
 

 

www.skbl.nl  Stichting Digitaal Portaal voor Nederlandse Kastelen, historische Buitenplaatsen en Landgoederen. 

René W.Chr. Dessing • Veerpoortdijk 105 • 6981 LA  Doesburg • The Netherlands • +31(0)6 22 80 16 68 • rdessing@skbl.nl 

IBAN NL74 ABNA 0430 3337 14 • BIC ABNA NL2A 

 
 

Doesburg, 8 februari 2019  

 

Betreft: uitnodiging jaarlijks overleg kasteel- en buitenplaatsmusea  

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

Graag nodig ik u uit voor de jaarlijkse bijeenkomst van directeuren en leden van 

raden van bestuur/toezicht van Nederlandse kasteel- en buitenplaatsmusea. Deze 

vindt plaats op dinsdag 2 april 2019 van 13.30 uur tot 17.30 uur op Museum 

Kasteel Wijchen, Kasteellaan 9 te Wijchen. Er zijn twee gespreksonderwerpen. In 

het eerste onderdeel gaan we graag met u in gesprek over de voor- en nadelen van 

Vriendenkringen rond kastelen en buitenplaatsen. Een tweede onderwerp is de 

vraag: Welke dilemma’s ondervindt u in uw eigen culturele organisatie bij de 

toepassing van de Cultural Governance Code?  

 

 
         Kasteel Wijchen 

 

Achtergronden  

Eerst gaan wij met u in gesprek over het nut, functioneren en de voor- en nadelen 

van de zogenaamde Vriendenkringen op buitenplaatsen waaronder talrijke kasteel- 

en buitenplaatsmusea. Dit gesprek vormt mede de basis van een studiedag over dit 

onderwerp die later dit jaar zal worden georganiseerd. 
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Het tweede programmaonderdeel betreft de Cultural Governance Code. Musea 

worden steeds meer genoodzaakt zich ondernemender op te stellen. Toch blijven 

de meeste instellingen financieel kwetsbaar. De (al dan niet) stijgende 

publieksinkomsten wegen vaak niet op tegen teruglopende subsidies of 

toenemende beheer- en onderhoudskosten. Voor (financiële) zelfredzaamheid zijn 

een goed bestuur, adequaat toezicht en transparantie in de besluitvorming 

wezenlijk. Overheden, publiek, fondsen en sponsoren verlangen immers inzicht in 

de effectiviteit en efficiëntie van uw organisatie. De Raad voor Cultuur adviseert 

culturele instellingen een visie te ontwikkelen die balanceert tussen de commerciële 

activiteiten, publieke taken en bestuurlijke verantwoordelijkheden. Ze adviseert 

musea om de Cultural Governance Code te volgen. Tijdens deze bijeenkomst gaan 

wij in op de maatschappelijke waarde van deze code, haar toepassing in de 

museale praktijk en welke dilemma’s of organisatorische drempels daarbij kunnen 

optreden. Lees hier meer over de Cultural Governane Code 2019.  

 

Deze middag informeren wij u ook over het door sKBL uitgevoerde jaarlijkse 

onderzoek naar kengetallen van Nederlandse kasteel- en buitenplaatsmusea. Met 

die cijfers informeren wij de Nederlandse pers bij de start van het komende 

buitenplaats seizoen. Heeft u onze enquête nog niet ingevuld? Dan verzoek ik u 

vriendelijk dit alsnog voor 3 maart 2019 te willen doen en naar ons te verzenden.  

Ga hier naar de enquête 

 
 
Voor wie?  
Deze middag is bedoeld voor directies, leidinggevenden, besturen en raden van 
toezicht van kasteel- en buitenplaatsmusea. Deelname aan deze studiedag kost 
voor donateurs van sKBL € 25,- p.p. Voor niet-donateurs bedraagt de deelname  
€ 35,- p.p.  
 
U kunt zich hier aanmelden.  
 
Wij zien er naar uit u op dinsdag 2 april 2019 vanaf 13:00 uur op Museum Kasteel 
Wijchen te ontvangen.  
 

 

Met vriendelijke groeten,  

 

René W.Chr. Dessing (directeur sKBL)  

 

 

  

https://www.cultuur-ondernemen.nl/product/publicatie-governance-code-cultuur-2019
https://nl.surveymonkey.com/r/YS5RV76
https://www.skbl.nl/aanmeldingsformulier-bijeenkomst-2019-kasteel-en-buitenplaatsmusea-en-rbt/
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Programma 

Dagvoorzitter: Jennemie Stoelhorst 

 

13:00 - 13.30 uur  Ontvangst met koffie/thee  

 

13.30 - 13.45 uur  Welkomstwoorden door Rylana Seelen (directeur Museum 

Kasteel Wijchen) en René Dessing (directeur sKBL)  

  

13.45 – 14.00 uur Jennemie Stoelhorst (projectleider sKBL) 

 Korte toelichting op uitkomsten enquête Kengetallen 2018 

Nederlandse kasteel- en buitenplaatsmusea   

 

14.00 – 14.45 uur Zaalgesprek over het nut en nadelen rond Vriendenkringen 

van kasteel- en buitenplaatsmusea 

 

14.45 – 15.10 uur Patrick Broekema (Cultuur+Ondernemen)  

Toelichting op maatschappelijke meerwaarde Cultural 

Governance Code  

 

15:10 – 16:00 uur Zaaldiscussie onder leiding van Patrick Broekema over 

dilemma’s bij de toepassing van Cultural Governance Code bij 

kasteelmusea, waaronder 

1. Vertaling Governance code naar staf en vrijwilligers 

2. Interne relatie bestuur en directie – in hoeverre zijn 

adviezen haalbaar en worden ze gehandhaafd?  

3. Relatie Governance en financiën met betrekking tot 

overheidssubsidies, sponsoring, fondsen. 

  

16.00 – 16:15 uur  Vragen / afronding  

 

16.15 – 17.30 uur Netwerkborrel 

 

                               Beeldenpark De Havixhorst, De Schiphorst 


