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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 op het
brede publiek, op monumenteneigenaren en op professionals die hun
dagelijkse activiteiten richten op het
in stand houden van monumenten.
Stichting Nederland
Monumentenland wordt bestuurd
door een directeur in loondienst en
een onbezoldigd bestuur; NML
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.
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Organisatie

Het team van Nederland
Monumentenland heeft vanaf april
2021 gedraaid zonder directeur, maar
uiteraard met behulp van het voltallige
bestuur. Op 1 oktober 2021 is de
nieuwe directeur Harald de Boer
aangetreden. Tegelijkertijd ging op 1
oktober Floor Oudshoorn met
zwangerschapsverlof en kreeg manager
communicatie Annemarie van den
Eijkel een nieuwe communicatiefunctie
in haar woonplaats Den Haag
aangeboden. Om dit op te vangen zijn
tijdelijk twee zzp’ers op de
vrijgekomen functies aangenomen,
omdat er in het laatste kwartaal van
2021 nog twee evenementen gepland
stonden:

In 2021 bestond het Nederland
Monumentenland-team vanaf 1
oktober uit:
Harald de Boer - directeur
Floor Oudshoorn - manager
projects & events
Lisanne Bervoets - manager
projects & events a.i.
Richard Jansen - medewerker
administratie/controller
Floor van den Elsen - manager
marketing en communicatie a.i.
Willeke Coenen - coördinator office
en events
Herbert-Jan Hiep, namens IVEM voor De Erfgoedstem

Het Nationaal Monumentencongres
De Erfgoedvrijwilligersprijs
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Activiteiten &
bereikte resultaten
In 2021 werd door het team van NML
aan de volgende projecten gewerkt:
1. VriendenLoterij Open
Monumentendag
2. Het Nationaal Monumentencongres
3. De Erfgoedvrijwilligersprijs
4. De Erfgoedstem

1.VriendenLoterij Open
Monumentendag
De 35ste editie van de VriendenLoterij
Open Monumentendag 2021 vond
plaats in het weekend van 11 en 12
september. Na wederom een lange
periode van onduidelijkheid of het
evenement wel door kon gaan in
fysieke vorm, bleken de
besmettingscijfers en maatregelen
voldoende om weer een grotendeels
fysieke editie van Open
Monumentendag te kunnen
organiseren. De landelijke opening
vond plaats in Weert - op donderdag 9
september - gezamenlijk met onze
collega’s van Herita uit Antwerpen,
België.
Feiten en cijfers OMD 2021
Deelnemende comités: 218
Aantal monumenten fysiek open:
4.000
Aantal activiteiten: 845
Klassendag: 34 gemeentes
Nieuwe vrienden: +240 (in totaal nu
1.940)
Nieuwe inschrijvingen nieuwsbrief
de Sleutel: + 1.817 (in totaal nu
8.695)
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Bezoekerscijfers
De daadwerkelijke bezoekerscijfers van
Open Monumentendag worden op twee
manieren verkregen: door middel van
een ruwe schatting die wordt verkregen
door de comités direct na het evenement
te bellen (op zondag) en door middel van
het Kantar-onderzoek (opvolger van het
Continue Vakantie Onderzoek) dat elk
jaar in oktober wordt uitgevoerd.
Dit is een online onderzoek onder circa
3.000 respondenten uit TNS NIPObase
(database met in totaal 120.000
Nederlanders; representatief voor heel
Nederland), uitgevoerd door Kantar
Research.
Hiervan werden de resultaten eind
november ontvangen. Comités meldden
aan het eind van het weekend een iets
lagere opkomst dan in het recordjaar
2019. Het verschilde ook erg per stad wat
de aanpak van het comité geweest was
en hoe strikt ze waren m.b.t. werken met
reserveringen.
Rotterdam en Utrecht hadden
bezoekersaantallen zoals vanouds (25.000
en 20.000 bezoekers), maar bijvoorbeeld
Amsterdam had dit jaar 10.000
bezoekers, waar dat voorheen 40.000
was. Onze schatting aan het eind van het
weekend was 850.000 bezoekers.
Uit het Kantar-onderzoek bleek dat 7%
van de Nederlanders van 13 jaar en ouder
Open Monumentendag heeft bezocht en
dat komt neer op 1.057.900 bezoekers in
totaal. Gemiddeld Het bezoek in de
provincie Utrecht ligt wat hoger dan
gemiddeld (9%) en in de provincies
Flevoland (2%), Drenthe (4%) en Limburg
(5%) wat lager.
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89% van de mensen bracht een bezoek aan
een monument, 5% nam online deel aan
Open Monumentendag en 4% heeft zowel
fysiek als online deelgenomen. Wat opvalt:
vooral tieners en twintigers namen vaker
dan andere leeftijdsgroepen online deel
aan Open Monumentendag.
Wanneer we kijken naar het profiel van de
bezoekers, dan valt op dat dit over het
algemeen vaker hoogopgeleiden zijn
(47% vs. 36% middelbaar opgeleid en 18%
laag opgeleid). Qua gezinssamenstelling
zijn er twee grotere groepen te
onderscheiden, namelijk
tweepersoonshuishoudens
(60%) en gezinnen met kinderen (22%).
Thema Inclusie
In 2021 werd er gekozen voor het thema
'Inclusie', met als landelijke slogan “Mijn
monument is jouw monument”. Met dit
thema volgden we het Europese thema van
Open Monumentendag (European Heritage
Days): All inclusive.
In voorgaande jaren had het thema vooral
betrekking op het type monumenten dat
we openstelden of de gemene deler die op
een beperkt aantal monumenten van
toepassing was. In 2021 ging het bovenal
om de aanpak: Hoe bereiken we een zo
groot mogelijk publiek met Open
Monumentendag en hoe zorgen we ervoor
dat iedereen zich welkom voelt? We kozen
daarom ook voor extra focus op
rolstoeltoegankelijke monumenten.
Type monumenten die passen binnen het
thema: in principe elk gebouw. Want in elk
gebouw hebben mensen gewoond,
gewerkt en geleefd.

7

De verhalen die zichtbaar zijn gemaakt:

• Religieus erfgoed, zoals kerken,
moskeeën, hindoetempels en lokale
geloofsgemeenschappen.
• Beladen erfgoed, bijvoorbeeld
plekken en gebouwen waar mensen
uitgesloten werden, WOII erfgoed of
erfgoed dat linkt aan het koloniale
verleden van Nederland.
• Plekken waar mensen hun reizen
starten en culturen elkaar ontmoeten,
zoals bootterminals en treinstations.
• Plekken waar wetten worden
gemaakt en uitgevoerd, waar
groepen door die wetten (nationaal
en lokaal) genoodzaakt werden hun
leven anders te leiden of waar
mensen woonden/werkten die
streden voor de gelijke behandeling
van groepen mensen zoals:
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• Provinciegebouwen, gemeentehuizen,
gerechtshoven, gevangenissen,
koloniën van Weldadigheid,
armenhofjes en dienstwoningen.
• Plekken van samenkomst waar
iedereen gelijk is: cafés, restaurants,
stations, pleinen, speel- en volkstuinen,
plekken waar gesport werd,
dierentuinen, zwembaden, scholen en
begraafplaatsen.
Tijdens het Open Monumentendag weekend
van 2021 hingen voor de laatst keer de
vlaggen van de BankGiro Loterij te wapperen.
Door het samengaan van de BankGiro
Loterij met de VriendenLoterij in 2021 zal er
vanaf 2022 VriendenLoterij
Open Monumentendag
op onze vlaggen staan.
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2.Het Nationaal Monumentencongres
Thema: Natuurlijk Monumenten
(rood en groen Erfgoed)
Het NMC 2021 was een succes! Na een
jaar van uitstel vanwege corona, ging
het congres op 11 november wel door
in het Koninklijk Instituut voor de
Tropen (KIT) in Amsterdam.
De dag erna, op 12 november, kondigde
de overheid alweer nieuwe
coronamaatregelen af. Het was dus nog
net op tijd.
We hebben veel positieve reacties
mogen ontvangen over het congres,
zowel over de inhoud
(programma, sprekers etc.) als over de
organisatie, locatie en sfeer en mede
dankzij de komische bijdrage van
Armand Schreurs met zijn poppenspel.
De productie verliep soepel, zowel in
het voortraject als tijdens de realisatie.
Dit was mede te danken aan de goede
overdracht van Floor Oudshoorn aan
Lisanne Bervoets die tijdelijk was
ingehuurd. Ook de vrijwilligers van
Comité Amsterdam hebben ons heel
goed geholpen. We hebben daarom
geen extern (betaalde) mensen hoeven
inhuren op de dag zelf.
Achteraf hebben we iedereen een
enquêteformulier toegezonden. Het
totaal aantal ingeleverde formulieren
was: 78 stuks van de 305 bezoekers.
Totaal congres is beoordeeld
met gemiddeld een: 8
Deelsessies en paneldiscussies
met gemiddeld een: 7
Dagvoorzitter Pierre van der Gijp
met gemiddeld een: 8
KIT als locatie met gemiddeld een: 8
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Wat kan beter/ anders?
• Paneldiscussies mogen iets pittiger/het mag iets
meer schuren
• Nauwere samenwerking deelsessie producent en
kernteam van NML
• Iets meer ruimte in de Programmering (pauzes)
• Meer tijd voor opbouw vooraf Inzet van meer
personeel op locatie rondom binnenkomst en
vertrek
Het Nationaal Monumentencongres
financieel:
• De begroting van het congres (€ 135.500) is
gehaald.
• De baten van onze partners/sponsoren en overige
bijdragers hebben het geheel tot een succesvol en
financieel sluitend project gemaakt. Geweldig!
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3. De Erfgoedvrijwilligersprijs

In 2021 heeft NML voor de tweede keer de
gehele organisatie en productie van de
Erfgoedvrijwilligersprijs (een initiatief van
de minister van OCW) op zich genomen.
Erfgoed vrijwilligersprijs uitreiking De
uitreiking van de Erfgoed vrijwilligersprijs
2021 vond plaats op maandag 6 december
in de Koninklijke Schouwburg Den Haag.
I.v.m. de kabinetsformatie en corona heeft
de minister van OCW de uitreiking niet
fysiek kunnen uitvoeren, maar via een
videoboodschap.
Jury
De samenstelling van de jury is op twee
plaatsen gewijzigd. De voorzitter van dit
jaar was Kathleen Ferrier (voorzitter
Unesco), een zeer enthousiaste dame met
kennis van zaken. Het zou mooi zijn als zij
volgend jaar ook weer van de partij is.
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Verder hebben Susan Lammers en
Christian Pheiffer bedankt, zij zijn
vervangen door Mariëtte Pennarts-Pouw
en Boukje Schaap. De hele jury, met
uitzondering van Marco van Baalen
(wegens coronaklachten), was aanwezig
tijdens de uitreiking.
3 finalisten met 1 winnaar
De Helden van “Vele Handen” hebben
de meeste stemmen ontvangen en
wonnen daarom de
Erfgoedvrijwilligersprijs 2021. Zij kregen
een cheque van 10.000 euro. Aan de 2e
en 3e plaats -respectievelijk het
Bloemencorso Sint Jansklooster en
Stadsmuseum de Knoperij - is een
cheque van 5.000 euro overhandigd.
Het ministerie van OCW heeft
aangekondigd de prijs ook in 2022 te
willen uitreiken. Uiteraard wil Nederland
Monumentenland graag opnieuw de
organisatie van deze prachtige prijs op
zich nemen.
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4.Erfgoedstem
De Erfgoedstem is een wekelijkse digitale
nieuwsbrief over het Nederlands erfgoed
en het online discussieplatform voor en
door de erfgoedsector.
Het aantal mensen dat de nieuwsbrief
opent is de afgelopen twee jaar
opgelopen, van gemiddeld 34% in 2019
naar gemiddeld 38% in 2021. Daarbij moet
worden opgemerkt dat dit gemiddelde
omlaag wordt gehaald door zaken als
vakantieperiodes. De open-percentages
van de afgelopen maanden liggen,
gedurende gewone werkweken, tussen
42% en 45%. Dat is veel voor een
wekelijkse nieuwsbrief. Wij denken dat
deze groei te maken heeft met het feit
dat het openingsbericht van de
nieuwsbrief tegenwoordig zelf wordt
geschreven en de onderwerpen daardoor
beter worden afgestemd op wat er in de
sector speelt. Daarmee samenhangend
merken we ook dat de zelfgeschreven
berichten, in tegenstelling tot de links naar
publicaties in de media, meer worden
gelezen en meer publieksbetrokkenheid
opleveren.
Het aantal abonnees van De Erfgoedstem
nieuwsbrief is de afgelopen twee jaar wel
wat teruggelopen van 10.500 naar 10.150.
Gemiddeld komen er per week 6 – 10
nieuwe abonnees bij, maar er gaan er dus
ook een aantal weg. Het grootste deel van
de terugloop zit hem in (oude) emailadressen die om de een of andere
reden niet meer kunnen worden bereikt.
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Uit de standaard uitvraag van waarom
mensen zich afmelden (door slechts een
deel van de uitschrijvers beantwoord)
komt als hoofdreden: ’te veel
nieuwsbrieven in mailbox’. De toon van
die antwoorden is eigenlijk altijd positief
en dat spoort ook met de spontane
reacties die we zo nu en dan door het
jaar heen ontvangen. Kortom: veel
mensen zijn blij met de Erfgoedstem.

2021

2020

2019

10.150

10.350

10.500

Aantal
partners/
sponsors
Erfgoedstem

36

37

36

Volgers
op
Twitter

6.200

6.100

5.905

1.050

1.000

1.050

Abonnees
wekelijkse
Erfgoedstem
nieuwsbrief

Jaarlijks
aantal
nieuwsartikelen
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Websitebezoek
De afgelopen twee jaar ontving de
website ongeveer 240.000 unieke
bezoekers per jaar. Met het overgaan naar
een nieuwe website is het websitebezoek
iets teruggelopen van gemiddeld 20.000
unieke bezoekers per maand (40.000
pageviews) naar nu 15.000 unieke
bezoekers per maand.
(30.000 pageviews). De reden hiervan is
moeilijk aan te wijzen, maar wordt nog
onderzocht.
De Erfgoedstem heeft een interessant
nieuwsarchief opgebouwd van meer dan
25.000 berichten over een periode van
bijna vijftien jaar en verschillende
(universitaire) onderwijsinstellingen
gebruiken de Erfgoedstem als standaard
studiemateriaal.
Belangrijkste gebeurtenissen Corona
heeft een explosie aan online-activiteiten
veroorzaakt. In tegenstelling tot wat we
verwacht hadden heeft dit niet geleid tot
extra concurrentie: het lijkt eerder dat de
band met het Erfgoedpubliek hierdoor
sterker is geworden.
Eind 2021 heeft de Erfgoedstem een
nieuwe (betaalde) opdracht gekregen van
de RCE, om gedurende een half jaar
onderzoek te doen naar, en tien artikelen
te publiceren over, de diversiteit en
inclusie in de Erfgoedsector.

Dit valt samen met een grotere vraag
naar personeel, maar is ook een teken
dat mensen de Erfgoedstem beter weten
te vinden.
Al met al gaat het goed met de
Erfgoedstem en bestaat het idee dat er
nog meer kan, meer advertentieinkomsten, meer interactie met het
lezerspubliek, meer zelfstandige
nieuwsgaring.
Toekomst
Er is er meer aandacht gekomen voor de
(advertentie)kansen die de Erfgoedstem
biedt:
• Slimme campagne om die kansen beter
onder de aandacht van potentiële
adverteerders en sponsors te brengen.
• Meer aandacht voor Erfgoedstemspecial.
• Vacatures ook via LinkedIn
uitzetten.
• Rubriek wie, wat, waar.
• Meer onderzoeken en reportages
in opdracht (zoals die van de
RCE).
• Meer profijt halen uit de
samenhang tussen met name de
online activiteiten van OMD en de
Erfgoedstem.

De inkomsten uit advertenties, met name
uit het aantal vacatures was het afgelopen
jaar hoger als de jaren ervoor.
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13

Code Culturele Diversiteit
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.
In 2021 was het overall thema“Inclusie”
met als slogan “Mijn monument, jouw
monument”. Dit thema, wat Europees
wordt ingebracht, bracht vele groepen op
de been tijdens het Open Monumentendag
weekend 2021: mensen met verschillende
geloofsovertuigingen, minder validen,
LHBTI's etc. Ongeacht het overall thema
richt Open Monumentendag zich standaard
in zijn campagne op een brede culturele
diversiteit: jong, oud, rijk, arm, minder
validen, verschillende geloofsovertuigingen
etc.

Verhalenproject
In 2017 werd gestart met het
verhalenproject om meer verbintenis met
het publiek te creëren 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.
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De verhalen worden gedeeld en
gecommuniceerd via de nieuwe
website van Open Monumentendag.
De bedoeling is dat de website vanaf
2022 het hele jaar bereikbaar blijft
voor het publiek en niet meer in een
'winterstand' gaat. Op deze manier
wordt de OMD-website een soort
encyclopedie met
monumentenverhalen.
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Corona-aanpassingen
In 2021 hadden we nog deels te maken
met de corona-aanpassingen. In 2020
zijn er diverse middelen geproduceerd om
de comités tijdens de VriendenLoterij
Open Monumentendag te ondersteunen,
zoals speciale corona-raambiljetten,
(vloer)stickers ten behoeve van de
anderhalve meter-regels en
desinfecterende handgel. Veel comités
maakten gebruik van de speciaal
ontwikkelde reserveringsmodule op de
website. Al deze manieren en
mogelijkheden zijn in 2021 wederom in
stelling gebracht om alles zo veilig als
mogelijk te laten verlopen.

Open Monumenten
Klassendag
De groei bij de Open Monumenten
Klassendag zit er gelukkig weer in, na
het jaar 2020 dat getekend werd door
de coronapandemie. In 2021 hebben ca.
34 gemeenten een programma rondom
Open Monumentendag georganiseerd
(in 2020: 20). Toch was er nog veel
terughoudendheid te bespeuren bij de
scholen en de begeleidende ouders.
Iets vertraagd door corona, maar
Nederland Monumentenland werkt nog
steeds aan de ontwikkeling van de
Open Monumenten Klassendag. Het is
onze bedoeling als uitgangspunt te
nemen dat alle kinderen in Nederland
tenminste één monument bezocht
moeten hebben voordat zij het primair
onderwijs verlaten.
JAARRAPPORT 2021

15

Kengetallen Open
Monumentendag
Bezoekers / comités / deelnemers / activiteiten
Open Monumentendag-projecten:2019-2020-2021
Hieronder wordt primair verstaan de landelijke Open Monumentendag.
2021

Landelijke Open Monumentendag
Aantal bezoekers tijdens Open Monumentendag (fysiek)
Aantal opengestelde monumenten
Aantal deelnemende comités
Aantal activiteiten waaronder
rondleidingen/tentoonstellingen

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

2020

1.057.900
4.000
218
845

-

523.000
1.500
190
445

-

2019

1.222.000
4.779
276
2.458

9
55
9.100

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

34
10.200

20
6.000

84
20.000

Overige data Open Monumentendag projecten
Abonnees nieuwsbrief de Sleutel
Open Monumentendag: volgers op Twitter
Open Monumentendag: volgers op Instagram
Open Monumentendag: volgers op Facebook
Hits op de website
Fysieke verhalen bij monumenten
Vrienden van open Monumentendag

8.695
6.721
3.442
7.413
221.377
412
1.940

6.878
6.827
2.250
6.700
104.000
184
1.677

6.029
6.908
1.575
5.694
231.575
600
1.286

JAARRAPPORT 2021

16

Monitoring activiteiten &
jaarplanning
Het landelijk projectteam Nederland
Monumentenland houdt regelmatig
enquêtes onder de comités en het
brede publiek via enquêtes op
verschillende websites. Deze websites
vormen een bruikbare bron van
registratie van gegevens, zoals aantal
deelnemende comités, aantal
opengestelde monumenten en
activiteiten, aantal Klassendagen etc.
Via Google Analytics kunnen diverse
rapportages worden 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.
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 met het
bestuur van de stichting.
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Samenvatting financieel
resultaat 2021 en
begroting 2022
Realisatie
2021 (euro's)

Begroot
2021 (euro's)

Afwijking

Begroot
2022 (euro's)

250.000
716.903
134.128

250.000
434.430
88.325

274.980
45.803

250.000
642.550
114.000

1.101.031

772.755

320.783

1.006.550

Lasten
Personeel & inhuur
Organisatie & afschrijvingen
Activiteitenkosten
Onvoorzien

353.963
152.334
323.222
12.529

392.788
142.829
204.500
32.638

- 38.825
9.505
111.229
- 2o.109

423.209
144.595
327.650
50.000

Totaal lasten

842.048

772.755

61.800

945.454

Jaarsaldo / resultaat

258.983

0

-

61.096

Baten
Hoofdsponsor
Subsidies en bijdragen
Entree / deelnemers / overig
Totaal baten
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Toelichting van de afwijking
Het totaal aan gerealiseerde baten is € 320.783 meer dan begroot. Dit komt met
name door subsidiering van het project Monumenten Monitor (NulmetingRoutekaart Verduurzaming Monumenten), een extra compensatiebijdrage van
Fonds Cultuurparticipatie voor de COVID-19 gevolgen voor 2021 en een aantal
overige nieuw gesubsidieerde kleine projecten.
Het totaal aan lasten is € 61.800 hoger dan begroot. Deze toename hangt samen met
de kosten die gemaakt zijn voor het realiseren van de nieuwe in 2021 gesubsidieerde
projecten, niet voorzien in de begroting van 2021. De personeelskosten zijn lager
uitgevallen i.v.m. personeelswijzigingen in 2021.
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Toelichting op de
begroting
De projecten die opgenomen zijn in de
begroting:
OMD-projecten:
Primair de Landelijke Open
Monumentendag.

Jaarlijks Nationaal
Monumentencongres:
Het congres dat alle partijen
samenbrengt in de Nederlandse
Erfgoedsector.
De Erfgoedstem:
Digitale nieuwsbrief en platform voor
en door de Erfgoedsector.
Routekaart Verduurzaming Monumenten:
Een project met opdrachtnemer Fenicks
B.V. waarbij de monitoring van
energieverbruik door monumenten in
Nederland tot stand wordt gebracht.
Dit platform zal dienen als informatiebron
voor monitoring van het energieverbruik
tot op het niveau van afzonderlijke
monumenten. Dit project brengt de
stichting nog meer in de positie van
verbinder in de sector middels een project
door, voor en met sector. Het helpt
eigenaren en beleidsmakers bij het
bereiken van de doelen van de Routekaart
Verduurzaming Monumenten.
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Reflectie op het
ondernemerschap
NML is van de sector, werkt voor de sector
en is opgericht door de sector. Vanuit dit principe
gaat het verplichtingen aan, mits deze zijn gedekt door
inkomsten. Deze inkomsten kunnen hard zijn
(bijvoorbeeld toezeggingen van sponsoren
of subsidiegevers) dan wel gebaseerd op ervaringscijfers.
Als 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.
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Governance Code
Cultuur
NML kent een 'bestuursmodel' zoals
benoemd in de Governance Code
Cultuur. Dit model is passend voor de
aard ('door, voor en van de sector') en
de omvang van de organisatie. Daarom
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.
In april 2021 hebben voorzitter Richard
Korteland en directeur Marlo Reeders
afscheid genomen van NML. Op dat
moment is de al vertrokken voorzitter
Roland van Schelven gevraagd om NML
opnieuw te leiden als voorzitter per 1
mei 2021. Ook de bestuursleden Lous
Kerkhof en Miriam van Meerten hebben
in dezelfde periode afscheid genomen.
De nieuwe directeur Harald de Boer is
aangetreden per 1 oktober 2021.
Het 5 koppige bestuur van NML
bestond in 2021 uit:
Roland van Schelven (voorzitter)
Arno Boon (penningmeester)
Barend Jan Schrieken (secretaris)
Flip van de Burgt (bestuurslid)
Henk Hoogeveen (bestuurslid)
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Jaarlijks stelt het bestuur het rooster van
aftreden/herbenoemen op nieuw vast. Het
rooster borgt continuïteit, ervaring en
vernieuwing voor de stichting.
Overzicht van het rooster van aftreden/
herbenoemen bestuur Stichting
Nederland Monumentenland:

Naam

Termijn

Roland van Schelven

1 januari 2024
(vertrekt in 2022, bij opvolging)

Arno Boon

1 januari 2024

Flip van de Burgt

1 juni 2022

Barend Jan Schrieken

1 januari 2023

Henk Hoogeveen

1 januari 2026
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Meerjarenperspectief
In eerste instantie richt NML zich in de
komende periode op de ontwikkeling en
vernieuwing van bestaande activiteiten
en het vergroten van de synergie tussen
de projecten. Daarbij is het credo 'door,
voor en van de sector' nog steeds
leidend om zo draagvlak in de
monumentensector verder uit te
bouwen. Nederland Monumentenland
wil altijd in verbinding staan met andere
erfgoedorganisaties en dienend opereren.
Niet de organisatie is belangrijk maar juist
haar producten en diensten.
Nederland Monumentenland richt zich de
komende jaren, met steun van de
VriendenLoterij, het Fonds voor
Cultuurparticipatie en het Restauratiefonds,
vaste initiatiefnemers en overige sponsoren
op het versterken en ondersteunen van de
lokale comités en vrijwilligers die een Open
Monumentendag mogelijk weten te maken.
Iedere activiteit kent haar eigen
deelbegroting en directe betrokkenheid van
de sector, waarbij het uitgangspunt is dat
deze een positief resultaat hebben 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. Voor de komende jaren
is het daarom belangrijk dat fondsenwerving
verder wordt opgetuigd en ontwikkeld.
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Er is een positieve houding van
overheden, professionals, eigenaren
en het grote publiek ten opzichte van
de monumenten. NML wil 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
ondanks deze periode van
consolideren, altijd openstaan voor
nieuwe ideeën, programma’s,
projecten en samenwerkingsverbanden die de Erfgoedsector, de
professionals, liefhebbers en zijn
bezoekers ten goede komen.
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Algemene informatie Stichting NML
Statutaire naam:

Stichting Nederland Monumentenland

Statutaire zetel:

Amersfoort

Postadres:

Postbus 2641 3800GD Amersfoort

Bezoekadres:

Daam Fockemalaan 22 3818KG 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,
erfgoedfair.nl, openmonumentendag.nl, erfgoedstem.nl,
monumentencongres.nl, erfgoedvrijwilligersprijs.nl

Directie
Tot en met Q1 Marlo Reeders en vanaf Q4 Harald de Boer.

Ondertekend 1 april 2022
R. van Schelven (voorzitter)

B.J. Schrieken (secretaris)

A. K. D. Boon (penningmeester)

F. van de Burgt (bestuurslid)

H. Hoogeveen (bestuurslid)
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