
 

 

 

Open Monumentendag Vlaanderen  

Aanmeldingsformulier│26ste editie│2014 

1 Wat betekent ‘aanmelden’?  

Met de ondertekening van dit aanmeldingsformulier bevestig je de deelname van jouw stad of 

gemeente aan Open Monumentendag Vlaanderen 2014. Tevens verklaar je hierbij akkoord te gaan 

met de voorwaarden voor Open Monumentendag 2014. 

 

2 Het Lokaal Comité  

Open Monumentendag wordt per stad of gemeente georganiseerd door lokale organisatoren, het 

Lokaal Comité genaamd. Een Lokaal Comité kan bestaan uit ambtenaren van een 

stedelijke/gemeentelijke dienst, uit vrijwilligers of uit een gemengde samenstelling. De stad of 

gemeente is verantwoordelijk voor het organiseren van het evenement op haar grondgebied. 

Binnen elk Lokaal Comité wordt een eerste en een tweede contactpersoon aangeduid om op elk 

moment van het jaar een goede communicatie tussen Herita en het Lokaal Comité te garanderen. 

 De eerste contactpersoon is dé contactpersoon van Herita vzw. Hij/zij krijgt als enige 

toegang tot het inschrijvingssysteem en behartigt de aanmelding en de inschrijving van de 

desbetreffende stad/gemeente. Herita communiceert de beslissingen van het 

Begeleidingscomité enkel aan de eerste contactpersoon. Hij/zij staat in voor de verdere 

doorstroming van alle aangeboden informatie naar de leden van het Lokaal Comité die niet 

bij Herita bekend zijn. 

 De tweede contactpersoon is het aanspreekpunt bij afwezigheid van de eerste 

contactpersoon. 

Alle leden van het Lokaal Comité die bij Herita bekend zijn, ontvangen op regelmatige basis 

praktische en inhoudelijke informatie via de nieuwsbrief en www.openmonumenten.be  

 

3 Aanmelden via het aanmeldingsformulier en het 

inschrijvingssysteem  

Aanmelden gebeurt in twee stappen: 

 

 door dit aanmeldingsformulier, ondertekend door de burgemeester en de secretaris van 

jouw stad/gemeente, terug te sturen naar Herita.  

 door in het inschrijvingssysteem (http://login.openmonuenten.be) de correcte 

contactgegevens van het Lokaal Comité in te vullen.  

In de nieuwsbrief van 7 januari 2014 vind je een unieke gebruikersnaam en wachtwoord voor het 

inschrijvingssysteem. In afwachting van het ondertekend aanmeldingsformulier kan je de 

aanmelding van jouw stad/gemeente ook al aangeven via het inschrijvingssysteem.  

 

 

http://www.openmonumenten.be/
http://login.openmonuenten.be/
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Deelname 

stad/gemeente:…………………………………………………………………………………………………………………… 

gelegen in de provincie:………………………………………………………………………………………………………… 

neemt deel aan Open Monumentendag Vlaanderen  op zondag 14 september 2014. 

 

Aanmelding 

Ondergetekenden bevestigen hierbij de deelname van de stad/gemeente, die zij 

vertegenwoordigen, aan Open Monumentendag Vlaanderen op zondag 14 september 2014 en 

verklaren zich akkoord met de voorwaarden. 

 

Samenwerking met commerciële partners 

Elk jaar worden er overeenkomsten gesloten met commerciële partners waarbij op Open 

Monumentendag acties worden opgezet op diverse locaties uit het programma. Hiervoor wordt de 

medewerking gevraagd van de Lokale Comités. Is jouw stad of gemeente principieel* bereid om 

mee te werken aan dergelijke acties?  

 

   ☐ Ja       ☐ Nee 

 

(*Deze toezegging is geenszins bindend. Bij het opzetten van commerciële activiteiten worden de 

mogelijkheden samen met de lokale organisator besproken.) 

 

 

Namens het college van burgemeester en schepenen,  

 

 

De burgemeester,      De secretaris, 

 

 

 

 

Datum: 

 

 

Gelieve dit origineel formulier** vóór vrijdag 28 februari 2014 per post terug te bezorgen aan: 

Herita vzw │ Open Monumentendag Vlaanderen 

Oude Beurs 27 │ 2000 Antwerpen 

(**a.u.b. niet faxen of een kopie sturen) 


