
INVENTARISFICHE	  PROMOMATERIAAL	  
VELDNAAM	   OMSCHRIJVING	  
1.	  Identificatie	   	  
Instellingsnaam	   De	  officiële	  naam	  van	  de	  instelling	  die	  het	  object	  (of	  de	  groep	  objecten)	  

beheert	  en	  er	  verantwoordelijk	  voor	  is.	  

Oud	  
inventarisnummer	  

Indien	  er	  al	  een	  eerdere	  inventaris	  werd	  opgemaakt	  met	  een	  nummering	  die	  nu	  
niet	  meer	  gevolgd	  wordt.	  

Inventarisatiedatum	   Datum	  waarop	  de	  eigenlijke	  inventarisatie	  gebeurt.	  
Inventarisnummer	   Het	  unieke	  nummer	  dat	  het	  object	  (of	  de	  groep	  objecten)	  identificeert	  en	  op	  

het	  object	  is	  aangebracht	  of	  er	  aan	  bevestigd	  wordt.	  (Sets	  van	  bij	  elkaar	  
horende	  objecten	  =	  1	  inventarisnummer	  

Redactionele	  vorm	   Redactionele	  vorm	  (vb.	  affiche,	  programmaboekje,	  flyer,	  …)	  
Gerelateerde	  objecten	  
(relaties)	  

Inventarisnummers	  die	  in	  relatie	  staan	  tot	  dit	  object	  

	   	  
2.	  Gegevens	  
publieksmoment	  

	  
	  

Titel	  productie/project	   Naam	  van	  de	  productie/project	  waarover	  wordt	  geschreven	  

Stad	   Naam	  van	  de	  stad	  waar	  de	  productie/project	  waarover	  wordt	  geschreven	  
doorgaat.	  

Organiserende	  
instelling	  

Naam	  van	  de	  organiserende	  instelling	  waar	  de	  productie/project	  waarover	  hier	  
wordt	  geschreven	  doorgaat.	  
	  

Datum	  
première/opening	  
publieksmoment	  

De	  datum	  (of	  het	  jaartal)	  waarop	  de	  productie/project	  waarover	  hier	  wordt	  
geschreven	  doorgaat.	  
(Notatie:	  datum:	  dd/mm/jjjj	  of	  enkel	  jaartaal:	  jjjj;	  indien	  geen	  zekerheid	  over	  
jaartaal,	  tussen	  
vierkante	  haakjes	  [jjjj])	  	  

	   	  
3.	  Referentie	  	   	  
Datum	   Datum	  waarop	  het	  artikel	  is	  verschenen.	  
Auteur	   Auteur	  van	  het	  artikel.	  
Titel	   Titel	  van	  het	  artikel.	  
Media	   Naam	  van	  de	  media	  waarin	  het	  artikel	  is	  verschenen	  (De	  Standaard,	  Knack,	  …).	  
Type	  media	   Naam	  van	  het	  type	  media	  waarin	  het	  artikel	  is	  verschenen	  (Krant,	  tijdschrift,	  

blog,	  …).	  
Type	  artikel	   Naam	  van	  het	  type	  artikel	  (aankondiging,	  recensie,	  preview,	  …).	  
Land	  van	  uitgave	   Naam	  van	  het	  land	  waar	  het	  artikel	  is	  verschenen.	  
Taal	   Taal	  taal	  waarin	  het	  artikel	  werd	  uitgegeven.	  
Beoordeling	   Beoordeling	  van	  het	  publieksmoment.	  
	   	  
4.	  Fysieke	  kenmerken	   	  
Materiaal	   Het	  materiaal	  waaruit	  het	  object	  of	  een	  deel	  van	  het	  object	  is	  vervaardigd.	  Blijf	  

bij	  twijfel	  algemeen.	  



	  

Afmeting	   De	  dimensies	  van	  het	  object,	  of	  het	  onderdeel,	  dat	  gemeten	  wordt.	  
(Notatie:	  hoogte	  (H),	  breedte	  (B)	  -‐	  diepte	  (D)	  in	  centimeters	  =	  bvb:	  85x12x30cm	  
(waarbij	  85	  
=	  H,	  12	  =	  B,	  30	  =	  D)).	  Noteer	  altijd	  de	  buitenste	  maten.	  

Toestand	   De	  toestand	  waarin	  het	  object	  zich	  bevindt,	  beschreven	  vanuit	  
conservatiestandpunt	  (je	  kan	  kiezen	  tussen	  zeer	  slechte	  staat,	  slechte	  tot	  
matige	  staat,	  matige	  tot	  goede	  staat,	  zeer	  goede	  staat).	  Registreer	  schade	  aan	  
de	  affiche,	  zoals	  scheuren,	  plooien,	  perforatie,	  waterschade,	  schimmel,	  
verzuring,	  vlekken,	  slechte	  restauratie,	  …	  

	   	  
5.	  Bewaarplaats	   	  
Vindplaats	   	  	  De	  vindplaats	  waar	  het	  document	  of	  object	  zich	  thans	  bevindt.	  
	   	  
6.	  Opmerking	   	  
Vrije	  opmerking	   Vrije	  opmerking.	  


