Uw bijdrage aan de sTEN

De huidige deelnemers in de sTEN zijn:

Draagt u de rijke historie van de telecommunicatie in
Nederland een warm hart toe? Dan kunt u de sTEN actief
ondersteunen:

Gepensioneerden Vereniging Regio Arnhem
Gepensioneerde PTT / KPN ers regio Arnhem verzamelen
telecom apparatuur.
www.gpvra.nl







Wanneer u historisch telecom materiaal, boeken of
brochures heeft en deze een goed onderdak wil
bieden zal de sTEN ze graag toekomstbestendig
voor u onderbrengen.
Zoekt u informatie over historisch materiaal,
netwerken of diensten? Van Aansluitnet tot Zero
Base, de sTEN kan (bijna) alles vinden in de
archieven van de verschillende deelnemers.
Wilt u actief meedoen? Treed dan met uw stichting
of vereniging toe tot de sTEN en werk mee aan het
behoud van het telecom erfgoed in Nederland.

Wilt u de sTEN ondersteunen, financieel of materieel
neemt dan contact met ons op.

Omroep Zender Museum
Alles over het uitzenden van Radio en TV voor de omroep.
www.omroepzendermuseum.nl
Radio Amateur Museum
De vroegste radiogeschiedenis van Nederland tot 1935.
www.radiomuseum.driesens.nl
Stichting Centrum voor Duitse Verbindings- en Aanverwante
Technologieen 1920-1945
www.cdvandt.org
Telecommunicatie Erfgoed Stichting
Van Bell tot Alcatel-Lucent.
www.telecom-erfgoedstichting.nl

stichting
Telecommunicatie
Erfgoed Nederland
Samen onder één paraplu

Houwelingen Telecommuseum
Van complete telefooncentrale tot het mobieltje.
www.houwelingtelecommuseum.com
Stichting Telefoniemuseum Nederland
De site voor telefoonverzamelaars.
www.telefoniemuseum.nl

stichting Telecommunicatie Erfgoed Nederland
Biezendijk 5
3412 KB Lopikerkapel
www.telecomerfgoed.nl
info@telecomerfgoed.nl
KvK nummer 54330521
Bank ING, rekeningnummer 5812455
Deelname aan de sTEN staat open voor Rechtspersonen die
op enigerlei wijze bezig zijn met beheer en behoud van het
telecommunicatie en broadcast erfgoed van Nederland.
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De sTEN stelt zich tot doel de deelnemers te ondersteunen bij
het behouden/beheren, documenteren en toegankelijk maken
van het telecommunicatie erfgoed in Nederland.
Zo kan de kennis en kunde inzake het beheer van telecom
erfgoed worden doorgegeven aan volgende generaties.

stichting Telecommunicatie Erfgoed Nederland

Het ontstaan van de sTEN

Doelstellingen en plannen sTEN

Op 13 juli 2007 vindt een eerste bijeenkomst plaats van
Telecom Erfgoed geïnteresseerden in het Museum voor
Communicatie in den Haag. Dit overleg leidt tot het
samenwerkingsorgaan Telecommunicatie Erfgoed Initiatief
(TEI). In de TEI nemen naast particuliere verzamelaars
enkele musea en verschillende stichtingen op het gebied van
telecom erfgoed deel.

De sTEN is primair gericht op het behoud van kennis en
kunde inzake beheer van telecom erfgoed. Hierbij kan
gedacht worden aan wetenschappelijk onderzoek en
publicatie rondom het relevante Nederlandse telecom
erfgoed, het verwerven van (tijdelijke) ruimte voor opslag
van goederen alsmede – als “stip aan de horizon” –
onderzoek naar de haalbaarheid van een Nationaal
Telecommunicatie Museum.
Prioriteiten worden door de sTEN deelnemers zelf bepaald.

Al snel wordt een gestructureerde aanpak opgezet en
uitgewerkt voor een codering van de telecom collectie in
bezit van de verschillende deelnemers. Een eerste stap op
weg naar de beschrijving van het telecom erfgoed in
Nederland.
Naast ondersteuning van elkaar werken de deelnemers toe
naar een meer formele status voor het samenwerkingsorgaan.
Hiertoe wordt op 30 december 2011 de stichting
Telecommunicatie Erfgoed Nederland (sTEN) opgericht.

De sTEN behartigt als overkoepelende instantie primair de
belangen van de aangesloten deelnemers. Die deelnemers
houden zich (als Rechtspersoon) op enigerlei wijze bezig met
beheer en behoud van het telecommunicatie en broadcast
erfgoed van Nederland. Maar ook andere belangstellenden
kunnen- al dan niet tegen betaling - gebruik maken van de
kennis, kunde en diensten van de sTEN.

Bij gemeenschappelijke belangen van de deelnemers van de
sTEN kan gedacht worden aan:
-

-

Zorg om adequate huisvesting, ook op langere
termijn.
Gezamenlijk aanschaf- en verzamelbeleid
ontwikkelen.
Optreden als collectief naar relevante partijen, bijv.
voor fondsenwerving.
Initiëren van een wetenschappelijke studie naar voor
Nederland relevant telecommunicatie en broadcast
erfgoed.
Mogelijkheden om collecties onderling af te
stemmen.
Gezamenlijk Publiciteit/public relations voor
telecom erfgoed ontwikkelen.

