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Duurzaam vrijwilligersbeleid 

Bijeenkomst georganiseerd door sKBL en het Prins Bernhard Cultuurfonds 

 

Donderdag 19 november 2015 vanaf 13.00 uur 

Kasteelhoeve van Kasteel Geldrop, Helze 8 te Geldrop 

 

Het programma ziet er als volgt uit:  

13u00 -13u30  Ontvangst met koffie/thee en broodjes 

13u30 -13u40 Welkom Henk Dijkstra (buitenplaats-adviseur bij het 

Cultuurfonds) en René Dessing (directeur sKBL) 

13u40 - 13u50 Inleiding door moderator Liesbeth Tonckens (Adviseur 

Erfgoed en Vrijwilligers bij Gelders Erfgoed).   

13u50 - 14u15 Else de Boer (hoofd vrijwilligers Paleis Het Loo). Zij gaat in op 

het vrijwilligersbeleid op Het Loo waar 200 vrijwilligers werken. 

14u15 - 14u45 Pauze 

14u45 - 15u15 Aryan Klein, directeur Landgoed Slot Schaesberg te 

Landgraaf, vertelt hoe hij vrijwilligers inzet bij de ambachtelijke 

herbouw en restauratie van deze 17e-eeuwse waterburcht en 

de  herontwikkeling van het omliggende landgoed.    

15u15 - 15u45 Jos Koopmans is als rentmeester o.a. werkzaam op de oude 

buitenplaats Geerestein en Landgoed Schijf (Rucphen). Hij 

vertelt over de manier waarop hij als rentmeester vrijwilligers 

inzet en gaat in op hun (financiële) betekenis voor KBL.   

15u45 - 16u00 Korte voordracht over kennis van historisch groen en het 

inzetten van vrijwilligers in historische tuinen en parken door 

Kees Beelaerts van Blokland.  

16u00 - 16u30 Vragen en discussie o.l.v. Liesbeth Tonckens 

16u30 - 18u15 Borrel en gelegenheid om te netwerken.  

 

Dit is de laatste van drie bijeenkomsten die Prins Bernhard Cultuurfonds en sKBL 

organiseren. De middag is bedoeld voor eigenaren, directeuren,  medewerkers die 

vrijwilligers aansturen en/of voor vrijwilligers in een managementfunctie.  

 

Indien u wilt deelnemen, vult u dan het aanmeldingsformulier in voor 10 nov. 2015 

en zendt u dit per mail naar info@skbl.nl Na ontvangst van uw aanmelding zenden 

wij u nog een bevestiging en deelnemerslijst. Wij zien er naar uit u op donderdag 

19 november vanaf 13u00 op Kastel Geldrop te mogen ontvangen.  

 

Met vriendelijke groeten, mede namens Henk Dijkstra (Prins Bernard Cultuurfonds),  

 

René W.Chr. Dessing 
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