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Inleiding 

Inleiding 
Het bestuur van de Stichting Open Monumentendag Bronckhorst bestaat uit H. van der Lans, voorzitter, 

A. Baars, secretaris, G. Ellenkamp, penningmeester, G. Boelaars, bestuurslid en A. Mudde, bestuurslid.  

Het bestuur van de Stichting heeft als doelstelling conform de statuten:  

Het organiseren van de Open Monumentendag voor de gemeente Bronckhorst. 

 

Dit meerjarenplan omvat een periode van drie jaar, de jaren 2021 tot en met 2023. Het doel is om in de 

komende jaren stapsgewijs het programma uit te bouwen. Jaarlijks zal worden geëvalueerd in hoeverre 

de doelstellingen zijn bereikt, dit wordt vastgelegd in het jaarverslag. Tevens zal het meerjarenplan 

jaarlijks worden uitgebreid met een extra jaar en indien nodig worden aangepast als nieuwe inzichten 

daarom vragen. 
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2020 Terugblik, investeren 

2020 Terugblik, investeren 
Eind 2019 is door het bestuur een startnotitie opgesteld waarin het programma voor 2020 is beschreven. 

Het bestuur heeft deze notitie begin januari met de gemeente afgestemd waarna het project is gestart. 

Het programma had als thema “Bronckhorst vlagt voor haar monumenten” naast het landelijke thema 

“Leermonument”. Het doel was om zoveel mogelijk monumenten mee te laten doen en ook jongeren te 

betrekken bij de OMD.  

Door de uitbraak van corona konden in 2020 helaas niet alle doelstellingen uit de startnotitie gerealiseerd 

worden. 

In het jaarverslag 2020 staat uitgebreid beschreven wat er in 2020 is gerealiseerd, samengevat: 

• Bouw website gevuld met ruim 800 monumenten en ruim 3000 foto’s 

• Ontwikkeling routemodule met 5 fietsroutes en een wandelroute 

• Ontwikkeling betaalmodule voor partners en vrienden 

• Ontwikkeling monumentenspel met ruim 1000 vragen 

• Dagelijks nieuwe monumentenvragen plaatsen op Facebook met spelbegeleiding 

• Tweedaagse expositie Bronckhorst vlagt voor haar monumenten op 20 grote panelen op Hackfort 

• YouTube kanaal met 20 video’s 

• Facebook pagina 

• Acht interviews in Contact 

• Bijlage van 4 pagina’s in Contact 

• Werving van ruim 30 Partners 

• 23 deelnemende locaties met ruim 3.000 bezoekers 

• Openingsavond met openingsfilm 
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2021 Verstevigen basis 

2021 Verstevigen basis 
De investeringen in 2020 hebben de Open Monumentendag in Bronckhorst op de kaart gezet. De 

deelnemende monumenteneigenaren waren vol lof over de organisatie en hebben diverse 

verbeterpunten aangedragen. De meeste verbeterpunten lagen in de fietsroutes, het doel is om deze 

punten in 2021 gerealiseerd te hebben. Tevens ontbreken er nog foto’s en beschrijvingen van 

monumenten op de website, deze zullen in 2021 gemaakt worden. 

Door de vele investeringen in 2020 en het uitbreken van de coronacrisis, waardoor potentiële partners 

het lieten afweten, start de Stichting in 2021 met een negatief resultaat. Het doel is om vanaf 2021 

jaarlijks voldoende inkomsten te genereren opdat 2023 met een positief resultaat kan worden afgesloten.  

Naar verwachting zal ook 2021 zal financieel een lastig jaar worden, omdat corona nog niet bestreden is 

en veel van onze partners juist in de sectoren zitten die het zwaarst worden getroffen. De uitdaging is om 

de partners te behouden en nieuwe partners te werven. 

Door corona is uitbreiding van het aantal locaties in 2021 wellicht niet aan de orde, de kleine locaties 

zullen ook in 2021 niet aan het corona protocol kunnen voldoen. Na de lente zal worden bekeken of deze 

kleine locaties toch mee kunnen doen. 

Het programma is er op gericht meer bezoekers te trekken door de fietsroutes aan te vullen met foto’s en 

door langs de routes vlaggen, informatie en puzzels bij diverse monumenten te plaatsen. Zo ontstaat er 

meer beleving bij de bezoekers en wordt de naamsbekendheid van de OMD binnen Bronckhorst vergroot. 

 

 

Landelijke thema 

De European Heritage Days (EHD) benoemen voor elk jaar het overkoepelende thema voor Open 

Monumentendag waarbij het verzoek aan alle deelnemende landen is om dit thema te volgen. Voor 2021 

is het thema ‘inclusive heritage’ met als ondertitel ‘heritage for everyone’ gedefinieerd.  

De Nederlandse interpretatie wordt:  Mijn monument is jouw monument 

 

Het thema is een vrije vertaling van ‘Mi casa es su casa’ (mijn huis is jouw huis). Dit thema draagt 

gastvrijheid en toegankelijkheid uit. Tijdens de BankGiro Loterij Open Monumentendag 2021 openen 

letterlijk en figuurlijk de deuren van al onze monumenten voor iedereen! 

Het landelijke thema sluit goed aan bij ons thema “Bronckhorst vlagt voor haar monumenten”.   

Tevens geven we met een autobusroute, de pareltjesroute, voor mensen die slecht ter been zijn en 

daardoor niet kunnen deelnemen aan de fietsroutes, extra invulling aan dit thema. 
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2021 Verstevigen basis 

Voor 2021 worden, onder voorbehoud van corona ontwikkelingen, de volgende doelstellingen 

vastgesteld: 

• Aanvullen website met ontbrekende foto’s en beschrijvingen 

• De fietsroutes aanvullen met foto’s en printversies 

• Vlaggen, informatie en puzzelvragen bij monumenten op de routes 

• Dagelijks nieuwe monumentenvragen op Facebook plaatsen met spelbegeleiding 

• Tweedaagse expositie Bronckhorst vlagt voor haar monumenten op 20 grote panelen op Hackfort 

• Autobusroute voor mensen die slecht ter been zijn 

• Bijlage van 2 pagina’s in het Contact 

• Vasthouden huidige partners en werven nieuwe partners 

• 25 deelnemende locaties met ruim 4.000 bezoekers 

• Openingsavond 
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2022 Uitbouwen 
Naar verwachting zal de coronacrisis in 2022 onder controle zijn en geen beperkende invloed meer heb-

ben op evenementen zoals de OMD. Er kan gewerkt worden om de doelstellingen van de startnotitie te 

realiseren. De activiteiten uit de jaren 2020 en 2021 hebben een stevige basis gelegd voor de naamsbe-

kendheid en worden aangevuld met nieuwe activiteiten.  

Het doel is om zoveel mogelijk monumenten mee te laten doen, zowel door openstelling als door vlaggen 

langs de routes en daarmee de naamsbekendheid van de OMD uit te bouwen. 

Naast Hackfort is willen we ook een aantal landgoederen deels openstellen voor het publiek. 

Tevens worden er activiteiten voor jongeren georganiseerd op de hoofdlocatie Hackfort. We denken hier-

bij een educatief programma van spelen en wandelingen met boswachters. 

Voor 2022 worden de volgende doelstellingen vastgesteld: 

• Bijhouden website met nieuwe informatie 

• Vlaggen, informatie en puzzelvragen bij monumenten op de routes 

• Dagelijks nieuwe monumentenvragen op Facebook plaatsen met spelbegeleiding 

• Tweedaagse expositie Bronckhorst vlagt voor haar monumenten op 20 grote panelen op Hackfort 

• Autobusroute voor mensen die slecht ter been zijn 

• Activiteiten voor jongeren op Hackfort 

• Beperkte openstelling van een aantal landgoederen 

• Bijlage van 2 pagina’s in het Contact 

• Vasthouden huidige partners en werven nieuwe partners 

• 30 deelnemende locaties met 5.000 bezoekers 

• Openingsavond 
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2023 Completeren programma 

2023 Completeren programma 
In 2023 zal het complete programma uit de startnotitie neergezet worden. De naamsbekendheid van de 

OMD is gevestigd, er zijn voldoende partners, de draaiboeken voor de vaste deelnemers liggen klaar.  

 

Voor 2023 worden de volgende doelstellingen vastgesteld: 

• Bijhouden website met nieuwe informatie 

• Vlaggen, informatie en puzzelvragen bij monumenten op de routes 

• Dagelijks nieuwe monumentenvragen op Facebook plaatsen met spelbegeleiding 

• Tweedaagse expositie Bronckhorst vlagt voor haar monumenten in 20 grote panelen op Hackfort 

• Autobusroute voor mensen die slecht ter been zijn 

• Activiteiten voor jongeren op Hackfort 

• Openstelling van een aantal landgoederen 

• Bijlage van 2 pagina’s in het Contact 

• Vasthouden huidige partners en werven nieuwe partners 

• 35 deelnemende locaties met 6.000 bezoekers 

• Openingsavond 
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Financieel overzicht 

Financieel overzicht 

 


