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1. FAAD-studiedag 27/03: Digitale dienstverlening

De winter maakt zich stilaan uit de voeten, de lente komt er aan en dus is het tijd
voor de jaarlijkse FAAD-studievoormiddag. Deze gaat door op zaterdag 27 maart
2010. Het thema dit jaar is digitale dienstverlening.

De laatste jaren dringen archieven steeds meer en meer in de digitale wereld door:
archievenoverzichten  en  bronnen  komen  online  ter  beschikking,  scanning  on
demand, de digitale leeszaal, … . De mogelijkheden zijn groot, maar hoe pak je dit
als  archivaris  in  de  praktijk  aan?  Je  komt  het  allemaal  te  weten  tijdens  de
FAAD-studievoormiddag.  Het  volledige  programma vind je  zeer binnenkort  op
www.faad.be.

Deelnemers  aan  de  studievoormiddag  worden  vanaf  9u30  verwacht  in  het
vertrouwde  D0.05  op  de  VUB-campus.  Om  10u00  starten  de  lezingen.  Frank
Scheelings  neemt  de  discussieronde  voor  zijn  rekening.  De  studiedag  wordt
omstreeks 12u45 afgerond.

Zowel afgestudeerden als andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. Omwille
van praktische redenen (o.a. catering) vragen we FAAD-leden en geïnteresseerde
niet-FAAD-leden zich aan te melden bij Kaat Knaepen (kaat.knaepen@vub.ac.be
of 02-629 24 34).
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2. Varia

Stuurgroep zoekt nieuwe leden

De FAAD-stuurgroep is op zoek naar drie nieuwe leden met frisse ideeën.

Kandidaten  zijn  bereid  om  enkele  keren  per  jaar  op  verschillende  locaties  te
vergaderen. Je volgt ook de onderlinge correspondentie via mail op. Wie dat wil
kan  meewerken  aan  de  FAAD-PRAAT en  de  verschillende  activiteiten  van  het
FAAD.

Kandidaten moeten zich aanmelden bij de secretaris en dit voor 22 maart!

De studiedag van 27 maart is ook de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Tijdens
deze  vergadering  is  er  een  stemming  over  de  nieuwe  samenstelling  van  de
FAAD-stuurgroep. Het stemmen gebeurt door een schriftelijke bevraging van de
leden. Kandidaten die door de helft plus één van de leden aanvaard worden, zijn
verkozen. Indien er meer dan drie kandidaten zijn, krijgen de drie kandidaten met
het hoogst aantal stemmen de vacante plaatsen.



Onderwerpen voor FAAD-Praat

FAAD-leden  mogen  uiteraard  zelf  onderwerpen  voor  de  FAAD-nieuwsbrief
aanbrengen. Stuur het berichtje dat je wil laten opnemen naar de redactie. Hou er
wel rekening mee dat de nieuwsbrief erg onregelmatig zal verschijnen. Zoekertjes
als  “met  wie  kan  ik  over  twee  weken  meerijden  naar  de  Brabantse
archivarissendag”  zijn  dus  niet  geschikt  voor  deze  nieuwsbrief.  Voordat  soort
zaken is het Archiefforum.be dan weer een uitermate geschikt medium.

Ontvangstadres FAAD-Praat

Wie de FAAD-Praat liever op een ander mailadres ontvangt dan het huidige mag
dit steeds melden aan de redactie.
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