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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 samenwerkingsverbanden 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. 
 
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. 
 
Ondanks de gevolgen van COVID-19 zien wij erop toe en gaan wij ervan uit dat Stichting  
Nederland Monumentenland geen duurzame ontwrichting zal ervaren. Uiteraard houden wij de situatie 
nauwlettend in de gaten en wordt waar mogelijk flexibel gereageerd op eventuele nieuwe 
ontwikkelingen. 
 
 

“Voor u ligt een jaarverlag dat geschreven is op een moment dat in Nederland veel culturele  
activiteiten deels of geheel zijn stilgelegd. De rijkdom van hetgeen wij vorig jaar als vanzelfsprekend 
achtten – meer dan een miljoen mensen over de drempel van de monumenten tijdens de BankGiro 
Loterij Open Monumentendag en 450 elkaar de hand schuddende erfgoedprofessionals bijeen tijdens 
het Nationaal Monumentencongres in de prachtige Lebuinuskerk van Deventer  – heeft  
plaatsgemaakt voor een andere rijkdom: medewerkers, collega’s en vrijwilligers die met ons 
samenwerken om te blijven doen waar wij zo goed in zijn: verbinden. In het hart van de corona-crisis 
heeft ons team op volle kracht gedraaid – en dat blijven wij doen: De Erfgoedstem gaf het laatste 
nieuws door, ons bureau en de comités van Open Monumentendag banen zich momenteel al 
‘Zoomend’ met elkaar een weg naar een alternatieve Open Monumentendag en samen met  
belangrijke partners wordt gewerkt aan het vinden van oplossingen voor de getroffen sector. Onze  
deur staat wagenwijd open, net als al die monumenten binnenkort – fysiek of digitaal – en dat zal  
niet veranderen. We staan niet alleen, we prijzen ons rijk met schitterend Monumentenland. Het is 
ontroerend te zien hoeveel mensen zich daarvoor inzetten”.  
Marlo Reeders, directeur Stichting Nederland Monumentenland 
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Organisatie 
Conform de opdracht van het bestuur werd in 2019 de organisatie onder leiding van directeur Marlo 
Reeders verder geprofessionaliseerd. Verschillende onderdelen van Nederland Monumentenland 
werden door haar onder de loep gelegd. In haar 100-dagen rapport werden speerpunten voor het 
verbeteren van de organisatie en de positionering van de brands van Nederland Monumentenland 
merk uitgewerkt. Met het oog op deze verbeterslag is het team anders vormgegeven. Hierdoor zijn 
we beter ingericht op toekomstige taken. 
 

Activiteiten en bereikte resultaten 
Ook in 2019 heeft de nadruk gelegen op het verder ontwikkelen van de activiteiten en het verbeteren 
van onderlinge synergie. 
 

Vakbeurs Monument 
Van 14 tot en met 16 mei vond in de Brabanthallen voor de eerste keer de Vakbeurs Monument plaats, 
de ‘landelijke beurs voor behoud en beheer van gebouwd erfgoed’. NML heeft als ondersteuner van 
vakmanschap op 15 mei een ‘oer-Hollandse en oergezellige’ netwerkborrel georganiseerd voor alle 
aanwezigen op de Vakbeurs Monument. De borrel was aangekleed in NML-kleuren door middel van 
statafels met oranje bekleding, cocktailprikkers met de Nederlandse vlag, bloemen aan tafel en oranje 
gadgets om mee op de foto te gaan. De borrel werd bezocht door circa 150 professionals uit het veld. 
Zowel de Vakbeurs Monument als de NML-borrel waren een groot succes. Daarom werd besloten om 
in 2020 hiermee door te gaan.  
 

Open Monumentendag 
De BankGiro Loterij Open Monumentendag vond in 2019 plaats in het weekend van 14 en 15 
september. Het landelijke thema van deze 33ste editie luidde Plekken van plezier. Het thema sloot aan 
bij Arts and Entertainment, het thema van de European Heritage Days, de Europese monumentendagen 
waar de Nederlandse Open Monumentendag deel van uitmaakt.  

De landelijke opening van de Open Monumentendag vond op donderdag 12 september plaats in de 
Nieuwe Kerk te Zierikzee, gemeente Schouwen-Duiveland. Prof. mr. Pieter van Vollenhoven verrichte 
als guest of honor in aanwezigheid van circa 250 genodigden de openingshandeling.  
 
Tijdens Open Monumentendag werden dit jaar bijna 5000 monumenten bezocht en ruim 1.700  
activiteiten georganiseerd, nadruk werd gelegd op monumenten waar men voor en met plezier naartoe 
gaat. Het totale bezoekersaantal is in 2019 vastgesteld op 1.222.000 (bron: Continue Vakantie 
Onderzoek), het hoogste aantal ooit. Onder de bezoekers zaten veel nieuwkomers, ruim een-derde van 
de bezoekers was voor het eerst op Open Monumentendag. Verder was er ten opzichte van 2018 een 
flinke stijging in het aantal gezinnen dat monumenten bezocht en ook bezoekers van 18 tot 34 jaar 
waren ruim vertegenwoordigd. Het aantal deelnemende comités is iets gedaald in aantal, wat mede 
komt door het fuseren van gemeenten. Open Monumentendag wordt ook mogelijk gemaakt door de 
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hulp van vele vrijwilligers die zich belangenloos inzetten voor monumenten en de verhalen daarvan 
uitdragen. Hiervoor zijn wij hen zeer dankbaar. 
 

 
Beeld: Open Monumentendag 2019 in Amersfoort © Bob Awick 

Muzikaal evenement in samenwerking met de BankGiro Loterij 
Dit jaar is er tijdens het Open Monumentendag weekend voor het eerst een evenement georganiseerd 
in samenwerking met de hoofdsponsor de BankGiro Loterij. Hiermee wilde Nederland 
Monumentenland iets leuks organiseren voor de VIP-kaart houders van de BankGiro Loterij, met name 
die in de regio, en tegelijkertijd de Vrienden van Open Monumentendag iets leuks bieden. Onder de 
titel ‘Ontdek je talent in een monument’ werden op zaterdagmiddag 14 september interactieve, 
muzikale programma’s georganiseerd op twee verschillende monumentale locaties.  

In voormalige manege ‘De Leuke Hanzestad’ in Kampen was er ‘Doe Mee met de Band!’, een optreden 
van een soulband waarbij het publiek kon meezingen en -musiceren. In de Willem Twee Toonzaal, een 
concertzaal in een oude synagoge in ’s-Hertogenbosch werd ‘Operazingen met Ernst Daniel Smid’ 
georganiseerd waarbij het Internationaal Vocalisten Concours ’s Hertogenbosch onder leiding van 
Smid een openbare les gaf aan amateurzangers. Zowel in Kampen als in ’s-Hertogenbosch namen de 
aanwezige VIP-kaarthouders en Vrienden enthousiast deel aan de programma’s en beleefden een 
plezierige en muzikale avond. Ze kregen ook een presentje mee naar huis: in ’s-Hertogenbosch een cd 
van Ernst Daniel Smid en in Kampen monumentenchocolade. 
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Open Monumentendag Specials 
Open Monumentendag Specials zijn regionale monumentendagen met een eigen thema die het hele 
jaar door plaatsvinden. In 2010 zijn er negen Open Monumentendag Specials georganiseerd, drie meer 
dan in 2018. Deze werden georganiseerd op 23 en 24 maart in Bolsward (Tjalkendag), op 13 april in Den 
Haag (Haags Museumkwartier), op 18 mei in Hengelo (Sluiscomplex Hengelo), op 26 mei in Voerendaal 
(Culti-Carrousel & Enlight’me), op 25 augustus en op 1, 8, en 15 september in Hoeven, Oud Gastel, 
Oudenbosch en Wouw (Bernardusdagen), op 13 oktober in Landgraaf (Slot Schaesberg), op 26 oktober 
in Borssele en Ellewoutsdijk (Slag om de Schelde) en in de provincie Utrecht (Monumenten uit de Koude 
Oorlog) en op 9 november in Geertruidenberg (100 jaar Dongecentrale).  

 

De Open Monumentendag Specials werden gepromoot via de nieuwsbrief  De Sleutel, via de 
Vriendenpost en via alle social mediakanalen. Ook is er voor elke Special een folder ontworpen en 
gedrukt, welke door de lokale organisatie werd verspreid ter promotie en uitgedeeld aan het publiek. 
De Open Monumentendag Specials trokken in totaal ruim 9.000 bezoekers die konden genieten van 
lokale monumenten en regionale thema’s.  
 

 
Beeld: Open Monumentendag Special Tjalkendag in Bolsward © Petra Kroon 
 

Open Monumenten Klassendag 
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Open Monumenten Klassendag is een dag waarop basisschoolleerlingen van de groepen 5, 6 , 7 en/of 8 
een monument in hun buurt bezoeken. Daarbij kunnen ze gebruik maken van het landelijke 
lesmateriaal. Het hele jaar door bestaat de mogelijkheid om een Open Monumenten Klassendag te 
organiseren.  
De Open Monumenten Klassendag vond plaats in totaal 84 gemeenten, waarmee naar schatting 
20.000 basisschoolleerlingen op pad zijn geweest om een monument te bezoeken. De monumenten 
varieerden van een monumentale paardenmanege tot een gemaal en van weeshuis tot molen.  

Verhalenproject 
Monumenten gaan leven door de verhalen die erover te vertellen zijn. Daarom willen we zoveel 
mogelijk verhalen verzamelen en delen met het publiek. In ‘Mijn Monument’ kunnen 
monumentenliefhebbers op onze website hun persoonlijke verhaal over een monument delen, en met 
die verhalen kunnen zij anderen inspireren om ook monumenten te bezoeken.  
 
In aanloop naar Open Monumentendag 2019 werd de actie ‘Deel jouw verhaal en win een 
monumentaal diner’ gestart en via de nieuwsbrief en social media uitgezet, waar meerdere leuke 
reacties op kwamen. In het kader van het verhalenproject zijn er op de website 600 
monumentenverhalen geteld. Het aantal “fysieke verhalen” over monumenten (verhalende activiteiten 
tijdens Open Monumentendag) bedroeg ook 600.  
 
Nederland Monumentenland blijft zich inzetten om meer en betere verhalen te vertellen rondom 
monumenten, hetgeen zeer gewaardeerd wordt door de lezers en volgers.  
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Beeld: dit verhaal won een Dinercheque 

 

Vrienden van Open Monumentendag 
Vanaf 2018 kan men Vriend van Open Monumentendag worden. Eind 2018 hadden zich 1.070 Vrienden 
aangemeld. Inmiddels is dat aantal opgelopen tot 1.286 Vrienden (peildatum november 2019). Voor 
2020 is het doel om dit aantal flink te verhogen. Tijdens de Open Monumentendag Special 
‘Sluiscomplex Hengelo’ op 18 mei werd er een Vriendenactiviteit georganiseerd. Vrienden kregen een 
exclusieve rondleiding door een schuilkelder uit de Koude Oorlog. Op deze rondleiding werd 
enthousiast gereageerd door de Vrienden.  
 

Nieuwe website 

Dit jaar werd een groot deel van de Open Monumentendag website ontwikkeld. Uitdaging daarbij was 
een website te introduceren waarop de Open Monumentendag programma’s aantrekkelijk worden 
weergegeven, en voor de plaatselijke comités die de lokale programma’s samenstellen (hierna: 
‘comités’) een werkbare ‘achterkant’ van de website te ontwikkelen waarop zij hun programma’s 
gemakkelijk kunnen invoeren. Op 1 juni ging de nieuwe website ‘live’ met een moderne, frisse 
uitstraling. Over de wijzen waarop monumenten momenteel gezocht kunnen worden is nog niet 
iedereen tevreden. Voor 2020 wordt samen met de webbouwer gekeken naar mogelijke verbeteringen 
daarin.  
 

Websitebezoek tijdens Open Monumentendag 
In het Open Monumentendag weekend bedroeg het aantal bezoeksessies op de website 231.575; het 
aantal paginaweergaven bedroeg 1.175.816.  
De site opereerde tijdens het weekend met ondersteuning van extra servers en ondervond geen (grote) 
problemen. Tijdens Open Monumentendag werd de website door 60% van de bezoekers met een 
mobiele telefoon geraadpleegd.  
Dit jaar konden websitebezoekers voor het eerst monumenten en activiteiten als favoriet selecteren en 
bewaren, in totaal zijn er ruim 18.000 monumenten en activiteiten als favoriet aangemerkt door 
bezoekers.  
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Beeld: Google Analytics resultaten gebruikers website van 13 tot en met 15 september 2019 

Inspiratiedocument wordt Toolkit 
Eind vorig jaar ontvingen comités een Inspiratiedocument waarin het thema van 2019 werd uitgediept. 
Voor volgend jaar is het plan een Toolkit te ontwikkelen waarin het thema aan de orde komt, 
uitgebreid met praktische handvatten voor de organisatie en promotie van Open Monumentendag 
2020.  
 

Communicatie 

Nederland Monumentenland heeft op het gebied van communicatie sterk ingezet op de PR met als 
doel meer aandacht in de landelijke pers. Dat doel is behaald. Publiciteit over Open Monumentendag 
verscheen in onder andere Telegraaf, NRC, Metrokrant, Nederlands Dagblad, Reformatorisch Dagblad, 
Dagblad van het Noorden, Kek Mama. Ook op tv was aandacht voor de Open Monumentendag: tijdens 
het programma Koffietijd op RTL4 en in de Open Monumentendag Ster & Cultuur commercial op 
NPO2. Op de radio kreeg het evenement zendtijd met (live) items op de zenders NPO1 en NPO5.  
 
Nederland Monumentenland heeft verder het hele jaar ingezet op promotie via haar sociale 
mediakanalen, via het versturen van nieuwsbrieven en via de Vriendenpost. Ook acties van partners 
werden gepromoot: tijdens Open Monumentendag bood het Nationaal Restauratiefonds bezoekers 
koffie aan in hun koffiebar op drie monumentale locaties, deze actie is op de website van Open 
Monumentendag gecommuniceerd. Ook is via de nieuwsbrief aan comités gecommuniceerd over de 
Monumenten Community van het Nationaal Restauratiefonds.  
 
Het aantal volgers op social media is gestegen. Het Facebookaccount van Nederland Monumentenland 
kende een kleine groei van 8.004 volgers (eind 2018) naar 8.044 volgers (december 2019). Het 
Instagram account van Open Monumentendag groeide van ruim 1.000 volgers (eind 2018) naar 1.576 
volgers (december 2019). Het Facebookaccount van Open Monumentendag groeide van 4.998 volgers 
naar 6.142 volgers (december 2019). 
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Nationaal Monumentencongres 
Het Nationaal Monumentencongres vond op donderdag 7 november plaats in de Lebuinuskerk in 
Deventer, in goede samenwerking met de gemeente Deventer en de provincie Overijssel. Het thema 
luidde ‘Vanuit het hart: vrijwilligers en vakmanschap’. Ruim 400 erfgoedprofessionals kwamen naar 
Deventer om onder leiding van dagvoorzitter Ruben Maes met elkaar in gesprek te gaan over dit 
thema. Lucas Meijs, hoogleraar Strategic Filantrophy aan de Erasmus Universiteit,  betrad het podium, 
en Alexander Pechtold vertelde over zijn erfgoedjaar. 
 
Christianne Mattijssen, nieuwe directeur Erfgoed en Kunsten van het Ministerie van OCW, 
presenteerde het nieuwe e-learningplatform voor vrijwilligers in de erfgoedsector ‘Leer je Erfgoed’. 
NML is initiatiefnemer van dit platform dat ontwikkeld is naar voorbeeld van het e-learningplatform 
‘Leer je Groen’ van de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren. NML ontwikkelt dit platform 
samen met de Nationale Monumenten Organisatie en de Erfgoedacademie.  

Er werden acht deelsessies georganiseerd voor de deelnemers. De organisatoren waren 
Natuurmonumenten, Stichting Liniebreed Ondernemen, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed met 
de Federatie Instandhouding Monumenten, Wolters Vastgoedonderhoud BV, BOEi met de 
Reinwardtacademie, Kunsten ’92 met de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, NRP DuMo Denktank 
Innovatieve Verduurzaming met Stichting ERM en het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen/NCE, 
NV Bergkwartier met het Utrechts Monumentenfonds en het Nationaal Restauratiefonds, en ten slotte 
de provincie Overijssel met de gemeente Deventer.  
 
De workshop Vergulden door Wolters Vastgoedonderhoud was een nieuw concept en bleek een enorm 
succes. De dag sloot af met een drukbezochte borrel waarop men volop kon netwerken. Het congres 
werd door de deelnemers in de enquête positief beoordeeld en kreeg een gemiddeld eindcijfer 8.  
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Beeld: uitreiking Monumententalent 2019 tijdens Nationaal Monumentencongres 
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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. 

         
     

2019 2018 2017 
 

         
Landelijke Open Monumentendag 

      

- Aantal bezoekers tijdens Open Monumentendag: 1.222.000 1.056.000 1.000.000 
 

- Aantal opengestelde monumenten 
  

4.779 6.038 5.496 
 

- Aantal deelnemende 
comités 

   
276 290 313 

 

- Aantal activiteiten waaronder 
rondleidingen/tentoonstellingen 

2.458 1.734 2.051 
 

         

Open Monumentendag Specials 
      

- Aantal OMD Specials 
   

9 6 3 
 

- Aantal open monumenten tijdens OMD Specials 
 

55 59 246 
 

- Aantal bezoekers OMD Specials 
  

9.100 6.000 6.375 
 

         

Open Monumenten Klassendag 
      

- Aantal deelnemende gemeenten  
 

84 84 90 
 

- Aantal deelnemers aan Klassendagen: 
omstreeks 

 
20.000 20.000 21.000 

 

  
        

Overige data Open Monumentendag projecten 
     

- Abonnees nieuwsbrief de Sleutel 
  

6.029 4.984 p.m. 
 

- Open Monumentendag: volgers op Twitter  
  

6.908 6.895 6.808 
 

- Open Monumentendag: volgers op Instagram 
 

1.575 1.047 p.m. 
 

- Open Monumentendag: volgers op Facebook 
 

5.694 4.829 p.m. 
 

- Verhalen op de website 
   

600 469 200 
 

- Hits op de website 
   

231.575 266.476 274.200 
 

- Fysieke verhalen bij monumenten 
  

600 409 221 
 

- Vrienden van open Monumentendag 
  

1.286 1.070 p.m. 
 

 

Monumentencongres 
      2019 2018 2017 

- Aantal bezoekers:          422           415                413 
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Erfgoedstem 
De Erfgoedstem is een digitale nieuwsbrief over het Nederlands erfgoed en het online platform voor en 
door de erfgoedsector. De Erfgoedstem nieuwsbrief is dit jaar iets verder gegroeid. Het percentage 
‘opens’ is wel iets teruggelopen, van gemiddeld 38% eind 2018 naar 34% eind 2019. Een uitdaging is dat 
steeds meer artikelen verdwijnen achter een ‘betaalmuur.’ Positief is onze nieuwe door de RCE 
gesponsorde rubriek ‘De open deur van… ‘, hiervoor werden in eigen beheer artikelen geschreven. De 
rubriek bleek succesvol, de artikelen werden bovengemiddeld goed gelezen. Verder zijn er dit jaar twee 
specials verschenen die bovengemiddeld goed werden gelezen, het aantal specials kan volgend jaar 
worden opgevoerd.  

    2019 2018 2017  
- Abonnees wekelijkse Erfgoedstem nieuwsbrief 10.500 10.037 10.520  
- Aantal partners/sponsors Erfgoedstem         45                           39 36  
- Volgers op Twitter     5.750 5.576 5.400  
- Jaarlijks aantal nieuwsartikelen   1.600 2.085 2.250  

 

De Erfgoedstem is nog steeds echt hét nieuwsmedium voor de sector gebouwd Erfgoed en 
archeologie. Er wordt met respect over het medium gesproken. De website is echter ronduit verouderd 
maar ook de nieuwsbrief begint nu toch een beetje te verouderen. De website wordt op dit moment 
vernieuwd. 
 

Monitoring activiteiten 
Projectbureau Open Monumentendag houdt regelmatig enquêtes onder de comités en het publiek, 
ook de website vormt 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 
  

Baten   Realisatie Begroot Afwijking Realisatie  
   2019 2019   2018  
Hoofdsponsor   € 340.000 € 340.000 - € 380.000  
Subsidies en bijdragen  € 427.580 € 317.225 € 110.355 € 377.500  
Entree/deelnemers/overig  € 146.369 € 112.500 €  33.869 €   99.356  
            
Totaal Baten   € 913.949 € 769.725 € 144.224 € 856.856  
        
Lasten   Realisatie Begroot Afwijking Realisatie  
   2019 2019   2018  
Personeel & inhuur  € 591.687 € 441.160 €  150.527 € 388.460  
Organisatie& afschrijvingen  €   81.576 €   89.000 €   - 7.424 € 100.974  
Activiteitenkosten   € 248.655 € 185.000 €   63.655 € 265.175  
Onvoorzien   - €   54.565 € -54.565 -  
            
Totaal lasten   € 921.918 € 769.725 € 152.193 € 754.509  
        
Resultaat      €-/- 7.969    -   € 102.247  
        

 

Het totaal aan gerealiseerde baten is € 144.224, meer dan begroot. Dit komt met name door 
subsidiering van het nieuwe project Monumenten Monitor (Nulmeting-Routekaart Verduurzaming 
Monumenten), een aantal overige nieuw gesubsidieerde projectonderdelen en extra inkomsten vanuit 
geoormerkt werven via BankGiro-Loterij. 
 
Het totaal aan lasten is € 152.193,- hoger dan begroot. Deze toename hangt samen met de kosten die 
gemaakt zijn voor het realiseren van de nieuwe in 2019 gesubsidieerde projecten, niet voorzien in 
begroting 2019. Daarnaast zijn in 2019 kosten opgenomen (€ 120.000,) voor afwikkeling van personeel 
waarvan  conform overeengekomen begin 2020 de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. 
 

Vermogenspositie 
De vermogenspositie van de stichting is nog niet solide genoeg,  ( € 155.544,- per 31-12-2019) 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. Evenwel staat de 
liquiditeit van de stichting enigszins onder druk.   
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Begroting 2020 

 
LASTEN     TOTAAL  

OMD 
 projecten  

Overige  
projecten  

Monumenten  
Congres   Erfgoedstem   

        
 Personeel in dienst    €  353.050   € 263.205   €   41.688   €    38.813   €     9.344   
         
 Projectleiding inhuur   €    48.500          €   48.500   
 Inhuur ondersteuning overig   €    30.000   €   16.250  €   1.500 €   11.500  €         750  
        
 Huisv./Bestuur/Organisatie   €    54.500   €   40.875   €     5.450   €      5.450   €     2.725   
 Afschrijvingen    €    37.000      €  25.500   €   1.200  €         200   €   10.100   
        
 Activiteitenkosten    €  240.000   € 100.000   €   60.000   €    75.000   €     5.000   
        
 Onvoorzien/nader in te 
zetten    €    38.345    €   22.486       €     5.461        €      6.567   €     3.831   
             
Toaal lasten   €  801.395    € 468.316       € 115.299        €  137.530   €   80.250   
        
 
   

 
       

   OMD    Overige Monumenten       
 BATEN     TOTAAL   projecten   projecten   Congres   Erfgoedstem   
 Subsidies initiatiefnemers   
NML   €  165.500   €   90.000   €      8.850   €     41.750  €    24.900   
 Subsidies Provincies en 
Gemeenten   €    15.000     €     15.000    
 Subsidies Fondsen    €  152.000   €    75.000  €    50.000  €        7.500  €    19.500   
        
 Entree/Deelnemersbijdragen   €    40.000    €      40.000    
 Sponsoring    €    50.000        €      30.000        €   20.000   
 Giften/donaties/overig   €    17.500     €   10.000          €      7.500   
        
 BankGiro Loterij    €  340.000    € 300.000      €    40.000     
Geoormerkt werven   €    21.395      €    21.395    
             
Totaal baten   €  801.395   € 475.000      €  120.245      €  134.250       €   71.900   
             
Saldo    €            -   €      6.683     €       4.946        €     - 3.280       €   - 8.349   
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Toelichting op begroting: 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. 
 
Leer je Erfgoed is een project dat samen met de ErfgoedAcademie en de Nederlandse 
Monumentenorganisatie wordt uitgevoerd en door het Ministerie van OCW wordt ondersteund. Doel is 
de ontwikkeling van een E-Learning platform voor erfgoedvrijwilligers. Met dit platform kunnen 
vrijwilligers online modules doorlopen om te leveren over verschillende aspecten van erfgoed. Deze 
zijn in de praktijk dagelijks toepasbaar. Leer je Erfgoed is gebaseerd op een soortgelijk platform van de 
VBNE, dat Leer je Groen heet. De bedoeling is om het platform in juni 2020 te lanceren. 
 
Nulmeting Routekaart Verduurzaming Monumenten is een project waarin Nederland 
Monumentenland in partnerschap met Fenicks BV de effectiviteit van energiebesparende maatregelen 
voor monumenten wil monitoren. Naast de basisgegevens en informatie en oorspronkelijke en huidige 
functie van monumenten, wordt in drie provincies (Noord-Holland, Utrecht en Gelderland) het 
energieverbruik van alle rijksmonumenten in kaart gebracht. Deze zogenaamde nulmeting zal in de 
toekomst dienen als ijkpunt.  
 
Nationaal Monumentencongres behelst de 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. 
 
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.  
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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. Gezien het verstrijken van de 
bestuurstermijn van de huidige voorzitter, wordt het Bestuur per 2020 uitgebreid met nieuwe leden. 
 
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.  
 

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 wil altijd in verbinding staan met andere erfgoed 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. 
 
Nederland Monumentenland zal altijd openstaan voor ideeën, programma’s, projecten en 
samenwerkingsverbanden die de erfgoedsector en zijn bezoekers ten goede komt. 
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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 

    monumentenland.nl 

    openmonumentendag.nl 

    erfgoedstem.nl 

    monumentencongres.nl 

    erfgoedfair.nl 

Bestuur 

Per 31 december 2019 bestaat het onbezoldigd bestuur uit: 

Naam    Functie  Bestuurslid sinds: Mandaat tot: 

Fred Vos    Voorzitter  13-01-2016  01-01-2020 
Roland van Schelven    Vicevoorzitter  13-01-2016  01-07-2020 
Barend Jan Schrieken  Secretaris  13-01-2017  01-01-2023 
Arno Boon   Penningmeester 13-01-2016  01-01-2021 
Flip van de Burgt  Bestuurslid  13-01-2016  01-01-2022 
 

Directie 

De directiefunctie werd in 2019 uitgeoefend door Marlo Reeders. 

 

M Reeders (directeur)    A Boon (penningmeester) 


