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Inleiding 

Nederland Monumentenland wil 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. 

“Er zal geen jaarverslag in Monumentenland zijn waarin de gevolgen van het COVID-19 virus niet 

voorkomen. Waar men in het begin dacht dat het zou komen en gaan, bleef het virus en de daarmee 

gepaarde maatregelen grip houden op de maatschappij. Er zat niets anders op dan ons aan te passen. En 

dat hebben wij gedaan, met ons beste beentje voor. 

Open Monumentendag begint elk jaar met ‘startbijeenkomsten’. De eerste bijeenkomst vond plaats in 

Assen, na afloop schudde ik alle aanwezigen de hand. In Zaandam werd men terughoudender en in 

Utrecht zat iedereen dicht op elkaar in een zaaltje, maar was handen schudden taboe. De andere 

startbijeenkomsten in het land werden afgezegd – maar niet voor lang. 

Ons grotendeels nieuwe team baande zich een weg naar een alternatieve Open Monumentendag. We 

gingen Zoomen en wie niet wist hoe, kreeg van ons les. Samen doorliepen wij het labyrint van 

hindernissen: de anderhalvemetersamenleving, de protocollen voor openstelling, de bottlenecks en het 

uitvoeren van een digitaal programma.  

Het Fonds voor Cultuurparticipatie reikte namens de Minister van OCW een extra ondersteuning aan, 

waarmee wij voor alle monumenten een reserveringsmodule konden aanschaffen, het NML-team 

communiceerde niet alleen over het feit dat Open Monumentendag door zou gaan, maar ook dat het 

publiek zou weten of dat on- of offline zou zijn. Er kwam handgel met BankGiro Loterij logo en er werden 

vloerstickers besteld. We stonden voor allerlei uitdagingen, maar het kwam goed. Ons enthousiasme 

bleek aanstekelijker dan het virus.  

De opening door Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven in de gemeente Stichtse Vecht werd gevat in een 

openingsfilm die uitgezonden werd op alle kanalen en de minister van OCW sprak in een videoboodschap 

alle vrijwilligers toe.  
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De flexibiliteit, de inventiviteit en het harde werken van het team leverde niet alleen een (voor 

coronatijden) drukbezochte Open Monumentendag op, maar ook saamhorigheid: we waren de grootste 

familie van Nederland en dat gevoel willen wij behouden. 

Vanwege de coronamaatregelen kon Nederland Monumentenland niet aanwezig zijn tijdens de Vakbeurs 

Monument. Onze ‘oer-Hollandse’ borrel verhuist met de beurs mee naar 2021. Daar kijken wij naar uit! 

Hoewel het er lange tijd naar uitzag dat het Nationaal Monumentencongres zou doorgaan, werd het 

uiteindelijk doorgezet naar 2021.  

Het zou plaats hebben gevonden in Amsterdam met een prachtig programma in het Koninklijk Instituut 

voor de Tropen (KIT) en deelsessies en afsluitende borrel in Artis. Een alternatief programma met 

satellietlocaties waar kleine groepjes erfgoedprofessionals zouden bijeenkomen, kon eveneens niet 

plaatsvinden. Uiteraard wordt gewerkt aan het laten doorgaan van het congres in 2021, in welke vorm 

dan ook. 

In 2020 verwelkomden wij een nieuw lid in de Nederland Monumentenland-familie: de 

Erfgoedvrijwilligersprijs 2020. In opdracht van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

organiseerden wij deze verkiezing met feestelijke uitreiking door de minister in de Koninklijke Schouwburg 

van Den Haag. De uitreiking kon doorgaan, zij het met een minimaal aantal aanwezigen. Dat mocht de 

pret niet drukken, want online was een groot publiek aanwezig en werd in spanning gewacht welk 

vrijwilligersteam de prijs in ontvangst mocht nemen. 

Ook kon het werk aan het project ‘Leer je Erfgoed’, een e-learning platform voor erfgoedvrijwilligers, 

doorgaan. Het project, dat een samenwerking is tussen de ErfgoedAcademie, de Nationale 

Monumentenorganisatie en Nederland Monumentenland zal eind 2021 zijn afgerond, waarna dit 

platform toegankelijk zal zijn voor alle erfgoedvrijwilligers in Nederland. 

Verder werd er in opdracht van Nederland Monumentenland in het kader van de ‘Routekaart 

Verduurzaming Monumenten’ door het bureau Fenicks  een nulmeting uitgevoerd, waarmee de 

energiekosten en besparingen in een groot deel van Nederland van monumenten in kaart gebracht zijn. 

Met deze data, die in 2021 beschikbaar zullen worden gemaakt op de site van Nederland 

Monumentenland, zal de monumentensector data kunnen vergelijken en daar lering uit trekken voor het 

eigen monument. Het was een jaar waarin ons team zich niet hoefde te vervelen. Het werd afgesloten 

met een speciale editie van De Erfgoedstem, eveneens een ‘brand’ van Nederland Monumentenland.  

De bijzondere momenten in de erfgoedsector, de ervaringen die wij met elkaar hebben opgedaan en de     

blijk van grote waardering voor elkaar en de kracht van onze sector werd hier – terecht- gevierd. 

Een woord van dank is dit jaar zeker passend: dank aan het team dat zich vastbeet in het onmogelijke en 

veel voor elkaar kreeg, dank aan de comitéleden en de vrijwilligers van Open Monumentendag, maar ook 

dank aan onze partners, de BankGiro Loterij, het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Nationaal 

Restauratiefonds, het Minister van OC&W en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Zonder hun 

bijdrage, betrokkenheid en advies had Nederland Monumentenland dit alles niet kunnen uitvoeren. 

Marlo Reeders 

Directeur
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Organisatie 

Het team van Nederland Monumentenland werd in 2020 omgebogen tot een multi-inzetbaar team dat 

in staat was om niet alleen Open Monumentendag, maar álle projecten naar behoren uit te voeren op 

integrale wijze. Het oude team is vervangen door een jong, professioneel en hybride team met minimale 

inzet van derden. Het is goed ingewerkt, op elkaar ingespeeld en gemotiveerd. Kortom: klaar voor de 

toekomst. 

Door in te zetten op verhoogde dienstverlening in het kader van OMD is onze band met de organiserende 

comités sterker geworden: het vertrouwen in de landelijke organisatie is teruggekeerd, evenals plezier 

in samenwerking. 

De flexibele schil, bestaand uit Sanne Kiel (communicatie), Alice Duiven (projectbegeleiding) en 

Welmoed Wijmans (Leer je Erfgoed) heeft begin van 2020, toen er een personeelsgebrek was, zich van 

de beste kant laten zien. Hiervoor zijn wij hen zeer dankbaar. 

In 2020 bestond het team uit: 

Marlo Reeders, directeur 

Floor Oudshoorn, manager projects & events 

Richard Jansen, medewerker administratie/controller 

Femke Langebaerd, medewerker marketing en communicatie 

Willeke Coenen, coördinator office en events 

Namens IVEM: Herbert-Jan Hiep voor De Erfgoedstem 

Namens Fenicks: Jan-Hylke de Jong 

Tijdens het Goed Geld Gala werd begin 2020 €1.000.0000 toegekend door de BankGiro Loterij aan 

Nederland Monumentenland voor de organisatie en uitvoering van Open Monumentendag. Naast deze 

prachtige bijdrage – en het daarmee gepaarde vertrouwen – werd begin 2020 een prachtig vierjarenplan 

ingediend bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Dit fonds kende hierop €500.000 toe en wij zijn erg 

dankbaar dat wij het plan 2021-2024 kunnen uitvoeren. Het huidige plan (2017-2020) beleefde dit jaar 

het laatste jaar en wordt in 2021 geëvalueerd. 
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Activiteiten en bereikte resultaten 

In 2020 werd door het team aan de volgende projecten gewerkt: 

1. BankGiro Loterij Open Monumentendag (De Klassendagen en OMD Specials vonden geen

doorgang).

2. Erfgoedvrijwilligersprijs

3. Leer je Erfgoed

4. Haalbaarheidsonderzoek Erfgoedfair

5. Nulmeting Verduurzaming Monumenten

6. Nationaal Monumentencongres (helaas wegens Corona niet doorgegaan)

7. Borrel Vakbeurs Monumenten (helaas wegens Corona niet doorgegaan)

1. BankGiro Loterij Open Monumentendag

De BankGiro Loterij Open Monumentendag vond in 2020 plaats in het weekend van 12 en 13 

september. Het landelijke thema van deze 34ste editie luidde Leermonument. Het thema sloot aan bij 

Educational Heritage, het thema van de European Heritage Days, de Europese monumentendagen waar 

de Nederlandse Open Monumentendag deel van uitmaakt. Circa honderd comités hebben het 

landelijke thema kunnen verweven in hun programma. Dit uitte zich in het openstellen van diverse 

scholen en universiteiten, maar ook door het uitstippelen van diverse wandel- en fietsroutes; zoals 

bijvoorbeeld De Goed Geschoold routes in Amsterdam. 

Dit jaar was een zeer unieke en bijzondere editie doordat het door de COVID-19 pandemie lang 

onduidelijk was of en hoe Open Monumentendag doorgang kon vinden. Door de steeds veranderende 

maatregelen rondom het coronavirus lag de focus van Team NML vooral op het ondersteunen van de 

comités. Team NML hielp door allen te enthousiasmeren, creatief mee te denken, de website aan te 

passen aan de hand van wensen van de comités en ondersteuning te bieden bij de praktische uitvoer. 

We hebben bij deze editie een enorme veerkracht en vindingrijkheid ervaren van alle comités; waarbij 

vooral samen gekeken werd naar wat er wél mogelijk was. 

In 2020 hebben 190 comités deelgenomen, tegenover 276 in 2019. Normaal gesproken neemt het 

aantal deelnemende gemeenten al jaarlijks af vanwege gemeentelijke fusies, dit jaar durfden daarnaast 

een aantal comités het simpelweg niet aan vanwege de COVID-19 pandemie (o.a. doordat veel comités 

beschikken over een wat oudere  vrijwilligersgroep of zelf tot deze groep behoren of doordat de 

gemeente het simpelweg verbood).   

BankGiro Loterij Open Monumentendag 2020 werd dit jaar in verband met de coronamaatregelen 

virtueel geopend door middel van een speciaal hiervoor geproduceerde video. Deze werd in 

samenwerking met Gemeente Stichtse Vecht, gastgemeente van de opening, geproduceerd. De 

openingshandeling werd in deze video uitgevoerd door Prof. mr. Pieter van Vollenhoven. De video is 

via alle landelijke communicatiekanalen en via de regionale kanalen van de lokale comités zeer 

uitgebreid gedeeld; en heeft daarmee een groot publiek bereikt.  
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Beeld: Screenshot Openingsfilm BankGiro Loterij Open Monumentendag

Uit het CVO-onderzoek is gebleken dat 3% van de Nederlanders Open Monumentendag te hebben 

bezocht (2% fysiek en 1% online) en dat komt neer op 523.000 bezoekers totaal. Een vrij grote groep 

(17%) geeft aan Open Monumentendag in het verleden bezocht te hebben, maar dit jaar niet. Het 

Continu Vakantie Onderzoek (CVO) is een onderzoek onder circa 8.000 respondenten door het NBTC-

NIPO Research.   

Het aantal deelnemende monumenten bedroeg dit jaar 1500, een grote daling ten opzichte van 2019; 

die goed te verklaren is doordat meerdere comités besloten de Open Monumenten Dag in 2020 aan 

zich voorbij te laten gaan of alleen een digitale versie te organiseren. Zo werd de beperktere fysieke 

openstelling ruimschoots gecompenseerd door diverse VirtualReality-tours, citygames en bijzondere 

audiofragmenten en (drone)films.  

 Beeld: Credo City Game Breda  Beeld: Dronebeeld, Stadhuis s‘ Hertogenbosch 
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Beeld: Open Monumentendag 2020 in Bronckhorst © Bob Awick 

Corona aanpassingen 

Het Protocol monumenten bood comités houvast bij de organisatie van Open Monumentendag in 

coronatijd. Met het protocol werd duidelijk welke coronaregels de uitvoerend comités in de 

monumenten moesten toepassen. En er zijn diverse middelen geproduceerd om de comités tijdens de 

Open Monumentendag zelf te ondersteunen: speciale corona-raambiljetten, (vloer-)stickers ten 

behoeve van de anderhalvemeterregels  en desinfecterende handgel. Veel comités maakten gebruik 

van de speciaal ontwikkelde reserveringsmodule op de website: ongeveer 8.500 reserveringen werden 

via dit systeem gemaakt.   
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Websitebezoek tijdens Open Monumentendag 

 

In het Open Monumentendag weekend bedroeg het aantal bezoeksessies op de website 103.457; het 

aantal paginaweergaven bedroeg 487.789. Voor heel 2020 bedroegen dit 292.326 bezoeksessies en 

1.232.152 paginaweergaven. 

De site opereerde tijdens het weekend met ondersteuning van extra servers en ondervond geen (grote) 

problemen. Tijdens Open Monumentendag werd de website door 56.482 van de bezoekers met een 

mobiele telefoon geraadpleegd.  

Dit jaar zijn er tijdens het weekend 4500 monumenten en activiteiten als favoriet aangemerkt door 

bezoekers.  

 

Beeld: Google Analytics resultaten gebruikers website van 11 tot en met 13 september 2020 

 

Communicatie 

Er is voor deze editie vooral voor een online aanpak gekozen. Met als doel de mediatraffic zoveel 

mogelijk naar de landelijke website www.openmonumentendag.nl te leiden als bron voor de juiste 

informatie. De positieve insteek van het zoveel mogelijk laten doorgaan van Open Monumentendag, 

fysiek of digitaal heeft voor veel aandacht gezorgd.   

 

We hebben dit jaar opnieuw ingezet op een STER-reclame (Ster&Cultuur) met een Tv-spot (27% 

kijkdichtheid met in totaal 20 uitzendmomenten rondom bekende programma’s). Nieuw was dat we 

het spotje dit jaar ook online hebben laten draaien op de landelijke nieuwswebsites, waardoor we het 

algemeen publiek goed konden informeren over het doorgaan van de Open Monumentendag en het 

belang van goed voorbereid op pad gaan (bereik: 750.000 mensen).   

 

Het veelvuldig inzetten van de eigen social mediakanalen zorgde voor veel interactie met (nieuwe) en 

jongere doelgroepen. Naast veel posts met organisch bereik zijn er ook 2 winacties uitgezet via 

betaalde promotie. De digitale opening werd op onze social kanalen gelanceerd alsmede een speciale 

videoboodschap van Minister van Engelshoven voor alle betrokken vrijwilligers. 
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My Daily Shot of Culture deed een take-over van onze Facebook en Instagram op 12 en 13 september 

waardoor thuisblijvend publiek live kon meegenieten vanaf de bank. Voor families met kinderen 

werkten we samen met Kidsproof; een van de grootste spelers op het gebied van familie-uitjes in 

Nederland.   

 

Op Social Media zijn de landelijke Facebookpagina van Open Monumentendag en de hashtag 

#openmonumentendag veelvuldig gebruikt. Door veel verschillende media, organiserende comités, 

monumenteneigenaren en publiek.  

 

 

Beeld: still uit de ‘gif’ advertentie   Beeld: Vlogger Jip van My Daily Shot of Culture bij ‘Het  

Kidsproof.nl             Blauwe Huis’ in Zaanstad      
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Beeld: Instagram Minister Ingrid van Engelshoven tijdens Open Monumentendag 

 

Het aantal volgers op social media is gestegen. Het Instagram account van Open Monumentendag 

groeide van 1.500 volgers (eind 2019) naar 2.250 volgers (december 2020). Het Facebookaccount van 

Open Monumentendag groeide van 6.142 volgers naar 6.700 volgers (december 2020). 

 

Uiteraard werden ook persberichten verzonden via de persdienst met in de voorbereiding alle 

highlights per provincie uitgelicht. Ook besteedden radio- en tv uitgebreid aandacht aan Open 

Monumentendag (o.a. bij Omroep Max, Goedemorgen Nederland en het Jeugdjournaal).   

 

Verhalenproject  

In 2017 werd gestart met het verhalenproject om meer verbintenis met het publiek te bereiken en 

verhalen over monumenten en hun samenhang in de samenleving online te presenteren. Hierbij gaat 

het om het communiceren van de verhalende aspecten van een monument en om de monumenten op 

verhalende wijze tijdens de Open Monumentendag aan het publiek te presenteren. De verhalen 

worden gedeeld en gecommuniceerd via de nieuwe website van Open Monumentendag.  In totaal zijn 

er in de afgelopen periode 800 verhalen verzameld en gepubliceerd via de website.  

Vrienden van Open Monumentendag 

In 2020 hebben 300 nieuwe vrienden zich aangemeld. In totaal telt het vriendenbestand nu 1.700 leden. 

Vrienden ontvangen informatie over het thema en ontvangen via speciale Vriendenpost (persoonlijke) 

uitnodigingen voor activiteiten zoals de Open Monumentendag Specials.  
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Daardoor hebben lokale comités ook baat bij de Vrienden: Vrienden worden namelijk extra gewezen 

op deze regionale monumentendagen. Het doel is om het komende jaar de band met de huidige 

vrienden te intensiveren en meer speciale programma’s en activiteiten aan te bieden (het doel is om 

10% meer vrienden te hebben aan het eind van 2021).  

Open Monumentendag Specials 

De Open Monumentendag Special is een (regionale) variant van de Open Monumentendag. Net als bij 

de reguliere Open Monumentendag gaan er monumenten gratis open en worden er activiteiten 

georganiseerd. Een Special heeft een eigen lokaal of regionaal thema en daarmee een lokaal of 

regionaal belang. Open Monumentendag Specials kunnen het hele jaar door worden georganiseerd en 

worden ingezet om de binding met het publiek te zoeken. Voor 2020 stonden er diverse Specials (12 

stuks) ingepland, maar helaas konden deze door de pandemie niet worden uitgevoerd.  

Open Monumenten Klassendag en Klassendag 2.0 

Dit jaar werden door de pandemie minder Klassendagen georganiseerd. In ca. 20 gemeenten is een 

programma rondom Open Monumentendag georganiseerd (in 2019: 84). Veel scholen waren 

terughoudend om met hun leerlingen en met name de begeleidende ouders, een monument te 

bezoeken.  Bovendien waren de meeste monumenten een groot deel van het schooljaar vanwege de 

lock-down gesloten. 

Momenteel wordt door Nederland Monumentenland gewerkt aan de ontwikkeling van een Klassendag 

2.0. Het is de bedoeling als uitgangspunt te nemen dat àlle kinderen in Nederland tenminste één 

monument bezocht moeten hebben voordat zij het Primair Onderwijs verlaten. Hiertoe wordt in het 

begin van volgend jaar een pilot uitgevoerd waarbij onder meer app-ontwikkelaar ‘Spacetime Layers’ 

en Kennisnet zijn aangesloten. Het doel is om door de Klassendag 2.0 de leerlingen niet alleen 

monumenten te laten bezoeken, maar door hun woonplaats te laten wandelen en de monumenten 

‘vanaf de straat’ te ontdekken.

2. Erfgoedvrijwilligersprijs

In 2020 heeft NML de gehele organisatie en productie van de nieuwe Erfgoedvrijwilligersprijs (een 

initiatief van de minister van OCW) op zich genomen. Voor een eerste editie waren de inzendingen 

voor nominaties (maar liefst 67 teams) en het aantal stemmen op de finalisten (2500) een groot succes. 

De jury werd samengesteld met professionals uit het erfgoedveld, aangevoerd door een onafhankelijke 

juryvoorzitter. De jury kreeg de taak om uit alle nominaties drie finalistenteams te kiezen, die voldeden 

aan de nominatiecriteria.  Dit jaar namen de volgende personen plaats in de jury: Laetitia Griffith 

(juryvoorzitter), Marco van Balen (KIEM), Susan Lammers (RCE), Thijs van Mierlo (LSA Bewoners), 

Christian Pfeiffer (Heemschut).  
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Uit de 67 nominaties koos de jury uiteindelijk de volgende drie teams waar het publiek op kon 

stemmen:  

 Werkgroep Oeffelt en Loerangel (winnaar)

 Erfgoed gezocht

 Erfgoedbènde

Beeld: Uitreiking Erfgoedvrijwilligersprijs, Koninklijke Schouwburg, Den Haag © Maarten Mooijman 

De winnaar ontving 10.000 euro en de ‘runners-up’ elk 5.000 euro. De prijs werd uitgereikt in de 

Koninklijke Schouwburg te Den Haag en via een livestream uitgezonden op de website (met 500 

kijkers).  

Het ministerie heeft aangekondigd de prijs ook in 2021 te willen uitreiken. Uiteraard wil Nederland 

Monumentenland graag opnieuw de organisatie van deze prachtige prijs op zich nemen. Tijdens de 

evaluatie in januari 2021 met het ministerie van OCW is benoemd dat zij zeer positief was over de wijze 

van uitvoering van de prijs en dat zij graag ook in 2021 met team NML zou willen samenwerken.  

3. Leer je Erfgoed

Leer je Erfgoed is het nieuwe e-learningplatform voor vrijwilligers in de erfgoedsector. NML is 

initiatiefnemer van dit platform dat ontwikkeld wordt 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 van 2o20 tot eind 2021. Tijdens Open Monumentendag 2020 is het platform 

gelanceerd en waren de eerste 3 modules beschikbaar voor erfgoedvrijwilligers. De volgende modules 

zijn ontwikkeld: ‘Introductie op erfgoed’, ‘Houtinspectie en onderhoud’ en ‘Veilig binnenwerken’. In 

2021 volgen nog 3 modules.

13
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Beeld: Screenshots Animatie ‘Leer je Erfgoed’ 

‘Introductie op erfgoed’ biedt een eerste kennismaking met de verschillende soorten erfgoed die er zijn 

en met de belangrijkste taken van vrijwilligers in het onderhouden en toegankelijk maken van dat 

erfgoed. De module ‘Houtinspectie en onderhoud’ leert vrijwilligers meer over wat je wel en vooral ook 

wat je níet moet doen bij het inspecteren en onderhouden van houten onderdelen in een monument. 

Nieuwe vrijwilligers leren in de module ‘Veilig binnen werken’ wat te doen in het geval van een incident 

of in geval van nood. Na het volgen van de module weet je welke verantwoordelijkheden je als 

vrijwilliger hebt wanneer er bijvoorbeeld hulpverlening nodig is of als er brand uitbreekt. 

Tijdens de Roadshow werkten Nederland Monumentenland en de Nationale Monumentenorganisatie 

samen aan het in kaart brengen van de wensen van het erfgoedveld. Een twintigtal 

erfgoedprofessionals van verschillende organisaties werd telefonisch geïnterviewd. Over het algemeen 

was men zeer geïnteresseerd in het e-learning platform en werd ook de wens uitgesproken om samen 

te werken aan de totstandkoming van nieuwe modules. 

4. Haalbaarheidsonderzoek Erfgoedfair

Eind 2020 is een verkenning gestart naar de haalbaarheid van een terugkomst van de Erfgoedfair. Deze 

Erfgoedfair vond in 2016 en 2017 plaats. Hierna werd besloten de fair door een te hoge kostenlast en 

een te laag bezoekersaantal niet meer in de toenmalige opzet te herhalen.  

Samen met InterEvent (organisator van diverse high-end beurzen zoals de Spring Fair in Kasteel 

Groeneveld) kijkt NML naar een goede marktpropositie en een realistische exploitatie om het 

evenement nieuw leven in te blazen. 2021 wordt gebruikt om deze propositie helder te krijgen en 

verdere vervolgstappen, rollen en verantwoordelijkheden overzichtelijk te krijgen.  

5. Nulmeting Verduurzaming Monumenten

In opdracht van Nederland Monumentenland in het kader van de ‘Routekaart Verduurzaming 

Monumenten’ door het bureau Fenicks BV een nulmeting uitgevoerd, waarmee de energiekosten en 

besparingen van monumenten in een groot deel van Nederland in kaart gebracht zijn. Met deze data, 

die in 2021 beschikbaar zullen  worden gemaakt op de site van Nederland Monumentenland, zal de 

monumentensector data kunnen vergelijken en daar lering uit trekken voor het eigen monument. 
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6. Nationaal Monumentencongres 

De 9e editie van het Nationaal Monumentencongres moest helaas verplaatst worden naar 27 mei 2021 

naar aanleiding van de coronamaatregelen. Het originele congres zou plaats hebben gevonden in 

Amsterdam met een programma in het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) en deelsessies en 

afsluitende borrel in Artis. Een alternatief programma met één hoofdlocatie en diverse satellietlocaties 

verspreid over het land waar kleine groepjes erfgoedprofessionals zouden bijeenkomen, kon eveneens 

niet plaatsvinden in november.  

 

Het thema voor 2021 blijft: ‘Natuurlijk monumenten'. Het programma wordt samengesteld met 

medewerking van onder andere Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Provincie Noord-Holland. 
 

7. Borrel Vakbeurs Monument 

Vakbeurs Monument kon in 2020 door de Corona pandemie helaas niet plaatsvinden, waardoor NML 

ook de netwerkborrel niet kon organiseren. In 2021 hopen we deze netwerkborrel wel weer een vervolg 

te geven. 
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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. 

2020 2019 2018 

Landelijke Open Monumentendag 

- Aantal bezoekers tijdens Open Monumentendag (fysiek) 523.000 1.222.000 1.056.000 

- Aantal opengestelde monumenten 1.500 4.779 6.038 

- Aantal deelnemende

comités

190 276 290 

- Aantal activiteiten waaronder

rondleidingen/tentoonstellingen

445 2.458 1.734 

Open Monumentendag Specials 

- Aantal OMD Specials - 9 6 

- Aantal open monumenten tijdens OMD Specials - 55 59 

- Aantal bezoekers OMD Specials - 9.100 6.000 

Open Monumenten Klassendag 

- Aantal deelnemende gemeenten 20 84 84 

- Aantal deelnemers aan Klassendagen:

omstreeks

6.000 20.000 20.000 

Overige data Open Monumentendag projecten 

- Abonnees nieuwsbrief de Sleutel 6.878 6.029 4.984 

- Open Monumentendag: volgers op Twitter 6.827 6.908 6.895 

- Open Monumentendag: volgers op Instagram 2.250 1.575 1.047 

- Open Monumentendag: volgers op Facebook 6.700 5.694 4.829 

- Verhalen op de website 800 600 469 

- Hits op de website 104.000 231.575 266.476 

- Fysieke verhalen bij monumenten 184 600 409 

- Vrienden van open Monumentendag 1.700 1.286 1.070 
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Monumentencongres 

2020 2019 2018 

- Aantal bezoekers:   0  422 415 

Erfgoedvrijwilligersprijs

2020 2019 2018 

- Aantal bezoekers:   30            - - 

- Kijkers livestream         540 

Erfgoedstem 

De Erfgoedstem is een digitale nieuwsbrief over het Nederlands erfgoed en het online platform voor en 

door de erfgoedsector. Het aantal abonnees van De Erfgoedstem nieuwsbrief is dit jaar stabiel 

gebleven op gemiddeld 10.500. Het percentage ‘opens’ is in vergelijking met vorig jaar weer 

opgelopen, van gemiddeld 34% eind 2019 naar 38% in 2020. Omdat er nog steeds meer artikelen 

achter een betaalmuur verdwenen heeft de redactie meer eigen artikelen geschreven en ook meer 

eigen onderzoek en interviews gedaan. Dit kost aanzienlijk meer tijd dan het maken van 

samenvattingen maar heeft wel een duidelijke positieve invloed op het bereik van de artikelen, de 

impact en de betrokkenheid van het publiek. Er wordt meer gereageerd en de redactie krijgt ook meer 

nieuws aangeboden. Deze verschuiving gaat wel ten koste van het aantal op de website gepubliceerde 

artikelen, dat loopt daarmee terug van 1600 vorig jaar naar 1050 in 2020.  

2020 2019 2018 

- Abonnees wekelijkse Erfgoedstem nieuwsbrief 10.500 10.500 10.037 

- Aantal partners/sponsors Erfgoedstem     36 45 39 

- Volgers op Twitter 5.905 5.750 5.576 

- Jaarlijks aantal nieuwsartikelen 1.050 1.600 2.085 

De Erfgoedstem heeft inmiddels een interessant nieuwsarchief opgebouwd van meer dan 25.000 

berichten over een periode van dertien jaar en verschillende (universitaire)onderwijsinstellingen 

gebruiken de Erfgoedstem als standaard studiemateriaal. 

Op 18 maart werd de Erfgoedstem benaderd door OCW voor het verspreiden van een rechtstreekse oproep 

van de minister aan de erfgoedwereld om de impact van Covid-19 op te inventariseren. In de tweede helft van 

2020 heeft de Erfgoedstem in (betaalde) opdracht van de RCE, gedurende een half jaar onderzoek gedaan naar 

de Faro-werkwijze in de dagelijkse erfgoedpraktijk met als resultaat. Er is dit jaar voor het eerst een “NML 

‘eindejaarsspecial’ verstuurd waarin een terugblik op het jaar werd gegeven.  
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Beeld: Screenshot ‘De beste wensen van…’, onderdeel Eindejaarsspecial NML, Erfgoedstem. 

 

 

Monitoring activiteiten 
Het landelijk projectteam 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. Het nieuw aangekocht programma 

Copernica biedt inzicht in de (aantallen) nieuwsbrieflezers en Vrienden van Open Monumentendag.  
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Verder hanteert het landelijk projectteam een strakke jaarplanning met een duidelijke taakverdeling, 

regelmatige evaluatiemomenten en mogelijke bijstelling van plannen. De directie voert met regelmaat 

voortgangs- en beoordelingsgesprekken uit met  het bestuur van de stichting. 

 

Samenvatting financieel resultaat 

  

Baten   Realisatie Begroot Afwijking Realisatie  

   2020 2020   2019  
Hoofdsponsor    340.000          340000                     -  340.000  
Subsidies en bijdragen   624.954        332.500 292.454  427.580  
Entree/deelnemers/overig           60.179       128.895 - 68.716 146.369  

            
Totaal Baten   1.025.133  801.395 223.738  913.949  
        
Lasten   Realisatie Begroot Afwijking Realisatie  

   2020 2020   2019  
Personeel & inhuur  433.074  431.550 1.524 € 591.687  
Organisatie& afschrijvingen         139.779  91.500            48.279 €   81.576  
Activiteitenkosten   426.188  240.000 186.188 € 248.655  
Onvoorzien                      -  38.345  -  

            
Totaal lasten   999.041         801.395 235.991  921.918  
        
Resultaat      €   26.092 € 0             € -7.969  
        

 

Toelichting van de afwijking: 

Het totaal aan gerealiseerde baten is € 223.738 meer dan begroot. Dit komt met name door 

subsidiering van het nieuwe project Monumenten Monitor (Nulmeting-Routekaart Verduurzaming 

Monumenten), een extra compensatiebijdrage van Fonds Cultuurparticipatie voor de COVID-19 

gevolgen (het niet door gaan van het Nationaal Monumentencongres 2020) en een aantal overige 

nieuw gesubsidieerde kleine projecten. 

 

Het totaal aan lasten is € 235.991 hoger dan begroot. Deze toename hangt samen met de kosten die 

gemaakt zijn voor het realiseren van de nieuwe in 2020 gesubsidieerde projecten, niet voorzien in de 

begroting van 2020. 
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Vermogenspositie 

De vermogenspositie van de stichting is versterkt (€ 181.636 per 31-12-2020) 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 liquiditeitspositie 

van de stichting is ruim voldoende omdat de bijdrage van de hoofdsponsor voor de komende 4 jaar al 

ontvangen is.  
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Begroting 2021 

LASTEN     TOTAAL  
 

    

Personeel in dienst    €  330.565  
 

   

Project inhuur   €    52.223  
 

Inhuur ondersteuning overig   €    10.000 
 

    

Huisv./Bestuur/Organisatie   €    54.079  
 

Afschrijvingen    €    48.250  
 

    

Activiteitenkosten    €  245.000  
 

    

Onvoorzien/nader in te zetten    €    32.638  
 

    
 

Totaal lasten   €  772.755   

    

 

   

 

   

    

BATEN     TOTAAL   

Subsidies initiatiefnemers   

NML   €  200.500  
 

Subsidies Provincies en     

Gemeenten   €    14.930  
 

Subsidies Fondsen    €  179.000  
 

    

Entree/Deelnemersbijdragen   €    40.000  
 

Sponsoring    €    56.000   
Giften/donaties/overig   €    32.325   
    
BankGiro Loterij    €  250.000   

     
Totaal baten   €  772.755   

     
Saldo    €            -   

 

  



22 

Toelichting op begroting: omschrijving projecten 

De projecten die opgenomen zijn in de begroting: 

OMD‐projecten: 
Primair de Landelijke Open Monumentendag, Specials en  
Klassendag. 

Jaarlijks Nationaal Monumentencongres: 
Het congres dat alle partijen samenbrengt in de Nederlandse erfgoedsector. 

De Erfgoedstem:  
Digitale nieuwsbrief en platform voor en door de erfgoedsector. 

Project Leer je Erfgoed: 
De Erfgoed Academie, st. Nederland Monumentenland en de Vereniging Nationale 
Monumentenorganisatie (NMo) voeren samen dit project uit. In opdracht van OC&W wordt een 
platform gebouwd voor de erfgoed vrijwilligers om via modules kennis op te doen over 
Nederlands erfgoed.   

Routekaart Verduurzaming Monumenten: 
Een project in partnerschap met Fenicks B.V. waarmee de monitoring van 
energieverbruik door monumenten in Nederland tot stand wordt gebracht. 
Dit platform zal dienen als informatiebron voor toepassen van efficiency in en 
monitoring van het energieverbruik. Dit project brengt de stichting nog meer in 
de positie van verbinder in de sector middels een project door, voor en met 
sector.  

Onderzoek pilot Erfgoedfair: 
Haalbaarheidsonderzoek om mogelijke terugkeer van dit evenement te 
overwegen. 



23 
 

Reflectie op het ondernemerschap 

NML gaat slechts verplichtingen aan indien deze zijn gedekt door 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 met  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 (,,door, voor en van de sector’’) en de  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 en 

dat bestuursleden waar nodig hun netwerk en status inzetten om projecten mogelijk te maken. 

 

Eind 2019 nam bestuursvoorzitter Fred Vos afscheid. Het bestuur van NML is hem zeer erkentelijk voor 

zijn goede werk voor Nederland Monumentenland. Roland van Schelven, vice‐voorzitter , werd 

voorzitter tot 1 juni en hij sloot daarmee een lange periode af van bestuurlijk actief zijn voor de sector. 

Eerst als bestuurder en voorzitter van st. Open Monumentendag en daarna, vanaf 2016 als vice‐

voorzitter en voorzitter van st. NML): de stichting is hem zeer erkentelijk voor de betrokken en 

bevlogen onbezoldigde inzet over zo’n lange periode. Halverwege 2020 kwam de voorzittershamer in 

handen van Richard Korteland (actief in de gemeentelijke politiek als burgemeester). Voorts werd een 

drietal nieuwe bestuursleden benoemd: Henk Hoogeveen (jong monumententalent), Lous Kerkhof 

(ervaring in de culturele sector) en Miriam van Meerten (actief in de provinciale politiek). 

 

Met het aantreden van nieuwe bestuursleden is op 22 januari 2020 een rooster van 

aftreden/herbenoemen vastgesteld in het bestuur. Het rooster moet continuïteit, ervaring en 

vernieuwing borgen voor onze stichting.  

 

Rooster van aftreden/herbenoemen bestuur Stichting Nederland Monumentenland 
 
 
Naam              termijn 

 
Roland van Schelven          1 mei  2020 
Arno Boon            1 januari 2021 
Flip van de Burgt          1 januari 2022 
Barend Jan Schrieken                   1 januari 2023 
Richard Korteland          1 januari 2023 
Lous Kerkhof            1 januari 2023 
Miriam van Meerten          1 januari 2023 
Henk Hoogeveen          1 januari 2022 
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Naast de statuten kent NML een directiereglement. De statuten zijn op de website gepubliceerd. Het 

Bestuur opereert vanuit de door haar vastgestelde visie en missie, zoals deze op de website zijn  

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 in de komende periode op de ontwikkeling en vernieuwing van onze 

bestaande activiteiten en het vergroten van de synergie tussen de projecten: daarvoor is de organisatie 

ook gekanteld in 2019. Daarbij is het credo ,,door, voor en van de sector’’ leidend om zo draagvlak in de 

monumentensector verder uit te bouwen. Nederland Monumentenland wil altijd in verbinding staan 

met andere erfgoedorganisaties en dienend opereren. 

 

Nederland Monumentenland richt zich de komende jaren, met steun van de BankGiro Loterij, het 

Fonds voor Cultuurparticipatie, het Restauratiefonds en andere partners op het verder inclusief maken 

van de Open Monumentendag en het versterken en ondersteunen van de lokale comités en vrijwilligers 

die dit mogelijk weten te maken. Kennisdeling, het verbreden van onze blik en het versterken van het 

aanbod (door het jaar heen) staan hierbij centraal.  

 

Met de uitreiking van de Erfgoedvrijwilligersprijs zetten we de komende jaren erfgoedvrijwilligers 

centraal en door de organisatie van het Nationaal Monumentencongres en de netwerkborrel tijdens 

Vakbeurs Monument verbinden we erfgoedprofessionals met elkaar. 
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Iedere activiteit kent haar eigen deelbegroting, waarbij het uitgangspunt is dat deze een positief 

resultaat kent om bij te dragen aan het weerstandsvermogen. 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. De 

afspraken met partners dienen – voor zover mogelijk – vastgelegd te worden in  (sponsor-) 

overeenkomsten.   

 

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. Daarbij werkt st. NML in 

een dienende en verbindende rol waarbij de producten en activiteiten centraal staan en 

naamsbekendheid van NML ondergeschikt is in een veld met een grote diversiteit en aantal 

erfgoedorganisaties. 

 

Nederland Monumentenland zal altijd openstaan voor ideeën, programma’s, projecten en 

samenwerkingsverbanden die de erfgoedsector, de professionals, liefhebbers 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 (als rechtsopvolger van st. Open Monumentendag en st. 

Erfgoedlab.  

Laatste statutenwijziging: 13-01-2016 

Internetadressen:  nederlandmonumentenland.nl 

    monumentenland.nl 

    openmonumentendag.nl 

    erfgoedstem.nl 

    monumentencongres.nl 

    erfgoedvrijwilligersprijs.nl 

    erfgoedfair.nl 

Bestuur 

Per 31 december 2020 bestaat het (onbezoldigd) bestuur uit: 

Naam    Functie  Bestuurslid sinds: Herbenoeming per: 

Richard Korteland  Voorzitter  01-01-2020  01-01-2023  

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 

Henk Hoogeveen  Bestuurslid  22-01-2020  01-01-2022   

Lous Kerkhof        Bestuurslid  22-01-2020  01-01-2023 

Miriam van Meerten  Bestuurslid  22-01-2020  01-01-2023  

 

Directie 

De directiefunctie werd in 2020 uitgeoefend door Marlo Reeders.  
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Ondertekend  19 mei 2021 

 

R. van Schelven (huidig tijdelijk voorzitter)  B.J. Schrieken (secretaris) 

 

 

 

A. K. D. Boon (penningmeester)   F. van de Burgt (bestuurslid) 

 

 

 

H. Hoogeveen (bestuurslid) 
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Datum  :  27 mei 2021 

 

Betreft : Controleverklaring 

 

 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT  

 

Aan: het bestuur van Stichting Nederland Monumentenland  

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020  

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Nederland Monumentenland te Amersfoort 

gecontroleerd. 

 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte 

en de samenstelling van het vermogen van Stichting Nederland Monumentenland per 31 december 

2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de in Nederland geldende 

verslaggevingsregels. 

  

De jaarrekening bestaat uit:   

- de balans per 31 december 2020;  

- de winst- en verliesrekening over 2020; en  

- de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 

en andere toelichtingen.   

 

De basis voor ons oordeel  

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 

controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 

'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'. 

 



Wij zijn onafhankelijk van Stichting Nederland Monumentenland zoals vereist in, de Verordening inzake 

de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht 

relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 

gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 

 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor 

ons oordeel.  

 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 

bestaat uit:   

- bestuursverslag.   

 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de 

jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.  

 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 

verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen 

bevat.  

 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. 

Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de 

jaarrekening. Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie.  

 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening  

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 

overeenstemming met de in Nederland geldende verslaggevingsregels. In dit kader is het bestuur 

verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het 

opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg 

van fouten of fraude. 

 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar 

werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het 

bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 



voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als 

beëindiging het enige realistische alternatief is. 

 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of 

de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 

daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.  

 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 

mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.  

 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 

worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 

beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, 

timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 

afwijkingen op ons oordeel. 

 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 

professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 

controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond 

onder andere uit:  

 

- het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel 

belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en 

uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende 

en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico van materieel belang niet 

ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in 

geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen 

van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 

werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de 

interne beheersing van de entiteit; 

- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving 

en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die 

daarover in de jaarrekening staan; het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde 



continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-

informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou 

kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij 

concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om 

aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de 

jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze 

conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze 

controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe 

leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 

opgenomen toelichtingen; en  

- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 

gebeurtenissen.   

 

Wij communiceren met de met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 

controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder 

eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 

    

 

Accountantskantoor KUBUS Dordrecht 

 

 

 

Drs. E.J. Tigelaar AA 
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