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Voorwoord 
 

Voor u ligt het jaarverslag van de Nationale Monumentenorganisatie voor het jaar 2021. Gedurende 

dit jaar werd invulling gegeven aan de in 2016 voor de periode 2016-2021 vastgestelde strategische 

speerpunten (zie bladzijde 8 van dit verslag). 

Het jaar 2021 werd, evenals het voorgaande jaar, grotendeels gedomineerd door de pandemie. Sinds 

de uitbraak van het COVID-19 virus werden de werkzaamheden door de medewerkers van het 

Bureau voornamelijk vanuit huis uitgevoerd. Net als de reguliere vergaderingen van het Bestuur vond 

de Algemene Ledenvergadering ‘online’ plaats. De in oktober en november gehouden 

strategievergaderingen van het bestuur vonden live plaats. Het kantoor van de NMo in het Klooster 

ter Eem te Amersfoort werd in de zomer ingeruild voor de rechtervleugel van de Utrechtse Poort te 

Naarden-Vesting. Dit monument is eigendom van de Monumentenbezit en maakt deel uit van de 

vestingwerken, welke dit jaar als onderdeel van de Hollandse Waterlinie de Unesco Werelderfgoed-

status heeft gekregen. Dit kleinere onderkomen bevalt goed en fungeert inmiddels als een de basis 

voor het hybride ‘Team NMo’. 

 

De Utrechtse Poort te Naarden-Vesting 

Foto: NMo 

De sterke verwevenheid van de monumentensector met de overheid bleef bestaan en de NMo gaf 

hier in het bijzonder blijk van als organisator van de eerste ‘Testen voor Toegang’-pilot. Deze cultuur-

brede try-outs om publiek onder strenge voorwaarden toegang te verlenen tot cultuur, werden in 

maart en april uitgevoerd. De monumenten beten als ‘doorstroomlocaties’ het spits af. De NMo had 

bij de organisatie de regie en wist in samenwerking Stichting Open Nederland en met niet-aflatende, 

praktische hulp van het team van de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) ongeveer 25 

monumenten in de buurt van testlocaties voor een weekend te openen voor het publiek.  
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Testen voor Toegang 

Foto’s: Deelnemende organisaties 

 

Tijdens de eerste dag van ‘Testen voor Toegang’ bracht Minister Ingrid van Engelshoven een bezoek 

aan Naarden, waarbij Team NMo als ontvangende partij haar begeleidde. Drie opengestelde 

monumenten werden bezocht nadat zij zich eerst in een naburige teststraat had laten testen. 

 

 

Minister Ingrid van Engelshoven 

in gesprek met Teststraat-medewerkers in Naarden 

Foto: NMo 

 

‘Testen voor Toegang’ was niet de enige samenwerking met Den Haag. Het project ‘Leer je Erfgoed’ 

werd tijdens 2021 voortgezet. In opdracht van het Ministerie van OCW werd door de NMo in 

samenwerking met de ErfgoedAcademie en Stichting Nederland Monumentenland gewerkt aan het 

ontwikkelen van een online e-learning platform voor erfgoedvrijwilligers. Het project werd aan het 

eind van het jaar succesvol afgerond en het platform werd overgedragen. In de toekomst wordt het 

e-learning platform beheerd door de ErfgoedAcademie in samenwerking en OPEN (Overleg 

Provinciale Erfgoedinstellingen Nederland). 
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Net als het voorgaande jaar werden – online – NMo NU kennisbijeenkomsten georganiseerd. De ‘NU’ 

werd vertaald in het meest actuele thema van deze bijeenkomsten: de gevolgen van de pandemie 

voor de monumentensector, met als doel het aanreiken c.q. benutten van de tools die beschikbaar 

werden gesteld om de pijn te verzachten. Deze bijeenkomsten werden door de NMo in 

samenwerking met o.a. de ErfgoedAcademie, het Restauratiefonds en Organisatieadviesbureau 

Berenschot georganiseerd en online zeer goed bezocht. 

 

Ook werden NMo Connect bijeenkomsten georganiseerd waarbij communicatieprofessionals, 

‘financials’ en vrijwilligerscoördinatoren – elkaar beter leerden kennen en ervaring en expertise 

uitwisselden. Zo werd er steeds gezocht naar verbinding: tussen de leden, tussen vakgenoten, met de 

sector, met stakeholders en met het publiek.  

 

Er ging geen week voorbij zonder dat er door het Bureau werd gewerkt aan het verder ontwikkelen 

van het Nationaal Monumenten Portaal. Naast monumenten die door de NMo Monumenten 

Makelaars te koop of te huur worden aangeboden, bevat het Monumentenportaal inmiddels een 

groot aantal monumenten die het publiek kan bezoeken en beleven. Of het nu om een logeer- of 

vergaderplek gaat, een bed in een kasteel of in een keuterboerderij: het is te vinden op het portaal. 

Het team werkte hard om het aanbod uit te breiden en via sociale media het publieksbereik te 

vergroten.  

‘With a little help from my friends’ werd tijdens dit tweede ‘coronajaar’ werkelijkheid. De NMo wist 

nieuwe partners aan zich te binden. Deze partners lieten door de samenwerking blijken de 

doelstellingen van de NMo te ondersteunen. Daarnaast maken deze partners onderdeel uit van het 

NMo Netwerk hetgeen eveneens zeer op prijs wordt gesteld. 

Ondanks de pandemie zijn de resultaten van de beleggingsportefeuille buitengewoon goed geweest. 

De uitkeringen aan Monumentenbezit en ten behoeve van het NMo-bureau konden in 

overeenstemming met de afspraken worden uitgevoerd. Na deze uitkeringen en de toevoeging voor 

de indexatie van het Bestemmingsfonds, kon vervolgens een substantieel bedrag worden 

toegevoegd aan de Bestemmingsreserve beleggen. 

Als onafhankelijk voorzitter wil ik dit voorwoord eindigen met dank te zeggen aan het Team en het 

Bestuur. In een jaar dat zich kenmerkte door afstand houden, werd opnieuw de verbinding gezocht 

en gevonden: onderling en tussen de verschillende organisaties die zich inzetten voor ons cultureel 

erfgoed. 

 

Anton Valk 

Voorzitter Bestuur NMo 
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Over de Nationale Monumentenorganisatie (NMo) 
 

De Nationale Monumentenorganisatie (NMo) is een Nederlandse Vereniging van monumenten 

beherende en exploiterende organisaties die staat voor het behoud, duurzaam gebruik en de 

toegankelijkheid van monumenten. De NMo verenigt organisaties op het gebied van 

monumentenbeheer in Nederland. Hiermee voorziet de Vereniging sinds haar oprichting in 2014 in 

een grote behoefte, aangezien de Nederlandse monumentenwereld van oorsprong versnipperd is.  

De Nederlandse monumenten zijn, naast de Rijksoverheid en enkele tientallen grotere 

gespecialiseerde of geografisch gesegmenteerde organisaties, in het bezit van gemeenten en vele 

kleine organisaties, stichtingen of particulieren. Het doel van de NMo is om samen te werken, de 

krachten te bundelen en schaalvergroting te creëren zodat de Nederlandse monumentenwereld 

beter en efficiënter wordt en draagvlak voor dit erfgoed wordt vergroot. 

De NMo richt zich in haar strategie en werkwijze op de lange termijn en kiest voor een duurzaam 

beheer en exploitatie van monumenten. De Vereniging beperkt haar werkgebied niet tot een 

bepaald thema of een bepaalde geografische regio in Nederland, en daarmee onderscheidt het zich 

van andere monumentenorganisaties.  

In 2013 gaf de Rijksoverheid te kennen een substantieel pakket Rijksmonumenten te willen afstoten. 

In april 2014 werd met het doel deze monumenten te verkrijgen de NMo opgericht in de vorm van 

een vereniging. Om mogelijke conflicten met de statutaire doelstellingen van de individuele leden te 

vermijden, werd in 2014 een separate Stichting Monumenten Bezit (hierna: Monumentenbezit) 

opgericht om het eigendom en beheer van het pakket van 29 Rijksmonumenten onder te brengen. 

Doel, functie en governance voor beide organisaties werden voor de oprichting in statuten 

vastgelegd. Op 15 januari 2016 werden 29 monumenten aan de NMo overgedragen, voorzien van 

een instandhoudingsvermogen voor onderhoud en restauratie. De portefeuille van 29 monumenten 

is ondergebracht bij de Monumentenbezit, welke sindsdien voor de exploitatie en het onderhoud 

van deze monumenten zorgt. Het vermogen ten behoeve van de instandhouding van de inmiddels 31 

monumenten wordt sindsdien vanuit de NMo beheerd door drie gerenommeerde, Nederlandse 

vermogensbeheerders. De NMo-Beleggingscommissie monitort de wijze waarop de 

beleggingsmandaten van deze vermogensbeheerders worden uitgevoerd. De richtlijnen voor het 

beheer van het vermogen zijn vastgelegd in een Beleggingsstatuut. Uit het vermogen ontvangt de 

Monumentenbezit een vast en zo mogelijk te indexeren jaarlijks bedrag ter dekking van dagelijks en 

langjarig onderhoud en de NMo een jaarlijks toelage ter dekking van haar de basiskosten voor de 

organisatie.  

De NMo kent een open toetredingsstructuur met statutair vastgelegde toetredingscriteria. De NMo is 

het aanspreekpunt voor acquisitie van nieuwe monumenten, die daarna kunnen worden 

ondergebracht bij Monumentenbezit of bij de leden van de NMo. In november 2018 werd de 

Oostkerk te Middelburg op deze wijze toegevoegd en in 2020 werd de ‘Mariahoeve’ verworven. Zie 

ook ‘Verwervingen’ verder in dit jaarverslag. 
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Leden van de NMo 

 
Ledenstand 

De leden van de NMo verschillen onderling: specialistisch, nationaal, regionaal of lokaal. Dat geeft 

een interessante complementariteit en kruisbestuiving. Het doel is om dit ledenaantal te laten 

groeien. 

Door de voortdurende pandemie was het moeilijk om elkaar in persoon te zien. Hierdoor bleef het 

contact met de leden vooral via online ontmoetingen, tot spijt van de directeur, die het jaar graag 

had willen benutten om bij álle NMo-leden live te bezoeken. Ook de Algemene Ledenvergadering, 

welke op 28 mei 2021 plaatsvond, was digitaal.  

Nadat in 2020 de eerste NMo Connect voor Leden voor vakgenoten had plaatsgevonden, werden 

nieuwe NMo Connect groepen opgericht: een voor ‘Financials’ en een voor 

Vrijwilligerscoördinatoren. De korte, onlinebijeenkomsten werden eens per seizoen georganiseerd 

met als doel elkaar te leren kennen, kennis en ervaringen uit te wisselen en elkaar te helpen. 

De banden met de leden werden op sociale media strakgetrokken. Zo werden updates en vacatures 

van onze leden op onze kanalen gedeeld. Met NMo-lid Hendrick de Keyser en NMo-Partner NVM 

werd rondom Open Monumentendag een fotowedstrijd georganiseerd op social Media, een mooie 

samenwerking die de nodige exposure voor alle betrokken partijen opleverde. 

Per 1 januari 2021 telde de NMo 15 leden (inclusief ‘proef’-lid Landelijke Federatie Het Behouden 

Huis). Gedurende het jaar vonden enkele (veelal online) kennismakingen plaats met 

monumentenorganisaties die meer wilden weten over het lidmaatschap. Twee organisaties, namelijk 

Stichting Pieterskerk Leiden en Vereniging De Hollandsche Molen, sloten zich aan. Deze 

verbondenheid kon echter niet officieel worden bekrachtigd met een lidmaatschap, omdat hiertoe 

eerst de Statuten van de Vereniging aangepast dienen te worden. 

In het laatste kwartaal van 2021 werden strategiebijeenkomsten gehouden door het bestuur. Tijdens 

deze vergaderingen kwam ook het verbreden van het soort leden dat lid kan worden van de NMo. De 

uitkomst van deze vergaderingen is een aantal statutenwijzingen, dat meer soorten organisaties in 

staat stelt lid te worden van de NMo. Deze statutenwijzigingen zullen worden voorgelegd aan de 

leden tijden de Algemene Ledenvergadering in juni 2022. 
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Strategische speerpunten  

 
In 2016 heeft het Bestuur een 5 jaren visie en strategie (2016 – 2021) vastgesteld, die de leidraad is 

voor de jaarplannen. De strategische speerpunten zijn:  

• Toezien op een goede overname en beheer van de monumenten portefeuille bij de Stichting 

Monumentenbezit; 

 

• Professioneel en transparant vermogensbeheer; 

 

• Ontwikkelen van middelen voor kennisuitwisseling en publieksbereik: 

o NMo NU bijeenkomsten 

o NMo Connect 

o Nationaal Monumenten Portaal 

o Leer je Erfgoed 

 

• Bieden van dienstverlening aan de leden en de sector: 

o Taxaties door Cushman & Wakefield met NMo-korting 

 

• Bieden van toegevoegde waarde aan de vertegenwoordiging van de sector. 

Het Bestuur is in oktober 2021 bijeengekomen om de nieuwe vijf jaren strategie te ontwikkelen. Dit 

resulteerde in een nieuwe Beleidsnotitie, welke begin 2022 werd goedgekeurd door het bestuur.  
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Verwerving en beheer van monumenten 

 
Overheden zien het beheer van monumenten, die doorgaans hoge instandhoudingskosten kennen, 

veelal niet meer tot hun kerntaak. Dit gold allereerst voor de genoemde 29 van het Rijk verworven 

monumenten, maar we zien deze tendens ook bij lagere overheden. De NMo richt zich erop een 

logisch aanspreekpunt te zijn voor het afstoten van monumenten door overheden naar één van haar 

leden of de Monumentenbezit. Het is het alternatief dat aanslaat in deze tijd waarin overheden 

enerzijds willen afslanken, maar anderzijds een antwoord willen zien op de grote belangstelling van 

het publiek voor cultureel erfgoed. De NMo kan ook een rol spelen in de verwerving van (portfolio’s 

van) monumenten van private instellingen en particulieren.  

De afspraak is dat de Monumentenbezit alleen de monumenten opneemt die niet efficiënter bij 

leden geplaatst kunnen worden of waarvan de eigenaar of één van de leden wil dat deze bij de 

Monumentenbezit worden geplaatst. Het verwervingsproces is vastgelegd in een protocol dat door 

het Bestuur is goedgekeurd en dat regelmatig getoetst wordt.  De Monumentenbezit accepteert in 

beginsel alle typen monumenten en opereert voor wat betreft de exploitatie en het onderhoud van 

de door de NMo verworven en vervolgens aan de Monumentenbezit overgedragen monumenten op 

‘arm’s length’ van de NMo. Hierbij wordt een optimale governance en een verantwoord 

risicomanagement gewaarborgd. De gevraagde hoogte van een instandhoudingsvergoeding per 

monument kan bij de verwerving gebaseerd zijn op synergie en portfoliovoordelen die individuele 

leden kunnen bieden.  

 

Voormalige strafkolonie Veenhuizen 

 

Een huis in Veenhuizen 

foto: NMo  
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In 2019 maakte het Rijksvastgoedbedrijf bekend dat de vervreemding van het Rijksvastgoed in 

Veenhuizen middels een openbare inschrijving zou gaan verlopen. Dit proces werd in 2020 gestart. 

Een consortium bestaande uit de NMo en twee van haar leden Het Drentse Landschap en BOEi heeft 

in 2016 reeds te kennen gegeven om als professionele partijen de toekomst van het ensemble 

Veenhuizen te kunnen willen waarborgen. Voor de toekomst van Veenhuizen is het consortium van 

mening dat het van belang is dat Veenhuizen als ensemble geborgd wordt, dat de regie bij één partij 

blijft en dat wordt ingezet op een duurzaam gebruik van het gebied met respect voor de 

maatschappelijke en cultuurhistorische waarde. 

Op 15 september werd Het Ensemble Veenhuizen door Staatssecretaris Raymond Knops van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties namens het Rijksvastgoedbedrijf overgedragen aan het 

consortium. Vervolgens werd het direct overgedragen aan de daartoe opgerichte stichting ‘De 

Nieuwe Rentmeester’. Statutair kan de NMo namelijk geen eigendomsbelang hebben, waardoor de 

vereniging ook geen zitting kan nemen in het Bestuur van deze stichting. 

Door de overdracht is een belangrijk, monumentaal ensemble voorgoed geborgd in deze stichting. 

Kers op de taart is het feit dat kort tijd later ‘Veenhuizen’ deel is gaan uitmaken van het Unesco 

Wereld Erfgoed. 

 

Huis te Nuwendoorn 

In 2021 ontstond een dialoog tussen de Provincie-Noord Holland, Monumentenbezit en de NMo over 

het mogelijk overdragen van het Kasteelruïne ‘Huys te Nuwendore’, Huis te Nuwendoorn in 

Krabbendam, Gemeente Schagen. 

 

 

Kasteelruïne Huis te Nuwendoorn 

Foto: NMo 
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Kasteel Nuwendoorn was in de 13e eeuw een kasteel en wordt wel aangeduid als een van de vijf 

dwangburchten van Floris V. Het kasteel bestond uit een woontoren, een hoofdburcht en een 

voorburcht. Het complex heeft een relatie met de geschiedenis van het graafschap Holland in zijn 

geheel en het gebied van de West-Friese Omringdijk in het bijzonder. Het vertelt over de strijd met 

de West-Friezen, over het persoonlijk leven van graaf Floris V en de ontginning van het gebied in 

latere eeuwen. Door het open landschap zijn veel van die aspecten met enige kennis van de 

omgeving nog altijd zichtbaar. De burcht werd aan het eind van de 14e eeuw afgebroken, maar is 

door de recente reconstructie weer teruggebracht in het landschap. Vanaf de uitkijktoren die bij de 

reconstructie aan het complex werd toegevoegd wordt ook het open, omringende landschap bij de 

ruïne betrokken. 

De provincie Noord-Holland is sinds 1983 eigenaar van het terrein en heeft de kasteelmuren op het 

terrein gedeeltelijk opgebouwd en een uitkijktoren geplaatst.  

 

 

‘Team Nuwendoorn’ op de Toren 

Foto: NMo 

 

Bij het ter perse gaan van dit jaarverslag is inmiddels bekend geworden dat zowel de Gedeputeerde 

Staten als de Provinciale Staten van Noord-Holland akkoord zijn gegaan met de overdracht van Huis 

te Nuwendoorn aan de NMo. Met deze overdracht zal een instandhoudingsvergoeding ter waarde 

van €2,1 miljoen worden meegeleverd. Deze zal aan het Bestemmingsfonds worden toegevoegd. 

Huis te Nuwendoorn wordt direct overgedragen aan Monumentenbezit.  
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Nationaal Monumentenportaal 
 

Over het Monumentenportaal 

Het ‘Nationaal Monumentenportaal’ werd in december 2018 gelanceerd. Dit online platform werd 

ontwikkeld als een vraag- en aanbodwebsite voor de verkoop en verhuur van monumenten om 

leegstand onder monumenten te voorkomen. Verschillende makelaars, die regelmatig monumenten 

in hun portefeuille hebben en kennis hebben van dit bijzondere type onroerend goed, sloten zich aan 

op het Monumentenportaal. Aan hen wordt voor deze service een vergoeding gevraagd die het 

onderhoud van het portaal ten goede komt. 

Inmiddels is het Monumentenportaal gegroeid tot een gebruiksvriendelijk platform voor alle mensen 

die van monumenten houden. De online bezoeker kan kiezen uit monumenten om in te leven (door 

huur of koop), maar ook uit monumenten om te beleven (door er te recreëren, te overnachten of om 

er bijeenkomsten te houden). 

Sinds de tweede helft van 2020 kunnen monumentenorganisaties die een monument hebben dat 

beleefd kan worden, kosteloos deelnemen. De enige tegenprestatie die van deze portaaldeelnemers 

wordt gevraagd, is om reclame te maken voor het portaal door middel van een kleine weblink op de 

eigen website. De NMo biedt hun meer publieksbereik en daarmee is het portaal een concrete 

uitwerking van de rol van de NMo als verbinder en dienstverlener binnen de monumentensector. 

De bezoekers van het portaal worden middels een logische klantreis verwezen naar andere websites 

met informatie en kennis over monumentenbeheer. Op deze wijze fungeert het Monumentenportaal 

als een doorgeefluik binnen de wereld van dit cultureel erfgoed. 

 

Publieksbereik 

Door het hele jaar door het grote publiek te bedienen met een keur aan monumenten om in te leven 

en te beleven, wordt draagvlak voor het behoud van monumenten gecreëerd. Met dit doel is door 

Team NMo in het jaar 2021 het volgende ondernomen: 

• Wekelijkse updates op LinkedIn, Facebook en Instagram over kopen, logeren en activiteiten 

in de monumenten op het Monumentenportaal; 

• Advertentiecampagnes op Facebook; 

• Reclamekaarten met display voor bezoekers van monumenten; 

• Introductie Blog ‘Een monument, graag!’ 

 

 

Wekelijkse updates op sociale media 

 

In 2021 werden 184 ‘posts’ (berichten) geplaatst op LinkedIn, Facebook en Instagram. Deze berichten 

betroffen met name het aanbod op het Monumentenportaal. Vaste, wekelijkse onderdelen waren: 

• Welkom Monument: 

Elke maandag een post waarin wij een monument dat beleefd kan worden en dat onlangs is 

toegevoegd aan het Monumentenportaal, welkom heten; 
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• Welkom Partner/Lid of Makelaar 

Elke woensdag een post waarin wij een nieuwe NMo Partner, Lid of Monumenten Makelaar 

welkom heten; 

 

• Op pad naar een monument: 

Elke donderdag een post waarin wij een monument om te bezoeken of een activiteit te 

beleven uitlichten; 

 

• Ontwaken in stijl: 

Elke vrijdag waarin wij een monument om in te overnachten uitlichten; 

 

• ‘Lazy Sunday’: 

Elke zondag een post over een monument dat te koop of te huur wordt aangeboden op het 

Monumentenportaal. 

Alle berichten werden door het Team op het Bureau geproduceerd en op LinkedIn en Facebook 

gepubliceerd. 

 

 

Collage van berichten op sociale media 
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Advertentiecampagnes op Facebook 

 

In juli en augustus werd een drietal betaalde Facebookcampagnes uitgevoerd, elk met een eigen titel. 

Het doel was tweeledig: het genereren van meer kwaliteitsbezoekers op het Monumentenportaal en 

het effect meten van een dergelijke campagne. De campagne was een succes en het aantal 

bezoekers op het Monumentenportaal piekte. Dit was de eerste keer dat de NMo een betaalde 

campagne heeft gegenereerd. In overleg werd besloten om sporadisch soortgelijke acties te 

organiseren en spaarzaam om te gaan met het budget. 

 

 

Reclamekaarten met display voor bezoekers van monumenten 

 

Met het oog op het vergroten van de zichtbaarheid en naamsbekendheid van het Monumentenportaal 

werden bijzondere A6-kaarten met bijbehorende displays ontworpen. Eerder werden er 25.000 

kaarten gedrukt. In 2021 zijn de eerste displays – die zeker niet misstaan op een balie – overhandigd 

aan enkele portaaldeelnemers. In 2022 zullen de overige displays worden verzonden of langsgebracht.  

 

    
 

Informatiekaartje en display met kaartjes 

Ontwerp: Degen & Leideritz 

 

 

Introductie Blog ‘Eén mo(nu)ment, graag!’ 

 

In december werd op het Monumentenportaal een nieuwe blogserie gelanceerd: ‘Eén mo(nu)ment, 

graag!’. Deze blog geeft een bijzonder kijkje in een monument dat te koop wordt aangeboden op het 

Monumentenportaal. Eén mo(nu)ment, graag!’ wordt geschreven door Sarah Saarberg (1966). Ze is 

een veelzijdige tekstschrijver en heeft opdrachtgevers in uiteenlopende branches. Haar specialisatie 

én voorliefde liggen bij het schrijven van ‘long copy’ en het afnemen en uitwerken van interviews. 

Haar belangstelling gaat vooral uit naar geschiedenis en architectuur. Sarah schijft zowel voor 
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commerciële als (landelijke) publiekstijdschriften, is hoofdredacteur van de regionale glossy Gooische 

TamTam en mede- hoofdredacteur van ‘Singer Magazine’, de jaarlijkse uitgave van Singer Laren.  

In 2022 zullen nieuwe blogs worden gepubliceerd. Hiertoe zullen makelaars worden genaderd bij te 

dragen aan de totstandkoming ervan. 

 

Lees via deze link de blog: 

https://www.monumentenportaal.nl/stel-dat-een-blog-over-herengracht-268-g-amsterdam 

 

 

 

Nieuwe blog op het monumentenportaal 

 

Leden op het portaal 

Met de activiteitenagenda van Vereniging Natuurmonumenten is in 2021 een API-koppeling 

gerealiseerd. Deze loopt naast de al eerder gerealiseerde koppelingen met de BOEi, Geldersch 

Landschap & Kasteelen en Staatsbosbeheer. Deze automatische koppelingen zorgen tezamen voor 

een continuïteit aan content in onze eigen activiteitenagenda.  

 

NMo Monumenten Makelaars 

Makelaars die deelnemer zijn van het Monumentenportaal, mogen zich NMo Monumenten Makelaar 

noemen. Hun aanbod wordt via een API-koppeling gepubliceerd op het portaal. Dankzij deze 

automatische verbinding verschijnt er dagelijks een actuele lijst van monumenten die te koop of te 

huur staan, zonder dat menselijk handelen hiervoor nog nodig is.  

Op 1 januari 2021 waren 32 NMo Monumenten Makelaars aangesloten bij de NMo. Op 31 december 

2021 was dat aantal gegroeid naar 42. Daarnaast maakte één makelaar gebruik van het aanbod om 

eenmalig één monument te plaatsen op het portaal. 

De NVM (Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs) werd halverwege het jaar Partner van 

de NMo. Een boeiende bijeenkomst met de Marktgroep Monumenten van de NVM, waar de NMo 

zich mocht presenteren, resulteerde in acht nieuwe Makelaars die gebruikmaakten van een 

welkomstaanbod. Mede dankzij deze synergie en met de hulp van NMo Ambassadeur Monumenten 

https://www.monumentenportaal.nl/stel-dat-een-blog-over-herengracht-268-g-amsterdam
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Makelaars Otto Smit werd een basis gelegd om in de toekomst duurzaam samen te werken. Otto 

Smit is makelaar in ruste en werd in 2021 benoemd tot Ambassadeur Monumenten Makelaars van 

de Nationale Monumentenorganisatie. De heer Smit is geen onbekende in de makelaardij en 

fungeert als trait-d’union als het gaat om makelaarszaken. Wij zijn hem hiervoor zeer dankbaar.  

In het voorjaar van 2021 vond de eerste NMo Monumenten Makelaars ‘MeetUps’ plaats. Tijdens 

deze onlinebijeenkomsten voor aangesloten Makelaars. Gastsprekers waren Jeroen Twisk 

(Monumentenwacht Nederland, over ‘meeloop- quickscans’ van de Monumentenwacht tijdens 

bezichtigen met potentiële kopers van monumenten) en Remco Vos (Nationaal Restauratiefonds, 

over de verschillende subsidies en regelingen rond restauraties en herbestemmingen). 

In het najaar stond tijdens de tweede MeetUp de waarde van monumentale interieurs op de agenda. 

Gastspreker waren Marceline Dolfin (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, over het 

monumentenregister en de monumentaliteit) en Christian Pfeiffer (Erfgoedvereniging Heemschut, 

over de trend om oude interieurs te reduceren tot witte ruimten met een zwartstalen pui, met 

verlies van de monumentaliteit). Tot slot stelde Blogger Sarah Saarberg zich aan de makelaars voor. 

 

 

Het nieuwe Makelaarslogo 

 

De MeetUps werden goed bezocht en droegen bij aan het onderlinge contact tussen de makelaars. 

Bovendien werd feedback verkregen: zo kwam het verzoek om een eigen NMo Monumenten 

Makelaar logo, dat gebruikt kan worden als aanvulling op de huisstijl en website van elke makelaar. 

Hieraan werd direct voldaan. Ook werd door de NMo een raamsticker geproduceerd met het jaartal 

van het NMo Monumenten Makelaarschap. Deze zijn eind 2021 geproduceerd en beging 2022 

verzonden. Tot slot heeft het NMo Team een online brochure geproduceerd over het NMo 

Monumenten Makelaarschap, waarmee ‘onze’ makelaars zich aan de buitenwereld kunnen 

presenteren: 

 

     

Digitale makelaarsbrochure 
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Partners op het portaal 

Verschillende, door de NMo geselecteerde ‘Preferred Partners’ maken deel uit van het NMo 

Netwerk. Mede dankzij deze betrokken Partners is het mogelijk een netwerk te creëren dat het 

behoud van monumenten ondersteunt. De synergie tussen onze Partners, de Leden, de NMo 

Monumenten Makelaars en de Portaal-deelnemers neemt elk jaar toe. De NMo zet zich in om 

nieuwe Partners in het netwerk op nemen en hoopt in 2022 een ‘live’ Netwerkbijeenkomst te 

kunnen organiseren. 

Eind 2020 had de Nationale Monumentenorganisatie vier betrokken partners. In 2021 is dit aantal 

gegroeid tot acht: Gouden Partners Donatus Verzekeringen en het Nationaal Restauratiefonds, 

Zilveren Partners Cushman & Wakefield, Insinger Gilissen, de NVM (Nationale Vereniging van 

Makelaars en Taxateurs) en Van Lanschot Kempen en Bronzen Partners Antea Group en We Have A 

Plan (WHAP).  

 

Het partnerschap tussen de NVM en de NMo  

bekrachtigd met een elleboog 

 

Met alle Partners is veel contact geweest en is waar mogelijk is er samengewerkt of zijn plannen 

gesmeed tot (verdere) samenwerking. Zo werd in 2021 NMo-directeur Marlo Reeders uitgenodigd 

door Van Lanschot Kempen om een bijdrage te leveren aan de podcastserie ‘Goed Doen’. Van deze 

serie is een boekje verschenen, waarin deze bijdrage is opgenomen. 

Beluister via deze link de serie: https://www.vanlanschot.nl/inspiratie/ons-cultureel-en-

maatschappelijk-vermogen/goed-doen-vermogen-in-dienst-van-de-maatschappij 

 

Het jaar 2021 had afgesloten moeten worden met een heel bijzondere bijeenkomst: De Restauratie 

van het Jaar, georganiseerd in samenwerking met de Antea Group. Deze spectaculaire restauratie blijft 

op de agenda staan. Wij kijken er naar uit deze spectaculaire restauratie in 2022 alsnog te 

organiseren… 

 
Het promotiefilmpje Restauratie van het Jaar 

https://www.vanlanschot.nl/inspiratie/ons-cultureel-en-maatschappelijk-vermogen/goed-doen-vermogen-in-dienst-van-de-maatschappij
https://www.vanlanschot.nl/inspiratie/ons-cultureel-en-maatschappelijk-vermogen/goed-doen-vermogen-in-dienst-van-de-maatschappij
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Resultaten 

 

Bijna dagelijks wordt door de medewerkers op het Bureau gewerkt aan het onderhouden en 

uitbouwen van het Monumentenportaal. Daarmee blijft het aanbod actueel en de wordt de 

gebruiksvriendelijkheid gewaarborgd. 

Naast communicatie over het portaal op sociale media (LinkedIn, Facebook, Instagram), werd in 2021 

met behulp van Bureau Lommer ingezet op het vergroten van het aantal bezoekers van het portaal. Dit 

bureau zet op professionele wijze de Google Grants in die aan de NMo als ANBI beschikbaar is gesteld.  

 

Deze inzet heeft in 2021 geresulteerd in ruim 107.190 bezoeken aan de website van het 

Monumentenportaal. Dit is bijna 11.000 meer bezoekers ten opzichte van 2020 en komt neer op 

gemiddeld ruim 900 meer bezoeken per maand. De bezoekersaantallen waren in de maanden juli en 

augustus 2021 het hoogst: deze maanden werden afgerond met 17.965 en 11.873 bezoeken. Dit is 

mede het effect door het inzetten van Facebookcampagnes.  

 

Het jaar 2021 verliep grillig met pieken en dalen, mede het resultaat van het al dan niet thuiswerken 

en de online dan wel fysieke activiteiten die men kon ondernemen.  

 

 
 

De online bezoeken aan het Monumentenportaal in 2021, vergeleken met 2019 en 2020 

Opmerkelijk is het effect van de Facebookcampagnes in de zomer. 

 

Uit de data van Bureau Lommer blijkt dat de bezoekers van het Monumentenportaal voor ongeveer 

50% bestaan uit publiek dat door Google Grants zijn gegenereerd. Normaliter zou een dergelijk 

percentage ongeveer 20% zijn. Met deze data werd besloten om in 2022 een SEO-scan te laten 

uitvoeren ten behoeve van de betere, online organische vindbaarheid van het Monumentenportaal.   
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Taxaties, inspecties en second opinions 

 
Sinds 2017 biedt de NMo in samenwerking met Cushman & Wakefield een collectieve 

(her)taxatiedienst voor haar leden en netwerk aan. Deze dienst bestaat uit het laten uitvoeren van 

(her)bouwwaardetaxaties en marktwaardetaxaties tegen een gunstig tarief.  

In 2021 is deze samenwerking omgevormd. De expertise en het netwerk van Cushman & Wakefield is 

voor de NMo belangrijk. Daarom is Cushman & Wakefield Zilveren Partner van de NMo geworden. 

Nog steeds kunnen (aspirant-)leden via de NMo hun monumenten en monumentenensembles op 

(her)bouw- of economische waarde laten taxeren bij Cushman & Wakefield. Het enige dat is 

veranderd is dat de financiële afhandeling niet meer via de NMo verloopt. De NMo is blij met deze 

heldere afspraken en dankbaar voor de betrokkenheid van deze Partner. 

 

 

 

Aankondiging nieuwe Partnerschap op sociale media 
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Kennisdeling 

 

Het uitwisselen van kennis en ervaring over monumentenbeheer bevordert samenwerking tussen de 

leden en komt daarnaast ook de monumentensector als geheel ten goede. Met het oog hierop heeft 

de NMo zogenaamde NMo NU bijeenkomsten ontwikkeld. 

Deze kennisbijeenkomsten worden georganiseerd voor leden van de NMo én niet-leden en gaan over 

actuele onderwerpen uit de monumentenzorg en zijn bovendien gratis toegankelijk. 

Een NMo NU bijeenkomst wordt gemiddeld door 80 deelnemers uit het monumentenveld bezocht 

en live bijeenkomsten worden afgesloten met een netwerkborrel. Deze bijeenkomsten maken 

inmiddels een vast onderdeel uit van de landelijke bijeenkomstenkalender voor betrokkenen in de 

monumentensector. De NMo NU bijeenkomsten voorzien daarmee in een behoefte aan verdieping 

en kennisdeling en de afsluitende netwerkborrel nadien draagt bij aan het onderlinge contact tussen 

professionals. 

Op LinkedIn werd reclame gemaakt voor de verschillende NMo Events, waaronder de NMo NU 

kennisbijeenkomsten. 

 

 

Leer je Erfgoed 

 

 
 

In samenwerking met de ErfgoedAcademie en Stichting Nederland Monumentenland werd een 

aanvraag geschreven voor de ontwikkeling van een e-learning platform voor erfgoedvrijwilligers. Aan 

het eind van 2019 werd hiervoor door het Ministerie van OCW groen licht gegeven. Dit platform stelt 

vrijwilligers in staat om thuis gethematiseerde lesmodules te volgen over allerlei onderwerpen 

binnen het erfgoed. Het platform is geschoeid op ‘Leer je Groen’ van de VBNE en zal, wanneer het in 

gebruik genomen wordt, aangesloten worden op dit ‘groene’ e-learning platform. 

 

In 2020 en 2021 heeft de NMo bijgedragen aan de ontwikkeling van het platform door deelname in 

de Stuurgroep en de Projectgroep, de productie van een businesscase en een module en het voeren 

van gespreken met vertegenwoordigers van het monumentenveld met het oog op wensen en 

mogelijke deelname. 

 

Het project werd aan het eind van het jaar succesvol afgerond en het platform werd overgedragen. 

In de toekomst wordt het beheerd door de ErfgoedAcademie in samenwerking en OPEN (Overleg 

Provinciale Erfgoedinstellingen Nederland). 

De NMo is het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zeer dankbaar voor de bijdrage aan 

de ontwikkeling van dit e-learning platform voor erfgoedvrijwilligers.  

 



21 

 

NMo Connect 

In 2020 werd de NMo Connect in het leven geroepen. Tijdens een uurtje “Zoomen” komen sindsdien 

vakgenoten van onze leden samen om te spreken over hun vakgebied. Actuele thema’s worden 

behandeld, ervaringen en tips uitgewisseld en zaken waar de aanwezigen mee bezig zijn of die hen 

op dat moment bezighielden werden gedeeld. Na afloop ontvingen alle aanwezigen een verslag van 

de bijeenkomst. 

 

Tijdens 2021 zijn verschillende NMo Connect bijeenkomsten gehouden: 

• Twee bijeenkomsten voor Communicatieprofessionals, waaronder een bijeenkomst met 

Heleen Alberdingk Thijm van Kunsten ‘92 als gastspreker; 

 

• Twee bijeenkomsten voor Financials, waaronder een bijeenkomst met Antoinette Le Coultre 

van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed als gastspreker; 

 

• Twee bijeenkomsten voor Vrijwilligerscoördinatoren waarin ervaringen werden uitgedeeld. 

 

Enkele bijeenkomsten werden geannuleerd wegens vakantieperiodes. In 2022 wordt onderzocht of 

er NMo Connect bijeenkomsten worden georganiseerd voor andere doelgroepen (zoals 

bouwkundigen). 

 

NMo NU bijeenkomsten 

In 2021 konden door restricties rondom het coronavirus de geen fysieke NMo NU bijeenkomsten 

plaatsvinden; alle vier de NMo NU bijeenkomsten vonden online plaats. 

Met name Partner Nationaal Restauratiefonds en gelegenheidspartner de ErfgoedAcademie hebben 

bijgedragen aan de vlekkeloze uitzendingen vanuit de studio van de ErfgoedAcademie. De NMo is 

beide organisaties hiervoor dankbaar. 

De volgende NMo NU bijeenkomsten werden in 2021 georganiseerd: 

 

NMo NU 15 – Duik in je Cijfers! Weer- en wendbaar door de crisis (4 februari) 

 

 

Deze digitale NMo NU bijeenkomst was speciaal bedoeld voor Penningmeesters, ‘Financials’ en 

besluitvormers van monumentenorganisaties die bij de exploitatie te maken hadden met de 

gevolgen van het COVID-19 virus. 

Verschillende Partners van de NMo waren aanwezig en deze werden aan het begin van de 

bijeenkomst geïntroduceerd en welkom geheten. 

Martine van Lier, voorzitter Federatie Instandhouding Monumenten (FIM), lichtte als eerste spreker 

toe welke coronaregelingen het Ministerie van OCW had ontwikkeld, hoeveel middelen beschikbaar 
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waren gesteld en wat de huidige stand van zaken was. Vervolgens legde Harry Kers, Financieel 

Accountmanager Nationaal Restauratiefonds (NRF), uit hoe de speciaal voor deze crisis ontwikkelde, 

Opengestelde Monumentenlening werkt. Vragen als ‘Wie komt in aanmerking voor deze lening en 

wanneer is het raadzaam deze lening in te zetten?’ kwam aan bod. Ten slotte deelde Frieke 

Hurkmans, directeur-Bestuurder Stichting Pieterskerk Leiden, haar ervaringen. Tijdens het uitbreken 

van de coronacrisis begreep Frieke namelijk direct dat het roer om moest. Met hulp van velen en 

gebruikmakend van de Opengestelde Monumentenlening lukte het haar om perspectief te creëren. 

Na iedere spreker was er aansluitend ruimte om vragen te stellen. Bovendien werd de bijeenkomst 

afgesloten met een plenaire discussie tijdens de digitale borrel. Veel deelnemers maakten van de 

gelegenheid gebruik om ervaringen uit te wisselen.  

 

NMo Nu 16 – Denken in Kansen: Perspectief na corona (25 maart) 

 

 
 

Deze digitale NMo NU bijeenkomst was speciaal bedoeld voor besluitvormers van 

monumentenorganisaties die bij de exploitatie te maken hadden met de gevolgen van het COVID-19 

virus. 

Verschillende Partners van de NMo waren aanwezig en deze werden aan het begin van de 

bijeenkomst geïntroduceerd en welkom geheten. 

Tijdens de pandemie waren veel erfgoedorganisaties op zoek naar nieuwe kansen en manieren om te 

innoveren. Welke hulpmiddelen waren beschikbaar voor het ontwikkelen van een realistisch 

perspectief op een financieel gezonde toekomst na de crisis? In deze interactieve NMo NU 

bijeenkomst gingen de online aanwezigen met deze vragen aan de slag. 

 

De introductie werd gegeven door moderator Yvonne Ploum, directeur ErfgoedAcademie. Daarnaast 

waren er de volgende sprekers: 

Frieke Hurkmans, bedrijfskundige en directeur-bestuurder Stichting Pieterskerk Leiden, 

ervaringsdeskundige, kon helaas last-minute niet aanwezig zijn als spreker. Zij werd vervangen door 

Bastiaan Vinkenburg van Organisatieadviesbureau Berenschot. Deze bood de ‘Scenarioverkenning 

voor de cultuursector’ aan. Wij zijn hem zeer dankbaar voor zijn interactieve bijdrage en 

bereidwilligheid Frieke Hurkmans te vervangen. 

Martine van Lier, bedrijfskundige en voorzitter Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) licht 

toe dat het in deze uitdagende tijden voor exploitanten van monumenten belangrijk om weer 

overzicht te krijgen en houden. Het is hierbij allereerst nodig om duidelijk in kaart te brengen waar je 

organisatie zich momenteel bevindt en welke kant jij nu op wil gaan. Martine deelde bedrijfskundige 

tools en modellen die waardevolle handvatten kunnen bieden tijdens dit denkproces. Op deze wijze 

konden de aanwezigen ontdekken welke kansen er waren om de organisatie uit de crisis te blijven 

investeren en innoveren. 
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Deze NMo NU bijeenkomst maakte gebruik van online deelsessies: welke scenario’s zouden 

resulteren in de gewenste impact voor de eigen organisatie en waarom? Hierop werd dieper 

ingegaan tijdens de interactieve sessies in break-out rooms. 

Harry Kers, Financieel Accountmanager bij het Nationaal Restauratiefonds, sloot aan het eind van de 

bijeenkomst aan om vragen van de aanwezigen over de Opengestelde Monumentenlening te 

beantwoorden. 

 

NMo Nu 17 – Routekaart Verduurzaming Monumenten (30 september) 

 

 

Deze digitale NMo NU bijeenkomst was speciaal bedoeld voor besluitvormers en bouwkundigen van 

monumentenorganisaties, die de wens koesteren om te verduurzamen en daarmee een bijdrage te 

leveren aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. 

Verschillende Partners van de NMo waren aanwezig en deze werden aan het begin van de 

bijeenkomst geïntroduceerd en welkom geheten. 

Ervaringsdeskundigen Ann-Katrin Alolph van Vereniging Hendrick de Keyser, Suzan te Brake van 

Utrechts Monumentenfonds en Mark van den Bos van Stichting Monumentenbezit belichtten tijdens 

deze NMo NU bijeenkomst welke kansen en valkuilen! Er was veel ruimte om te overleggen met deze 

experts. 

 

Op deze wijze werd inzichtelijk gemaakt hoe de Routekaart Verduurzaming Monumenten de eigen 

organisatie kan helpen bij de besluitvorming rondom instandhouding, restauratie, verbouwing en de 

financiering ervan. 

 

 

NMo Nu 18 – Europa! Europa! Europa! (28 oktober) 
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Deze digitale NMo NU bijeenkomst was speciaal bedoeld voor besluitvormers en medewerkers van 

monumentenorganisaties, die meer wilden weten over de kansen op het gebied van samenwerking 

en uitwisseling binnen Europa. 

Verschillende Partners van de NMo waren aanwezig en deze werden aan het begin van de 

bijeenkomst geïntroduceerd en welkom geheten. 

Tijdens deze digitale NMo NU bijeenkomst praatten prominente spelers en experts uit het veld de 

aanwezigen bij, zodat zij met hun tips & tricks in het achterhoofd snel de eerste stappen kunnen gaan 

zetten op het Europese toneel.  

Moderator was Mirjam Blott, eigenaar De Culture Zaak. Zij blikte terug op het Europees Jaar van het 

Cultureel Erfgoed 2018. Destijds was zij projectleider van het Nederlandse programma, in opdracht 

van Kunsten ’92 en DutchCulture. Wat kan men leren van de opbrengsten van dat themajaar? Vanuit 

het monumentenveld werden destijds verschillende wensen en kansen uitgesproken: hoe is de 

situatie inmiddels?  

 

Flora van Regteren Altena, Senior beleidsadviseur bij Ministerie van OCW 

Flora schetste het Europese krachtenveld rondom erfgoed en monumenten. Belangrijke thema’s zijn 

inhoud, samenwerking en uitwisseling. Hoe werkt Europa nu eigenlijk precies en wie zijn hier de 

relevante spelers op het gebied van monumentaal erfgoed? Aan de hand van voorbeelden 

illustreerde Flora hoe de geldstromen lopen en welke kansen volgens haar actueel zijn. 

 

Jacomine Hendrikse, Adviseur Europa + Erfgoed bij DutchCulture stond stil bij financiële regelingen 

en programma’s vanuit DutchCulture die relevant zijn voor de monumentensector, zoals Creative 

Europe. Wat is de route binnen Europa die monumentenorganisaties moeten afleggen en wat 

kunnen zij hierbij van DutchCulture als gids verwachten? Wat voor projecten worden er gesteund en 

wat is het aandeel van monumenten in de gehonoreerde aanvragen? 

 

Lilian Grootswagers-Theuns, bestuurslid Future Religious Hertitage/eigenaar Erfgoed.nu vertelde als 

vertegenwoordiger van een Europese NGO binnen het Europese over de tips en valkuilen voor 

monumenteneigenaren en -beheerders. Hoe kunnen we de programma’s en regelingen vertalen naar 

iets dat ons aanzet om hiermee met elkaar aan de slag te gaan? Hoe kun je slim gebruikmaken van de 

regels uit Brussel? Welke lessen kunnen worden geleerd en welke factoren leveren successen op?  

 

 

Uitgestelde NMo NU Bijeenkomsten 

 

Twee NMo Nu bijeenkomsten werden helaas vanwege de pandemie uitgesteld: 

• Veiligheid op Forten en Vestingwerken (eerder uitgesteld in 2020); 

• De Restauratie van het Jaar 2021. 

Uiteraard zal worden getracht deze alsnog te organiseren in het jaar 2022. 

 

De NMo is alle Partners en deelnemers bijzonder dankbaar voor hun bijdrage en aanwezigheid. Velen 

hebben zich met de NMo ingezet om tijdens de coronacrisis monumentenorganisaties zo veel 

mogelijk bij te staan met gedegen informatie en kennis, en een hart onder de riem. 
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Vermogensbeheer en Financiën 
  

Vermogensbeheer  

Uitgangspunten van het vermogensbeheer van de NMo zijn vastgelegd in het in juli 2016 met de 

Tweede Kamer gedeelde Beleggingsstatuut dat, na een bestuursbesluit op 23 november 2018, is 

aangepast om ook van toepassing te zijn op nieuwverworven monumenten. In het Beleggingsstatuut 

is het beleggingsbeleid van de NMo vastgelegd en ook de wijze waarop het Bestuur van de NMo 

invulling wil geven aan de realisatie van de beleggingsdoelstelling met in achtneming van de 

statutaire verenigingsdoelstelling. Op 10 december 2021 heeft het Bestuur de derde versie van 

statuut geaccordeerd als gevolg van een aangepast risicoprofiel nadat, in overleg met de 

Beleggingscommissie, hierover in september 2021 advies is gevraagd aan Ortec Finance die voor de 

Vereniging een ALM-analyse heeft gemaakt. Het Bestuur heeft het advies van Ortec Finance 

overgenomen en besloten het risicoprofiel van onze beleggingen aan te passen van gematigd 

defensief naar neutraal, mede op grond van onze perpetuele beleggingshorizon. Ook zijn in het 

nieuwe Beleggingsstatuut aangescherpte beleggingsvoorwaarden opgenomen waarmee de 

portefeuille van ‘maatschappelijk verantwoord’ beleggen verder kan worden ‘vergroend’. Het 

Beleggingsstatuut is bij iedere vermogensbeheerder onderdeel van een vermogensbeheercontract. 

Ook heeft het Bestuur besloten om het vermogen voortaan onder te brengen bij twee in plaats van 

drie vermogensbeheerders hetgeen in januari 2022 is geëffectueerd.  

Periodiek, voor het eerst weer in 2025, wordt een ALM-studie gedaan waarbij gekeken wordt of het 

beleggingsbeleid nog steeds in overeenstemming is met de beleggingsdoelstelling van de Vereniging.  

In het 2021 werd, in overeenstemming met het voormalige Beleggingsstatuut, nog gematigd 

defensief belegd. Om de risico’s die zijn verbonden aan elke vorm van beleggen beheersbaar te 

maken, werd zo gespreid mogelijk belegd. Met de vermogensbeheerders zijn gelijke bandbreedtes 

afgesproken, passend bij het gekozen risicoprofiel. Doelstelling van het vermogensbeheer is om de 

waarde van de beleggingsportefeuille tenminste op gelijk niveau te houden met het geïndexeerde 

Bestemmingsfonds en ook voldoende rendement te behalen om aan de uitgavenverplichtingen te 

kunnen voldoen overeenkomstig de in het Beleggingsstatuut vastgelegde ‘spendingrule’. Het gaat 

hier om een jaarlijkse uitkering van 2% van het geïndexeerde Bestemmingsfonds aan 

Monumentenbezit plus maximaal 0,3% ter dekking van (een deel) van de exploitatiekosten van de 

NMo. Hogere beleggingsopbrengsten (boven de genoemde 2,3 %) worden gereserveerd voor 

beleggingsjaren met mogelijk onvoldoende rendementen (Bestemmingsreserve Beleggingen). 

 

Financiën en risicobeheer  

 

In 2021 hield de coronacrisis ook Nederland nog in haar greep doch deze heeft in 2021 geen invloed 

gehad op de beleggingsresultaten van de Vereniging. Goede beleggingsresultaten zijn onze 

belangrijkste financiële bron van inkomsten maar zijn, volgens onze in 2016 gemaakte afspraken met 

het Rijk, primair bedoeld ter dekking van onze verplichtingen jegens Monumentenbezit en daarnaast 

beperkt bruikbaar ter dekking van alle operationele activiteiten van de Vereniging. Deze activiteiten 

moeten ook worden gedekt door een kasstroom uit het Monumentenportaal en contributies van 

leden. In 2021 zijn de activiteiten van de Vereniging opnieuw zonder externe steun voortgezet en de 

Vereniging verwacht hierin geen veranderingen.  
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De vooruitzichten voor de langere termijn zijn, op het moment van het schrijven van dit verslag, als 

gevolg van de oorlog in de Oekraïne onzeker en moeilijk kwantificeerbaar. Bestuur, directie maar ook 

onze vermogensbeheerders houden de situatie nauwkeurig in de gaten. De impact van de oorlog in 

de Oekraïne op de beleggingsresultaten van de NMo is onzeker en kan afwijken van de 

verwachtingen.  

Bij het uitvoeren van de activiteiten maakt de NMo gebruik van financiële instrumenten, die de 

Vereniging blootstellen aan koersrisico’s, valutarisico’s, kredietrisico’s en liquiditeitsrisico’s. Er wordt 

geen gebruik gemaakt van financiële derivaten. 

Koersrisico: de beleggingsportefeuille wordt beheerd door een professionele vermogensbeheerders. 

De beleggingsportefeuille is opgebouwd uit een evenwichtige samenstelling van verschillende 

fondsen met als doel het koersrisico zoveel mogelijk te mitigeren.  

Valutarisico: om de invloed van valutabewegingen op de resultaten van de fondsen waarin wordt 

belegd te verkleinen, wordt overwegend in fondsen belegd waarvan de waarde wordt uitgedrukt in 

euro. 

Kredietrisico: dit risico wordt gelopen als een beoogd lid niet aan haar betalingsverplichting voldoet. 

De NMo heeft daarmee geen significante concentratie van kredietrisico. 

Liquiditeitsrisico: de liquide middelen staan uit bij banken die minimaal een A-rating hebben. Het 

vermogensbeheer wordt uitgevoerd door een onder toezicht staande en te goeder naam en faam 

bekendstaande vermogensbeheerders, waarmee het liquiditeitsrisico tot een minimum wordt 

beperkt. 

Risico op niet naleven van wet- en regelgeving: de Vereniging opereert niet in een omgeving met 

complexe regelgeving. Er zijn geen risico’s die voortvloeien uit wetten en regels die een directe 

invloed hebben op de organisatie en/ of de processen van de NMo.  

 

Financiën algemeen 

De NMo is voor dekking van de exploitatiekosten, naast de inkomsten uit contributies, 

dienstverlening en bijdragen vanuit onze Partners, ook afhankelijk van de opbrengsten uit het 

vermogen. Per jaar kan de Vereniging, sinds een in 2021 door het Bestuur genomen besluit, vanaf 

primo 2021 de exploitatiekosten deels dekken met maximaal 0,3% (was: 0,2%) van het geïndexeerde 

Bestemmingsfonds. In 2021 is € 192.598, - uit het vermogen onttrokken, lager dan het toegestane 

maximum van € 201.430, -. 

De NMo heeft zich verplicht jaarlijks 2% van de ontvangen Bestemmingsfonds € 62.520.250, - 

beschikbaar te stellen aan Monumentenbezit. Het Bestemmingsfonds wordt jaarlijks geïndexeerd 

voor inflatie met index per ultimo 2021 conform CPI 2021 2,7%. Naast het grotendeels van het Rijk 

ontvangen Bestemmingsfonds wordt voor deze indexatie een aparte Bestemmingsreserve Indexering 

bijgehouden, per ultimo 2021 totaal € 6.435.853, -. Begin 2021 is een uitkering gedaan aan 

Monumentenbezit van € 1.325.632, - ten laste van het beleggingsresultaat over 2020 en berekend 

over het geïndexeerde Bestemmingsfonds per 1 januari 2020. De Vereniging keert altijd uit na afloop 

van een beleggingsjaar. 

Het brutoresultaat (exclusief vermogensbeheerkosten) uit belegd vermogen is over het boekjaar 

2021 € 7.465.717, - waardoor het boekjaar 2021 voor de NMo een buitengewoon goed 

beleggingsjaar is geweest.  
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Omdat de optelling van het indexeringsbedrag over 2021 plus de onttrekkingen voor de eigen 

exploitatie NMo plus onderhoudsbijdrage voor Monumentenbezit lager is dan het 

beleggingsresultaat, is de Bestemmingsreserve Beleggingen fors gestegen met € 4.072.095, -. 

Beursfluctuaties kunnen van grote invloed zijn op het behaalde rendement. Een hoge 

Bestemmingsreserve Beleggingen moet deze fluctuaties opvangen. 

De inkomsten uit contributies zijn in 2021 gedaald naar circa € 30.000, -, niet door een dalend 

ledenaantal maar omdat de Vereniging vanaf 1 januari 2021 de contributies onder het Btw-regime 

laat vallen waardoor alle betaalde Btw op vermogensbeheerkosten nu wel verrekend kunnen 

worden. Inkomsten uit dienstverlening stegen onder meer door hogere inkomsten uit het 

Monumentenportaal tot ongeveer € 109.000, -. De verwachting voor 2022 is dat de inkomsten uit 

het Monumentenportaal slechts beperkt zullen stijgen.  

In 2021 zijn door het Bestuur juridische advieskosten gemaakt die verband houden met mogelijke 

aanpassing van de governance en statuten van de Vereniging. 

Verdere gegevens over de financiën zijn te vinden in de jaarrekening 2021. 

 

Contributies 2021 
 

De contributie voor het jaar 2021 is ongewijzigd ten opzichte van 2020. 

 

Financiële verslaglegging 

 
De jaarrekening van de NMo is in overeenstemming met de in Nederland geldende richtlijn RJ 640 

Organisaties zonder winststreven. In de verslaggeving door de NMo zijn geen elementen van 

subjectiviteit aanwezig, waardoor er geen risico’s en onzekerheden die van invloed zijn op de 

betrouwbaarheid van de interne en externe verslaggeving. 

 

Audit, accountant 
 

De audit 2020 die in de koopovereenkomst d.d. 15 januari 2016 is afgesproken, is medio vorig jaar 

uitgevoerd. De Auditdienst van het Rijk voerde diverse gesprekken met onder meer bestuurders, 

directie en Beleggingscommissie. In het najaar 2021 is het conceptrapport Evaluatie Monumenten 

Organisatie door de Vereniging ontvangen en met de opstellers besproken. De bevindingen door de 

Auditdienst van het Rijk zijn positief, niet alleen voor de Vereniging maar ook voor 

Monumentenbezit. Het definitieve rapport is begin 2022 door de Auditdienst van het Rijk 

aangeboden aan de directeur-generaal Rijksvastgoedbedrijf, mevrouw Annet Bertram.  
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Organisatie en governance 
 

Bestuur en beleggingscommissie 

 
In 2021 bestond het Bestuur van de NMo uit de volgende leden: 

 
Anton Valk, voorzitter (onafhankelijk) 

Carlo Huijts, penningmeester 

Johan Blom, secretaris 

Menno Brandt, bestuurslid tot 28 mei 2021 

Janneke Ottens, bestuurslid tot 1 januari 2022 

Sylvia Pijnenborg, bestuurslid 

Marc van den Tweel, bestuurslid tot 28 mei 2021 

Philip Rogaar, bestuurslid 

Peter van den Tweel, bestuurslid 

 
In 2021 kwam het Bestuur vijfmaal bijeen: op 8 januari, 12 februari, 28 mei, 1 oktober en 10 
december. Alle vergaderingen vonden door de beperkingen rondom het coronavirus online (via 
Zoom) plaats.  
 

De Beleggingscommissie adviseert het Bestuur over het beleggingsbeleid volgens het daarvoor 
afgesproken statuut. In 2021 bestond de beleggingscommissie uit: 

Fedde Koster 

Jeppe Machielsen 

Karel Neukirchen 

 

Directie 

Sinds april 2020 is Marlo Reeders directeur van de NMo.  

 

Medewerkers 

Arne Tiemersma, adviseur Nationaal Monumentenplatform, nam afscheid in het voorjaar en heeft 

later in het jaar als zelfstandige projectmatig werkzaamheden verricht voor de NMo. 

Eind juni droeg Richard Jansen, medewerker administratie/controller, de administratie over aan 

Davvero Aalsmeer. 

Colette Cramer, officemanager, kwam op 1 augustus het NMo-Team versterken.  
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Angela Schoonderbeek, coördinator bedrijfsvoering, nam afscheid in december. In 2022 werd 

besloten haar functie te splitsen. Astrid Hertog (interim Bureaumanager) nam in eerste instantie haar 

taken over. Op 1 mei 2022 start Charlotte Coomans, eventcoördinator. 

 

Ambassadeur 

Otto Smit, Ambassadeur NMo Monumenten Makelaars sinds per 1 juli 2021 (onbezoldigd). 

 

Governance 
De leden van het Bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden, en ondervinden 

evenmin op ander wijze op geld waardeerbaar voordeel uit hun bestuurswerk. Alleen de 

onafhankelijke voorzitter van de NMo ontvangt een bescheiden onkostenvergoeding ter dekking van 

gemaakte (reis)kosten. 

De Leden van Bestuur en de Directie, dan wel hun familieleden, onderhouden in privé geen relaties 

met bedrijven waar de NMo mee werkt of opdrachten aan verstrekt. 

Eventuele zakelijke relaties tussen de organisaties van de Bestuurders en de NMo worden altijd op 

transparante wijze afgerekend en zijn onderhevig aan de controle door een externe accountant.  

De NMo volgt bij de uitvoering van haar doelstellingen de aanbevelingen die zijn neergelegd in de 

Governance Code Cultuur 2019.  

 

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 

De NMo is een culturele ANBI die zich inzet voor cultureel-maatschappelijke doeleinden. De NMo 

heeft daarom geen commercieel winstoogmerk, maar gebruikt eventuele positieve resultaten uit 

ondernomen activiteiten en vormen van dienstverlening om initiatieven te ontplooien ten dienste 

van de cultureel-maatschappelijke doelstelling van de NMo. 

 

 

 

www.nationalemonumentenorganisatie.nl | www.nmo.nl 

www.monumentenportaal.nl 

info@nationalemonumentenorganisatie.nl 

http://www.nationalemonumentenorganisatie.nl/
http://www.monumentenportaal.nl/
mailto:info@nationalemonumentenorganisatie.nl
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 
 
Aan: het bestuur van Vereniging Nationale Monumentenorganisatie 
 
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021 
 
Ons oordeel 
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021 van Vereniging 
Nationale Monumentenorganisatie te Naarden gecontroleerd.  
 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en 
samenstelling van het vermogen van Vereniging Nationale 
Monumentenorganisatie per 31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in 
overeenstemming met de in Nederland geldende richtlijn voor de jaarverslaggeving 
640 “Organisaties zonder winststreven”. 
 
Deze jaarrekening bestaat uit: 
1. de balans per 31 december 2021; 
2. de staat van baten en lasten over 2021; 
3. 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 Vereniging Nationale Monumentenorganisatie 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: 

• het jaarverslag; 

• de andere informatie zoals vereist door richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 
“Organisatie zonder winststreven”. 

 
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 jaarrekeningcontrole 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. 
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Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, 
waaronder het jaarverslag en de overige gegevens in overeenstemming met RJ-
Richtlijn 640 “Organisaties zonder winststreven”. 
 
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de 
jaarrekening 
 
Verantwoordelijkheid van het bestuur voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 
jaarrekening in overeenstemming met de richtlijn voor de jaarverslaggeving  
640 “Organisaties zonder winststreven”. 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 organisatie 
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 organisatie te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging 
het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en 
omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie 
haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de 
jaarrekening. 
 
Onze verantwoordelijkheid 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 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 dat een afwijking 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; 
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• 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 
vereniging;  

• 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 continuïteits-
veronderstelling 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 onderneming 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 onderneming 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 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. 
 
 
’s-Hertogenbosch, 18 mei 2022 
 
Abel accountants B.V. 
Namens deze: 
 
 
Was getekend: drs. P.A.T.J. van Rossum RA 






