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Inleiding
Nederland Monumentenland wil de monumenten verbinden met het dagelijks leven van de
Nederlander om zo het draagvlak voor het behoud van monumenten te vergroten. Door
ontmoetingen tussen eigenaren, erfgoedprofessionals, publiek en monumenten te faciliteren, worden
de monumenten beleefd, opnieuw gewaardeerd en gekoesterd. Door de erfgoedsector onderling te
verbinden en samenverwerkingsverbanden aan te gaan, wil Nederland Monumentenland deze
ontmoetingen faciliteren op communicatief en organisatorisch niveau. Zo versterkt Nederland
Monumentenland de erfgoedsector. De activiteiten van Nederland Monumentenland richten zich
zowel op eigenaren en liefhebbers van monumenten als op de professionals die hun dagelijkse
activiteiten richten op het in stand houden daarvan.
De stichting Nederland Monumentenland zet zowel medewerkers in loondienst in, als zelfstandig
ondernemers die specifieke kennis en kunde inbrengen. De stichting wordt bestuurd door een
onbezoldigd bestuur en opereert zonder winstoogmerk. De activiteiten van de stichting worden in
nauwe samenwerking met de partners uit de sector vormgegeven. Een aantal van deze partners heeft
zich ook financieel verbonden aan de (doelstellingen van de) stichting.

Organisatie
De organisatie is in 2018 verder geprofessionaliseerd. Dat heeft geleid tot opdrachten aan SeniorCap
en Atrivision. Beide organisaties hebben het bestuur bijgestaan in respectievelijk het stroomlijnen van
de HR en het stroomlijnen van de activiteiten door middel van het opstellen van draaiboeken. Deze
activiteiten hebben op zich ook geleid tot meer samenhang tussen de verschillende personen die
werkzaam zijn in of voor de stichting. Dit alles vond plaats onder leiding van het bestuur waarvan de
penningmeester na het vertrek van de directeur, in het voorjaar, de rol van directeur a.i. heeft vervuld.
In het voorjaar is een nieuwe medewerker Communicatie gestart. Zij heeft zich onder meer bezig
gehouden met het intensiveren van de berichtgeving via de social mediakanalen, en heeft voor Open
Monumentendag een Instagram account opgestart. Nog voor de zomer is de werving van een nieuwe –
full time – directeur gestart. De nieuwe directeur, Marlo Reeders, is begin oktober van start gegaan.
Met deze benoeming is het traject van interne integratie en het bevorderen van kruisbestuiving van de
verschillende activiteiten nog meer op gang gekomen. Die synergie moet ook terug te zien zijn in de
vernieuwde website (integratie van de activiteiten) wat op zich de basis moet zijn voor het vergroten
van draagvlak onder de doelgroepen (het brede publiek, lekendeskundigen-professionals en
eigenaren-liefhebbers). Een campagne om de kring van sponsoren te vergroten is door de nieuwe
directeur direct opgepakt.
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Analyse activiteiten en bereikte resultaten op hoofdlijnen
Ook in 2018 heeft de nadruk gelegen op het verder ontwikkelen van de activiteiten en het verbeteren
van onderlinge synergie.

Open Monumentendag
De BankGiro Loterij Open Monumentendag vond in 2018 plaats in het weekend van 8 en 9 september.
Het landelijke thema van deze 32ste editie luidde In Europa. Het thema sloot aan bij het Europese Jaar
van het Cultureel Erfgoed en benadrukte de European Heritage Days, de Europese monumentendagen
waar de Nederlandse Open Monumentendag onderdeel van is.

De landelijke opening van de Open Monumentendag vond op donderdag 6 september plaats in Den
Haag in de Kloosterkerk, waarbij Europarlementariër Marietje Schaake als guest of honor de
openingshandeling verrichte. In het weekend van de Open Monumentendag konden er circa 6.000
monumenten worden bezocht, veelal met de nadruk op de Europese aspecten van deze monumenten.
Het totale bezoekersaantal is in 2018 vastgesteld op 1.056.000 (bron: Continue Vakantie Onderzoek).
Open Monumentendag Specials
In 2018 zijn er zes Open Monumentendag Specials georganiseerd, een verdubbeling ten opzichte van
2017. Deze werden georganiseerd op 10 juni in Voorhout/Oegstgeest/Leiden (De gave van Boerhaave),
op 7 juli in Vlissingen (Schatten van de Schelde), op 1 september in Hillegom in samenwerking met BOEi
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(Kwekerij Veelzorg: vijf generaties bollenrijkdom), op 2 september in Kerkrade/Herzogenrath (Eurodedag
2018: Thuis in Europa), op 29 en 30 september in Marknesse in samenwerking met Natuurmonumenten
(Wereldse Waterwerken) en op 13 en 14 oktober in Weert (Weert Van Hornestad).

Beeld: Open Monumentendag Special Schatten van de Schelde
De Open Monumentendag Specials werden gepromoot via de nieuwsbrief De Sleutel, via de
Vriendenpost en via alle social mediakanalen. Tevens is er voor elke Special een folder c.q.
programmaboekje ontworpen en gedrukt, welke door de lokale organisatie werd verspreid ter
promotie en die op de dag zelf werden uitgedeeld aan publiek.
De Open Monumentendag Specials zijn in totaal door circa 6.000 mensen bezocht.
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Open Monumenten Klassendag
Het hele jaar door was er de mogelijkheid om een Open Monumenten Klassendag te organiseren, dat
gebeurde in totaal in 84 gemeenten, waarmee naar schatting 20.000 leerlingen van de bovenbouw van
basisscholen op pad zijn geweest om een monument te bezoeken.

Beeld: Open Monumentendag Klassendag
Verhalenproject
In het kader van het verhalenproject zijn er op de website 469 monumentenverhalen geteld. Daarnaast
bedroeg het aantal “fysieke verhalen” over monumenten, oftewel verhalende activiteiten tijdens Open
Monumentendag, 409. Het projectbureau blijft zich inzetten om meer en betere verhalen te vertellen
rondom monumenten. Bij het ontwikkelen van de nieuwe website voor Open Monumentendag is dit
een duidelijk aandachtspunt; er zal op de website plek worden ingeruimd voor het vertellen van
verhalen door monumentenliefhebbers.
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Websitebezoek tijdens Open Monumentendag
In het Open Monumentendag weekend bedroeg het aantal hits op de website 266.476, het aantal
paginaweergaven bedroeg 1.869.872. Voor het eerst werd de website meer vanaf mobiele telefoon
bekeken dan vanaf een desktop. De meeste websitebezoekers waren mensen in Amsterdam.
Vrienden van Open Monumentendag
In de zomer van 2018 heeft de medewerker Communicatie de ‘Vrienden van Open Monumentendag’
opgericht. Hiermee wordt beoogd om een fysiek draagvlak te creëren en de grootste Open
Monumentendag fans beter en persoonlijker te bedienen. Lidmaatschap is gratis, Vrienden van Open
Monumentendag worden automatisch ook Vriend van stichting Nederland Monumentenland, zij
ontvangen Vriendenpost (een speciale Vrienden-nieuwsbrief) waarin zij als eerste op de hoogte worden
gebracht van NML activiteiten zoals nieuwe Open Monumentendag Specials en daarvoor persoonlijk
worden uitgenodigd, ook kunnen ze deelnemen aan Vriendenactiviteiten (een lezing of rondleiding
bijvoorbeeld). In totaal hebben zich 1.070 Vrienden aangemeld. Tijdens de Special Weert Van Hornestad
werd de eerste Vriendenactiviteit georganiseerd: een tiental Vrienden konden deelnemen aan een
exclusieve rondleiding door de gewelven in het dak van de Paterskerk. Op deze rondleiding werd
enthousiast gereageerd door de Vrienden.

Beeld: Vriendenactiviteit in de Paterskerk in Weert © Thijs Tuurenhout
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Professionalisering comités en nieuwe website
Het projectbureau heeft zich tevens ingezet voor de professionalisering van de comités en het verder
ontwikkelen van het projectbureau als expertisecentrum. Ter ondersteuning van de comités Open
Monumentendag en de vrijwilligers is er gewerkt aan een nieuwe website die in 2019 gereed zal zijn.
Daarvoor zijn twee bijeenkomsten met de Denktank geweest, een adviesorgaan bestaande uit
comitéleden die meedenken met de ontwikkelingen van het landelijk projectbureau.
Bijeenkomsten
In het voorjaar is er een bijeenkomst geweest met het Platform OMD XL, dit zijn de comités die een
bezoekersaantal hebben van 10.000 of meer tijdens de Open Monumentendag. Daarbij komen
specifieke zaken aan de orde die vooral voor de grote comités gelden, tijdens de bijeenkomst ligt de
nadruk op kennisuitwisseling. Voor alle comités zijn er in de periode tussen 27 november en 13
december 2018 startbijeenkomsten georganiseerd in elf provincies. Tijdens deze bijeenkomsten is
uitgebreid stilgestaan bij de Open Monumentendag van 2018 en zijn de plannen toegelicht voor 2019.
Er was veel aandacht voor de nieuwe website, de eerste ontwerpen daarvan werden gepresenteerd en
de reacties daarop waren positief.
Inspiratiedocument
In februari 2018 ontvingen de comités de uitwerking van het jaarthema in de vorm van het
inspiratiedocument In Europa. In december van 2018 is het inspiratiedocument voor 2019 aan de
comités verstuurd, Plekken van plezier. Op uitdrukkelijk verzoek van de comités verschijnt het
inspiratiedocument voortaan eerder, namelijk voor het einde van het jaar, zodat de comités in staat
worden gesteld tijdig te kunnen starten met de invulling van hun programma’s. De reactie van de
comités op deze vervroegde verschijning van het inspiratiedocument was positief.
Communicatie
Het projectbureau heeft op het gebied van communicatie en ondersteuning van de lokale comités
verder vooral ingezet op promotie en berichtgeving via haar social mediakanalen, via het versturen van
nieuwsbrieven en Vriendenpost en het versturen van persberichten. Voor Open Monumentendag is in
de zomer van 2018 een Instagram account gestart dat inmiddels ruim duizend volgers heeft. Tevens
heeft het landelijk projectbureau gericht promomateriaal aan de comités geleverd zoals vlaggen,
spandoeken, raambiljetten en buttons, alsmede de gedrukte versie van het inspiratiedocument. De
communicatie met de comités vindt continue plaats, waarbij de (te vernieuwen) website een
belangrijke rol speelt.

8

Nationaal Monumentencongres
Het Nationaal Monumentencongres vond op donderdag 8 november plaats in Amersfoort, in goede
samenwerking met de gemeente en de provincie Utrecht. Vanuit het thema ‘Erfgoed is van ons
allemaal, toch?’ spraken ruim 400 aanwezigen in de Amersfoortse Prodentfabriek over zaken als het
gebruik, de maatschappelijke betekenis en de cultuurhistorische betekenis van erfgoed. Er werden
verschillende workshops georganiseerd waar de congresgangers met enthousiasme aan deelnamen.
Tijdens de borrel was er volop gelegenheid om met vakgenoten van gedachten te wisselen. Mede door
de inzet en bijdrage van vele andere was sprake van een succesvol 7e Monumentencongres.

Beeld: Nationaal Monumentencongres 2018 in Amersfoort

Erfgoedfair
Activiteiten in het kader van de Erfgoedfair zijn in 2018 niet meer ingepland. Het bestuur zal zich in
2019 beraden in welke vorm activiteiten in de toekomst uitgevoerd kunnen gaan worden voor de
partijen die actief zijn op het gebied van monumentenzorg en de (her)ontwikkeling en herbestemming
van historisch vastgoed in hun landschappelijke of stedelijke context.
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Kengetallen van de organisatie:
bezoekers/comités/deelnemers/activiteiten
OMD projecten:
Hieronder wordt verstaan primair de landelijke Open Monumentendag. Daarnaast worden activiteiten
uitgevoerd in het kader van Open Monumentendag Specials (voorheen de Regionale Open
Monumentendagen). Ten slotte wordt nog jaarlijks de Open Monumenten Klassendag georganiseerd.
2018
Landelijke Open Monumentendag
- Aantal bezoekers tijdens Open Monumentendag: omstreeks
- Aantal opengestelde monumenten
- Aantal deelnemende
comités
- Aantal activiteiten waaronder
rondleidingen/tentoonstellingen

2017

1.056.000 1.000.00
6.038
5.496
290

313

1.734

2.051

Open Monumentendag Specials
- Aantal OMD Specials
- Aantal open monumenten tijdens OMD Specials
- Aantal bezoekers OMD Specials

6
59
6.000

3
246
6.375

Open Monumenten Klassendag
- Aantal deelnemende gemeenten
- Aantal deelnemers aan Klassendagen: omstreeks

84
20.000

90
21.000

4.984

p.m.

6.895
1.047
4.829
469
266.476
409
1.070

6.808
p.m.
p.m.
200
274.200
221
p.m.

Overige data Open Monumentendag projecten
- Abonnees nieuwsbrief de Sleutel
- Open Monumentendag: volgers op
Twitter
- Open Monumentendag: volgers op Instagram
- Open Monumentendag: volgers op Facebook
- Verhalen op de website
- Hits op de website
- Fysieke verhalen bij monumenten
- Vrienden van open Monumentendag
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Monumentencongres
Organisatie van het jaarlijkse Nationaal Monumentencongres voor partijen die actief zijn op het gebied
van monumentenzorg en de (her)ontwikkeling en herbestemming van historisch vastgoed in hun
landschappelijk of stedelijke context.
- Bezoekers Monumentencongres

415

Erfgoedstem
De Erfgoedstem is een digitale nieuwsbrief over het Nederlands erfgoed en het online platform voor en
door de erfgoedsector.
2018
10.037
39
5.576
2.085

- Abonnees wekelijkse Erfgoedstem nieuwsbrief
- Aantal partners/sponsors Erfgoedstem
- Volgers op Twitter
- Jaarlijks aantal nieuwsartikelen

2017
10.520
36
5.400
2.250

Monitoring activiteiten
Projectbureau Open Monumentendag monitort de activiteiten op diverse manieren. Voor het bepalen
van het bezoekersaantal wordt onderzoek verricht via het Continue Vakantie Onderzoek, een
onderzoek naar vrije tijd onder circa 6.000 respondenten, uitgevoerd door NBTC-NIPO Research. Naast
inzicht in het bezoekersaantal (per provincie) en het aantal nieuwkomers, geeft het onderzoek ook
inzicht in het profiel van de bezoeker, bijvoorbeeld via leeftijdsklasse, opleidingsniveau en
man/vrouwverdeling.
Daarnaast worden er regelmatig enquêtes onder de comités en het publiek gehouden en vormt de
website een bruikbare bron van registratie van gegevens, zoals aantal deelnemende comités, aantal
opengestelde monumenten en activiteiten, aantal Klassendagen en leerlingen en het aantal verhalen.
Via Google Analytics kunnen diverse rapportages gemaakt die een beeld geven van al het
bezoekersverkeer op en via de website. Mailchimp biedt inzicht in de (aantallen) nieuwsbrieflezers en
Vrienden van Open Monumentendag.
Verder hanteert het projectbureau een strakke jaarplanning met een duidelijke taakverdeling,
regelmatige evaluatiemomenten en mogelijke bijstelling van plannen.
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Samenvattend financieel resultaat
In 2018 is een positief resultaat behaald van € 102.247. Voor 2018 werd een nihil resultaat begroot. Het
resultaat is toegevoegd aan de continuïteitsreserve:
Baten
Hoofdsponsor
Subsidies en bijdragen
Entree/deelnemers/overig

Lasten
Personeel & inhuur
Organisatie& afschrijvingen
Activiteitenkosten
Onvoorzien

Resultaat

Realisatie
2018
380.000
377.500
99.356

Begroot
2018
380.000
385.000
102.500

856.856

867.500

Realisatie
2018
388.460
100.974
265.174
0

Begroot
2018
424.367
99.813
308.150
35.170

754.609

867.500

102.247

0

Afwijking
0
-7.500
-3.144

Realisatie
2017
340.000
372.500
130.195

-10.644

842.695

Afwijking
-35.907
1.161
-42.976
-35.170

Realisatie
2017
412.174
79.495
237.315
72500

-112.891

801.483
41.213

Het totaal aan gerealiseerde baten is min of meer conform begroting.
Het totaal aan lasten is € 112.891.- lager dan begroot. Inzet post onvoorzien is niet nodig geweest,
ingeplande indiensttredingsdatum nieuwe directeur is met drie maanden opgeschoven, en op de inzet
materiele projectkosten heeft gedurende het boekjaar enige terughoudendheid plaatsgevonden, mede
omdat toekenning van een ingeplande subsidie FCP lange tijd onzeker is gebleven.

Vermogenspositie
De vermogenspositie van de stichting is solide, met dien verstande dat in het korte bestaan van de
stichting nog geen mogelijkheden zijn geweest om een gewenste continuïteitsreserve op te bouwen
van omstreeks € 4oo.000,- (zijnde 50% van jaarlijkse exploitatiekosten). De continuïteitsreserve dient
voor het voortbestaan van de organisatie en de missie waarvoor zij staat. Zij is gevormd voor dekking
van de risico’s op korte termijn en om zeker te stellen dat de stichting Nederland Monumentenland ook
in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen.
De kortlopende schulden kunnen uit de kortlopende vorderingen worden voldaan. De liquiditeit van de
stichting is ruimschoots voldoende.
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Begroting 2019
LASTEN

TOTAAL

projecten

Personeel in dienst
Directie/adm./secretariaat
Projectleiding
Inhuur ondersteuning overig

€
€
€
€

292.160
52.000
87.000
10.000

€ 239.760
€ 36.400

Huisv./Bestuur/Organisatie
Afschrijvingen

€ 52.000
€ 37.000

Activiteitenkosten

€ 185.000

Onvoorzien/nader in te
zetten

€ 54.565

€ 40.413

€ 4.026

€ 6.237

€ 3.889

€ 769.725

€ 479.373

€ 86.126

€ 122.037

€ 82.189

BATEN

TOTAAL

Subsidies initiatiefnemers
NML
Subsidies Provincies en
Gemeenten
Subsidies Fondsen

vernieuwing

Congres

Erfgoedstem

€ 26.200
€ 7.800

€ 20.200 € 6.000
€ 5.200 € 2.600
€ 35.000 € 52.000

€ 36.400
€ 1.400

€ 7.800
€ 25.300

€ 5.200 € 2.600
€
200 € 10.100

€ 115.000

€ 15.000

€ 50.000 € 5.000

€ 10.000

projecten

€ 175.500

vernieuwing

€ 84.373

€ 35.000
€ 106.725

Congres

€ 36.126

€ 75.000

Erfgoedstem

€ 19.537

€ 35.464

€ 35.000
€ 7.500

€ 24.225

Entree/Deelnemersbijdragen
Sponsoring
Giften/donaties/overig

€ 40.000
€ 38.500
€ 34.000

€ 30.000

BankGiro Loterij

€ 340.000

€ 290.000

€ 50.000

€ 769.725

€ 479.373

€ 86.126

€ 122.037

€ 82.189

€

€

€

€

€

Saldo

-

-

€ 40.000
€ 20.000 € 18.500
€ 4.000

-

-

-

Toelichting/omschrijving projecten
OMD projecten
Hieronder wordt verstaan primair de landelijke Open Monumentendag. Daarnaast worden activiteiten
uitgevoerd in het kader van Open Monumentendag Specials en de Open Monumenten Klassendag.
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NML vernieuwing
Hieronder vallen alle activiteiten gericht op een professionaliserings- en efficiencyslag van de
erfgoedmanifestaties, alsmede vernieuwing websites.
Monumentencongres
Organisatie van het jaarlijkse Monumentencongres voor partijen die actief zijn op gebied van
monumentenzorg en de (her)ontwikkeling en herbestemming van historisch vastgoed in hun
landschappelijke of stedelijke context.
Erfgoedstem
De Erfgoedstem is een digitale nieuwsbrief over het Nederlandse Erfgoed en het online platform voor
en door de erfgoedsector.

Reflectie op het ondernemerschap
NML gaat slechts verplichtingen aan indien deze zijn gedekt voor inkomsten. Die inkomsten kunnen
hard zijn (bijvoorbeeld toezeggingen van sponsoren of subsidiegevers) dan wel gebaseerd op
ervaringscijfers. Indien er desondanks sprake is van tegenvallers dan worden deze opgevangen door
het beschikbare eigen vermogen. Daarbij is ook relevant dat er voor meerdere activiteiten meerjarige
ervaring is op het verloop van baten en lasten. Dit maakt dat het risico op tegenvallers beperkt is.

Governance Code Cultuur
NML kent een “bestuur-model” zoals benoemd in de Governance Code Cultuur. Dit besturingsmodel is
passend voor de aard en omvang van de organisatie. Derhalve kent NML geen Raad van Toezicht. De
uitvoering van activiteiten gebeurt daarbij onder aansturing van de directeur. Dit laat onverlet dat alle
activiteiten plaatsvinden onder verantwoording van het Bestuur.
Naast de statuten kent NML geen (aanvullende) reglementen. De statuten zijn op de website
gepubliceerd. Het Bestuur opereert vanuit de door haar vastgestelde visie en missie, zoals deze op de
website is gepubliceerd. NML is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI). Aan de daarin gestelde eisen wordt voldaan.

Code Culturele Diversiteit
De Code Culturele Diversiteit is niet specifiek verankerd in de visie en missie of in een ander
beleidsdocument van NML. Op het vlak van Personeel en Partners is beleid inzake culturele diversiteit
geen specifiek aandachtspunt, mede gezien de kleine omvang van de organisatie en het beperkte
aantal partners.
Richting het Publiek en voor wat betreft het Programma is culturele diversiteit impliciet verankerd in
de activiteiten van NML. De Open Monumentendagen worden massaal bezocht door alle geledingen
van de bevolking. Ook via scholenprogramma’s wordt de diversiteit van het Nederlandse erfgoed
uitgedragen en toegankelijk gemaakt voor de gehele Nederlandse bevolking.

14

Meerjarenperspectief
In eerste instantie richten wij ons op de ontwikkeling en vernieuwing van onze bestaande activiteiten
en het vergroten van de synergie. Daarbij is draagvlak in de monumentensector van groot belang.
Nederland Monumentenland moet altijd in verbinding staan met andere (monumenten)organisaties.
Iedere activiteit kent haar eigen begroting, waarbij het uitgangspunt is dat deze een positief resultaat
kent. Financiële ondersteuning door partners blijft belangrijk en noodzakelijk, waarbij de
financieringsmix zich zo moet ontwikkelen dat de afhankelijkheid van deze partners in een gezonde
verhouding staat tot de andere inkomsten.
Er is een positieve houding van overheden, professionals, eigenaren en het grote publiek ten opzichte
van de monumenten. Wij willen met gerichte activiteiten en het versterken van onderlinge
samenwerking bijdragen aan het delen van informatie en verhalen, het agenderen en bespreken van
belangrijke thema’s en het vergroten van het draagvlak voor monumenten.
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Algemene gegevens van de organisatie
Statutaire naam:

Stichting Nederland Monumentenland

Statutaire zetel:

Amersfoort

Postadres:

Postbus 2641 3800GD Amersfoort

Bezoekadres:

Daam Fockemalaan 22 Amersfoort

Kamer van Koophandel:

Nummer 65114310

Datum oprichting:

13-01-2016

Laatste statutenwijziging:

13-01-2016

Internetadressen:

nederlandmonumentenland.nl
openmonumentendag.nl
erfgoedstem.nl
monumentencongres.nl
erfgoedfair.nl

Bestuur
Per 31 december 2018 bestaat het bestuur uit:
Naam

Functie

Bestuurslid sinds:

Mandaat tot:

Fred Vos
Roland van Schelven
Barend Jan Schrieken
Arno Boon
Harry van Waveren
Flip van de Burgt

Voorzitter
Vicevoorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid

13-01-2016
13-01-2016
13-01-2017
13-01-2016
13-01-2016
13-01-2016

Onbepaalde tijd
Onbepaalde tijd
Onbepaalde tijd
Onbepaalde tijd
Onbepaalde tijd
Onbepaalde tijd

Directie
De directiefunctie werd in 2018 uitgeoefend door:
Pierre van der Gijp tot en met februari 2018
Arno Boon a.i. tot en met 7 oktober 2018
Marlo Reeders ingaande 8 oktober 2018
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