- 20 december

- 13 oktober 2018

- 30 juni 2018
- 22 september 2018
- 10 november 2018

Activiteiten
● Zaterdag 1 september 2018
Daguitstap naar Het Fort van Eben-Emael
Vertrek: om 7u30 aan Café 't Stamineeke te Olmen
Kostprijs: € 55,00 all in
Inschrijven kan enkel in Café 't Stamineeke tot vrijdag 24 augustus 2018.
● Noteer al zeker deze datums!
17 tot 25 november 2018
Een Expo en een Erfgoedwandeling met betrek king tot ‘Vluchtelingenroute 1917-1918’.

Verantwoordelijke uitgever:
Richard Vermeulen voor
Erfgoed Balen v.z.w.

Het verhaal van de West-Vlaamse verdrevenen en
zich laten leiden langs de meest belangrijke plaatsen
voor vluchtelingen in het centrum van Balen.

© Erfgoed Balen v.z.w - 2018

Meer hierover in onze volgende nieuwsbrief.
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