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FAAD-PRAAT 

nr. 3, januari 2008 

 

 

 

1. Gelukkig Nieuwjaar ! 

 

Eigenlijk mag het niet meer, Driekoningen is immers al voorbij ☺ maar de FAAD-stuurgroep wil  

alle FAAD-leden toch nog het allerbeste voor 2008 wensen!! 

 

 

2. Studiedag 

 

Op zaterdagvoormiddag 1 maart organiseren we de jaarlijkse FAAD-studiedag. Locatie is het 

intussen al vertrouwde lokaal D0.05 op de VUB-Campus.  

Dit jaar werd gekozen werd voor het thema  ‘Internet tools voor de archivaris’. Het programma ziet 

er als volgt uit: 

9u    Onthaal met koffie 
9u45 – 10u  Verwelkoming en korte inleiding op het thema 
10u-10u30 Het Internet als bron voor communicatie naar het publiek (Patrick Van den 

Nieuwenhof)  
10u30-11u  Archief 2.0 in de praktijk: de ArchiefWiki (Tom Cobbaert) 
11u-11u45  Koffiepauze en verkiezing stuurgroepleden 
11u45-12u15 Internet en documentbeheer (Bart Ballaux) 
12u15-13u  Discussie + afsluiting 

 
Deelname aan de studiedag is uiteraard gratis, maar we willen met enige aandrang vragen om 

uiterlijk vrijdag 22 februari even te verwittigen als je aanwezig zal zijn. Dit kan via mail naar 

kaat.knaepen@vub.ac.be of telefonisch op nummer 02/629.24.34. 

 

Na de studiedag voorzien we weer de gelegenheid om samen te gaan lunchen. Hiervoor moet niet 

op voorhand ingeschreven worden. 

 

 

3. Verenigingsnieuws 

 

3.1 Afscheid van een aantal stuurgroepleden 

Els Michielsen en Roeland Verhaert namen enkele maanden geleden wegens te drukke 

beroepsbezigheden al afscheid van de Stuurgroep. Els en Roeland zullen in de toekomst wel nog 

meewerken aan het FAAD als redacteurs voor artikelen die in de reeks Digitaal Archiefinitiatie(f) 

ingestuurd worden.  
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Ook Bart Coppein heeft het erg druk. Zijn doctoraat moet immers binnen twee  jaar klaar zijn. Hij 

stelt zich dan ook niet opnieuw kandidaat voor de stuurgroep.  

Voor Bart Dekeyser zijn de avonduren druk bezet waardoor het moeilijk wordt de vergaderingen bij 

te wonen. Hij zegt de Stuurgroep dus ook vaarwel.  

 

We willen van deze FAAD-PRAAT gebruik maken om Els, Roeland, Bart en Bart nogmaals van harte 

te bedanken voor hun inzet de afgelopen jaren.   

 

3.2. Nieuwe Stuurgroepleden gezocht 

In het huishoudelijk reglement van het FAAD werd opgenomen dat de Stuurgroep om de vier jaar 

door de Algemene Vergadering verkozen wordt. Het is dan ook hoog tijd om een nieuwe 

Stuurgroepverkiezing te organiseren. Een aantal leden van de huidige Stuurgroep zullen zich 

opnieuw kandidaat stellen, maar er zijn ook een aantal mensen die geen deel meer zullen uitmaken 

van de Stuurgroep. We hopen dan ook dat sommigen onder jullie voor de komende vier jaar de 

fakkel willen overnemen. 

 

Elke afgestudeerde kan zich kandidaat stellen om in de Stuurgroep te zetelen, respectievelijk als 

lid, als secretaris of als voorzitter. De Stuurgroep komt drie à vier keer per jaar samen in Brussel. 

Daarnaast houden de leden ook via mail contact.   

 

Voel je er wel iets voor om deel uit te maken van de Stuurgroep ? Stuur dan zo snel 

mogelijk, en zeker voor 15 februari een mailtje naar de secretaris van het FAAD 

(kaat.knaepen@vub.ac.be). 

 

De studiedag van 1 maart is tevens ook de jaarlijkse Algemene Vergadering. Op die dag wordt 

gestemd over de nieuwe samenstelling van de Stuurgroep. Dit gebeurt via een schriftelijke 

bevraging van de leden. Kandidaat stuurgroepleden die door de helft +1 van de aanwezige leden 

aanvaard worden, maken deel uit van de Stuurgroep. Mochten er echter zo veel kandidaten zijn 

dat we het maximum aantal stuurgroepleden van 12 zouden overschrijden, dan zullen de 12 

kandidaten met het hoogste aantal goedkeuringen achter hun naam, opgenomen worden in de 

Stuurgroep. 

 

 


