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lntroductie

De missie van Stichting Werelderfgoed.nl is om door bundeling van de krachten van de

Nederlandse werelderfgoederen de bewustwording van het werelderfgoed in Nederland te

vergroten. De Stichting behartigt de gezamenlijke belangen van het werelderfgoed en

staan voor kennisontwikkeling en kennisdeling. Het doel is om het wereldedgoed

herkenbaar en beleefbaar te maken. Ook staat de Stichting voor het behoud en beheer

van het werelderfgoed zodat het aan de huidige en komende generaties overgedragen

kan worden.

Hiervoor zijn een aantal hoofdlijnen uitgezet:

- Marketing, communicatie en educatie
- Positionering Werelderfgoed.nl
- Professionalisering organisatie Werelderfgoed'nl

In 2011 zijn er strategieën ontwikkeld op het terrein van educatie, marketing en

communicatie. Het verbinden van de verschillende strategieën om zo het resultaat te

optimalíseren en de werklast te minimaliseren is van groot belang. In de afgelopen jaren

zijn deze verder uitgewerkt en ook in 2015 zullen de strategieën als uitgangspunt dienen'

In 2015 is er een samenwerkingsovereenkomst tussen de Stichting en het Werelderfgoed
Podium te Amsterdam, Het doel van deze overeenkomst is het maken van concrete
afspraken over de samenwerking tussen de Stichting Werelderfgoed.nl en het
Werelderfgoed Podíum, en het samenvoegen van de taken daar waar mogelijk. Het
Weretderfgoed Podium en de Stichting Werelderfgoed.nl dienen immers hetzelfde doel,
namelijk de bekendheid van het werelderfgoed onder een breed publiek te vergroten.
Deze overeenkomst is als Annex I bijgesloten.
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Programma 1: Marketing, communicatie en educatie



1.1 Marketing en communicatie

In 2015 richt marketing en communicatie zich op het verkrijgen van een grotere

Èekendheid van het Wórelderfgoed Podium als bezoekerscentrum en als plaats waar

informatie over het Nederlands werelderfgoed te krijgen is. ook wordt er gewerkt aan

meer en gerichter communiceren over werelderfgoed in samenwerking tussen het

WerelOerígoed podium en de Stichting Werelderfgoed.nl. Verder zal het Nederlandse

werelderfgloed onder de aandacht woiden gebracht van een breed publiek dat zich

oriënteert op een vakantie of een dagje uit.

Wat willen we bereiken? Wat qaan we daarvoor doen?

1. Duidelijk neerzetten van de
kernboodschap van de Stichting.

. Samenvoegen website Stichting
Werelderfgoed.nl en
Werelderfgoed Podium

. Grotere bekendheid genereren
voor het Werelderfgoed Podium

2. Het uitdragen van het merk
Werelderfgoed naar buiten,

. Stand op de vakantiebeurs

. Werelderfgoedboek (Molencomplex
Kinderdij k-Elshout)

. Brochure

3. Samenwerken met andere
organisaties

. Media
r Toeristische branche
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we willen dat het brede publiek weet wat het Nederlandse werelderfgoed is' hoe

àLiunó.ux en uniek À*it!.ooo. middet van het werk van de stichting.

Dit moet leiden tot: -.---Ài^-r,*+ .,-n a,
r Meer bekend van het werelderfgoed Podium, het informatiepuat van alle

Nederlandse werelderígoedlocaties ;

. Meer bekendheid van Àet Nederlands werelderfgoed'

Sgeerounten voor 2O15;



Doel:
Grotere bekendheid geven aan het Werelderfgoed Podium als bezoekerscentrum en als

plaats waar informatíe over het Nederlands Werelderfgoed te krijgen is. Ook is het doel

dat bezoekers van het Werelderfgoed Podium verleid worden tot een bezoek aan één van

de andere werelderfgoedsites in Nederland. Om dit doel te bereiken worden extra
middelen ingezet.

Resultaat
Jaarlijks verdubbelen van het percentage dat de naam van het Werelderfgoed Podium

kent tot 5olo in 2OL7, als de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed zijn tweede meting doet.

Indicator
f.f ,rf m"iing van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed gaf aan dat 99o/o van de

ondervraàgden niets over het bestaan van het Werelderfgoed Podium.
In2AL7 zou 5 aloyàÍ\ de ondervraagden van het bestaan van het Werelderfgoed Podium

moeten weten. Het is een veel moeilijker te genereren naamsbekendheid dan van de

sites zelf, omdat de naam en het bezoekerscentrum met de daarbij behorende
activiteiten volstrekt nieuw zijn.
Om het aantal bezoekers dat naar aanleiding van een bezoek aan het Podium een andere
werelderfgoedsite bezoekt te meten, wordt in overleg met de R.CE gekeken of er een

vraag in de volgende meeting kan worden opgenomen.

Voorgeschiedenis
Het Werelderfgoed Podium is in 2013 geopend met financiële middelen van de gemeente

Amsterdam en ae Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Het Podium heeft een vliegende
start gemaakt en is verder ontwikkeld. Er vinden maandeliiks wisselende activiteiten
plaats. ook wordt tevens gewerkt met de inzet van een gastcurator.
Èet jaar 2015 zsu in het teken moeten staan van doorontwikkelen eR meer bekendheid
te genereren voor de Nederlandse Werelderígoedsites. Ook de naam van het Podium zelf
moét bekender worden. Hiertoe wordt de naam van het Podium systematisch in beeld
gebracht onder een breed Publiek.

Uitvoering
De activiteit wordt getrokken door de programmamanager van het Werelderfgoed
podium in overleg met de begeleidingsgroep van het Podium en de secretaris van het
bestuur van de Stichting Werelderfgoed.nl
Voor de uitvoering wordt gedacht aan systematische uitingen waarin de naam Podium

wordt genoemd, bijvoorbeeld als banners in mailings, flyers in openbaar vervoer, etc'

Wat zijn de kaders?
- Projectplan Werelderfgoed Podium; 2'fase; 2O13
- De in 2011 opgestelde marketing en communicatiestrategieën van de Stichtíng

Werelderfgoed.

Financiering
Kosten: € 10.000
Waaruit gedekt: rijkssubsidie



communicatie

Doel
Meer en gerichter kunnen communiceren over Werelderfgoed in samenwerking tussen
het Werelderfgoed Podium en de Stichting Werelderfgoed.nl

Resultaat
. Duidelijke en eenduidige communicatie vanuit het Podium over de Stichting

Werelderfgoed.nl en het Werelderfgoed in Nederland.
r Het structureel meer tijd kunnen besteden aan communicatie.
r Meer inzet op communicatie vanuit het Podium over het werelderfgoedweekend

en het laten ontwikkelen van communicatiemateriaal daarvoor.
Het resultaat moet een verder integratie betekenen van de communicatie vanuit het
Podium en de Stichting Werelderfgoed.nl
Dat is bereikt als:

r er een gecombineerde nieuwsbrief van het Podium en de Stichting is.
. een medewerker communicatie meer uren beschikbaar heeft
. ats de communicatie over het werelderfgoedweekend vanuit het Podium verzorgd

kan worden in samenwerking met de accounthouder werelderfgoedweekend,
. er kwalitatief goed materiaal voor de communicatie van het

werelderfgoedweekend tijdig beschikbaar is

Voorgeschiedenis
Vanuit de Stichting Werelderfgoed en het Podium zijn de afgelopen jaren
communicatieactiviteiten ontwikkeld. Om effectiever te kunnen communiceren is

samenwerking op het gebied van communicatie noodzakelijk. De extra inzet via het
Project Communicatie is wat dat betreft een nieuwe activiteit.

Uitvoering
De programmamanager Podium in samenwerking met de secretaris van de Stichting
Werelderfgoed. De feitelijke uitvoering zal geschieden door een medewerker
communicatie, waarvoor budget beschikbaar is vanuit de Stichting Werelderfgoed en de
gemeente Amsterdam.

Wat zijn de kaders?
- Het in december 2OL4 te nemen besluit over verdere samenwerking tussen

Werelderfgoed Podium en de Stichting Werelderfgoed.nl
- De in 2011 opgestelde marketing en communicatiestrategieën.

Financiering
Kosten: € 15.000
Waaruit gedekt: ríjkssubsidÍe
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Brochure

Doel
De bestaande brochure moet actueel blijven'

Resultaat
De brochure van de Stichting is bijgewerkt en alle sites hebben voldoende exemplaren
om uit te delen onder de bezoekers. Verder zullen de basisteksten bÍjgewerkt worden -
er moet een tekst voor de Van Nellefabriek gemaakt worden. Ook wordt er voor de Van

Nellefabriek een stempel gemaakt.

Op de website wordt de inhoud van de brochure plus uitleg van de stempelkaart
geactualiseerd.

Voorgeschiedenis
In 2012 is een brochure ontwikkeld met als doel de gezamenlijke sites op de

Werelderfgoedlocaties en andere locaties te presenteren in een eenvoudig mee te nemen

overzícht. De stempelactie die hieraan is gekoppeld moet belangstellenden stimuleren
meer Nederlandse UNESCO Werelderfgoedsites te bezoeken.

Uitvoering
St. ïr. D.F. Woudagemaal.

Wat zijn de kaders?
- De in 2011 opgestelde marketing en communicatiestrategieën'

Financiering
Kosten: € 2.000
Waaruit gedekt: rijkssubsidie
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lSt"l"uriruren van boeken over alle Nederlandse uNESC, werelderfgoederen in

saÀenwerking met Uitgeverii Matrijs' Utrecht'

Resultaat
In20l5ishetboekoverhetMolencomplexKinderdijk-Elshout.Enuiteindelijkisereen
fraaie reeks gebonden boekwerken die de gezamenlijke Nederlandse UNESCO

Werelderfgoedsites omvat'

Voorgeschiedenis
Inmiddels zijn boeken gemaakt over:

1". Schokland en Omgeving
2. het Rietveld Schroderhuis
3. de Stelling van Amsterdam
4. het Ir.D.F. Woudagemaal
5. de Grachtengordel van Amsterdam
6. de Waddenzee.

Uitvoering
St. Ir. D.F. Woudagemaal

Wat zijn de kaders?
- De in 2011 opgestelde marketing en communicatiestrategieën,
- beleid Uitgeverij Matrijs.

Financiering
Kosten: € 40.000
Waaruit gedekt: rijkssubsidie (€ 20.000) en externe financiering (€ 20.000)
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Doel
Het Nederlandse werelderfgoed onder de aandacht brengen van een breed publiek dat

zich oriënteert oP een vakantie.
Daarvoor zou ten behoeve van de Vakantiebeurs budget nodig zijn voor inrichting van de

stand (met materiaal dat ook bruikbaar is voor andere evenementen waar Werelderfgoed

zich presenteert) en de retatie te leggen tussen het jaartiiks thema van de Beurs en het

Werelderfgoed.

Resultaat
Het beoogde resultaat is meer bezoekers te trekken naar de stand van Werelderfgoed in

Nederlanà. In 2014 werden er 12.500 bezoekers actief bereikt.
Voor de jaren 2015 en 2016 Zouden er dat zeker 13.500 moeten ziin. Dit wordt gemeten

door tellingen van bezoekers en eventuele uit te geven gadgets.

Voorgeschiedenis
De vakantiebeurs wordt jaarlijks door 110.000 bezoekers bezocht. De jaarbeurs is

enthousiast over deelname vin de UNESCO Werelderfgoedsites' Zii biedt daarom de

stand gratis aan (normaal kost die rond de € 30.000).
De VaÈantiebeurs is een ideaal platform om een breed publiek te bereiken. Flyers.

brochures, documentatie over activiteiten als fietstochten en wandelingen kan worden

uitgereikt aan het Publiek.
Voíg jaar heeft de RCE samen met de Nationale UNESCO Commissie het initiatief
g"nóó"n om deel te nemen aan de Vakantiebeurs. Dat zal voor 2015 weer het geval

iiln. Voor het jaar 2Ot6zal de Stichting overwegen in welke vorm zij kan participeren in

dé organisatie. Voor de Stichting betreft het een nieuwe activiteit, die het overwegen
waard is gezien het grote bereik van een breed publiek.

Uitvoering
RijksdiensiCultureel Erfgoed, Nationale UNESCO Commissie, Stichting Werelderfgoed.nl

Wat zijn de kaders?
- De in 2011 opgestelde marketing en communicatiestrategieën.

Financiering
Kosten: € 5.000
Waaruit gedekt: rijkssubsidie + inzet eigen uren voor aanwezigheid op de vakantiebeurs.
Ook de RCE (VER) en de Nationale UNESCO Commissie zullen financieel bijdragen aan de

vakantiebeurs.
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1.2 Educatie

In 2015 worden de door de Stichting ontwikkelde educatiemiddelen, zoals de handleidíng
voor docenten over lesgeven over werelderigoed en de digitale module, gerichter onder
de aandacht van docenten en onderwijsdeskundigen gebracht. Ook wordt ervoor gezorgd

dat de digitale module op een leerzame en aantrekkelijke manier informatie over het
Nederlands werelderfgoed overbrengt. Deze informatie wordt ook dit jaar weer verder
uitgebreid om de module zo aantrekkelijk te houden en completer te maken.

Wat willen we bereiken? Wat oaan we daarvoor doen?

1. Verspreiden boodschap van het
werelderfgoed onder jongeren (8-
15 jaar).

r Het proactief benaderen van de
scholen in Nederland.

. Contact onderhouden met de
scholen die de digitale module
gebruiken.

r Input en feedback van de digitale
module verder uitbreiden.

r Leraren'kant-en-klare' digitale
pakketten aanbieden.

2. Werk van de Stichting op het
gebied van educatie en
werelderfgoed onder de aandacht
brengen

r Deelnemen aan de tweeiaarlijkse
onderwijsbeurs.
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Doel
De educatiemiddelen van de Stichting gericht onder de aandacht brengen van docenten

en onderwijsdeskundigen.

Resultaat
Een toename van het aantal scholen dat gebruik maat van het educatief materiaal: de

handleiding wordt meer gebruikt op scholen en de digítale module wordt vaker
gedownload van de website van de Stichting dan dat nu het geval is. Daaruit

voortvloeiend zou er meer bezoek van scholen en leerlingen aan de

werelderfgoedlocaties moeten zijn. Dit moet blijken uit een toename van de

bezoekersaantallen.

Indicator:
In 2015 moeten minstens 50 docenten de digitale module gedownload hebben.

Voorgeschiedenis
Sindslwee jaar heeft de Stichting een handleiding voor lesgeven over werelderfgoed en

sinds vorig jaar is er de digitale module. Het is tot nu toe lastig gebleken om de

instrumenten ook daadwerkelijk door docenten gebruikt te krijgen.

De tweejaarlijkse onderwijsbeurs NOT, de plek waar alle betrokkenen in het onderwijs
samenkomen en dus ook dé gelegenheid om het werk van de Stichting op het gebied van

educatie en werelderfgoed onder de aandacht te brengen.

Een gedeelte van het budget zal gebruikt worden voor de NOT en de rest voor het verder
uitwerken van de educatiemiddelen.

Uitvoering
Rietveld Schröderhuis / Centraal Museum. Er zal worden samengewerkt met Zeeman en

De Regt.

Wat zijn de kaders?
- Handleiding lesgeven over Werelderfgoed
- Educatiestrategie 2014

Financiering
Kosten: € 7.500
Waaruit gedekt: rijkssubsidie
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Uitbreidi

Doel
De digitale module van de Stichting blíjft interessant voor docenten en leerlingen doordat
het relevante, interessante en uitdagende informatie over het Nederlands werelderfgoed
bevat.

Resultaat
De digitale module bevat meer achterErond informatie over werelderfgoed en de
Nederlandse werelderfgoedlocaties. Ook zijn de spelletjes en fotobank uitgebreid.
Docenten blijven het hierdoor gebruiken in hun klas en werelderfgoed wordt zo steeds
bekender onder de jeugd. Verder is er een toename van het aantal scholen dat de
digitale module gebruikt. De scholen worden gevraagd of zij gebruik hebben gemaakt
van het materiaal, wat hun ervaring was eR wat hun wensen zijn.

Voorgeschiedenis
ln 2OL4 is een start gemaakt met het proactief benaderen van de scholen in Nederland
om zo de boodschap van het werelderfgoed te kunnen verspreiden. Dit zal dít jaar verder
uitgewerkt worden door contact te onderhouden met de scholen die de digitale module
gebruiken. Het is de bedoeling om met hun input en feedback deze module verder uit te
breiden. Het belang hiervan werd ook onderstreept in de nulmeeting over het
werelderfgoed, waarin staat dat leraren graag van deze'kant-en-klare' pakketten gebruik
maken.

Uitvoering
Rietveld Schröderhuis / Centraal Museum. Ér zal worden samengewerkt met Podium,
Utrecht die ook de module ontwikkeld hebben.

Wat zijn de kaders?
- Handleiding lesgeven over Werelderfgoed
- digitale moduJe
- Educatiestrategie 2014

Finaneiering
Kosten: € 9.000
Waaruit gedekt : rijkssubsidie
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1 .3 Weredertgoedweekend

TiJdens het werelderfgoedweekend in 2015, 13 en 14 juni, zal er door de Nederlandse
werelderfgoedlocaties afzonderlijk invulling gegeven worden aan een centraal thema:
'Werelderfgoed gezÍen door een lens'. Verder ís het doel om een project specíaal voor de
jeugd uit te voeren, bijvoorbeeld een bijzondere aflevering van Klokhuls'

Wat willen we bereiken? Wat qaan we daarvoor doen?

1. Meer bekendheid van
werelderfgoed bij het brede
publiek

r Centraal thema'Werelderfgoed
gezien door een lens'individueel
vorm geven met een voor de sites
passende activiteiten ;

' Een speciaal communicatiemiddel
voor de jeugd, bijvoorbeeld een
uitzendinq van Klokhuis
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Doel
Het organiseren van activiteiten in het tweede weekend van juni om daarmee publiciteit
en bezoek te genereren.

Resultaat
Alle sites hebben in het betreffende weekeinde bijzondere activiteiten georganiseerd naar
aanleíding van een centraal thema: 'Werelderfgoed gezien door een Íens'. Over deze
activiteiten is individueel maar ook gezamenlijk gecommuniceerd.

Na afloop wordt geëvalueerd en door een aantal sites hun aantal bezoekers gemeld.

In 2015 worden toekomstige kaders gesteld over het tijdstip, duur (dag of weekend), en
eventuele combinatie met ander events (zoals bijvoorbeeld open monumentendag).

Ook is er specifiek aandacht voor de jeugd door bijvoorbeeld een uitzending van Klokhuis
over het Werelderfgoed te laten maken.

Voorgeschiedenis
Deze lopende activiteit heeft de afgelopen jaren een gezamenlijk programma gehad. Dit
blijkt organisatorisch en pralCisch zeer moeilijk haalbaar. Bij evaluatie van het afgelopen
jaar is geconstateerd dat het gezamenlijk organiseren met individuele programma's meer
kansen biedt.

Uitvoering
Molencomplex Kinderdijk-Elshout. Er zal nauw worden samengewerkt met de werkgroep
marketing en communicatie en het Werelderfgoed Podium.

Wat zijn de kaders?
- De in 2011 opgestelde marketing en communicatiestrategieën
- Werelderfgoedweekend vindt plaats het tweede weekend van juni
- Thema voor jaar 2015 is'Werelderfgoed gezien door een lens'

Financiering
Kosten: € 11.000
Waaruit gedekt: rijkssubsidie. Verder is er sprake van externe financiering (bijvoorbeeld
via CultuurComopagnie voor de Stelling van Amsterdam en een eigen bijdrage van
Klokhuis)
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1.4 Duunaam toerisme

In 2015 zal er worden gewerkt aan een actief duuzaam toerisme beleid bij de
Nederlandse werelderfgoedlocaties. Ook zullen de Arriva Werelderfgoedtours worden
aangepastdoor de Van Nellefabriek erin op te nemen.

Wat willen we bereiken? Wat oaan we daarvoor doen?

1. Actief duurzaam toerisme
management Nederlandse
werel derfgoedlocaties

r Duurzaam toerísme programma
van UNESCO bij de Nederlandse
werelderfgoedlocati es toepassen
daar waar relevant

2. Arriva Werelderfgoedtours voor
alle Nederlandse
werelderfsoederen

. Van Nellefabriek toevoegen aan
Arriva Werelderfgoedtours en
biibehorende i nformatiemateriaal

t7
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Doel
1. Actief duurzaam toerisme beleid bij de Nederlandse werelderfgoedlocaties.

2. Van Nellefabriek is onderdeel van de Arriva werelderfgoedtours'

Resultaat
1. De Nederlandse werelderfgoedlocaties hebben een analyse gemaakt van hun toerisme

management en weten wat goed gaat en wat beter kan. Dit kan worden gemeten via de

ontwitikelde mechanismes dàor UNESCO (checklist) en de zogeheten 'How To'Guides.

2. De Arriva Werelderfgoedtours zijn bijgewerkt zodat het boeken van een tour naar de

Van Nellefabriek is mogelijk. Ook is de informatie hiervoor bijgewerkt.

Voorgeschiedenis
1. De aanleiding voor dít project is dat er al een aantal werelderfgoedlocaties met

duurzaam toerisme bezigzijn. Ook heeft het ministerie van EZ een onderzoek gedaan

naar duurzaam toerisme wat meegenomen kan worden. Verdr is het een zeer actueel

onderwerp bij UNESCO en is het de verwachting dat een duurzaam toerisme
management een vast onderdeel van werelderfgoedmanagement gaat worden.
Boven-dien heeft de projectleider van de Stichting met UNESCO samengewerkt aan het

duurzaam toerisme programma. Deze kennis kan gebruikt worden voor de ontwikkeling
van duurzaam toerisme management bij de Nederlandse Werelderfgoedlocaties.

Z.ln ZOl4 zijn de Arriva werelderfgoedtours ontwikkeld. Dit was nog voordat de Van

Nellefabriek óp de Werelderfgoedlijst werd bijgeschreven. Daarom is het nu noodzakelijk

om de tours en informatie aan te passen.

Uitvoering
1. De projàctleider en er wordt samengewerkt met de werelderfgoedlocaties en UNESCO

Parijs.
2. de projectleider in samenwerking met Arriva.

Wat zijn de kaders?
- Plan van Aanpak Stichting - VER
- UNESCO's duurzaam toerisme programma
- uitkomsten project "towards a Nordic*Baltic pilot region for World Heritage and

sustainable tourism"
- bestaande Arriva werelderfgoedtours

Financiering
Kosten: € 30.000
Waaruit gedekt: VER
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Overzicht financiën Marketing, Communicatie en Educatie

Bekendheid Werelderfgoed Podium vergroten € 10.000 € 450

Project communicatie € 15.000 € 450

Update brochure € 2.000 €75

Werelde r{goed boek (M olencom plex Ki nderd ijk-

tlshout) € 20.000 € 40.000

Vakantiebeurs € 5.000 € 2.100 € 40.000

Educatie € 16.500 € 1.500

0nderwijsbeurs € 7.500 € 1.200

Uitbreidine dieitaal Werelderfgoed € 9.000 € 300

I € 1.650

Werelderfgoedweekend (algemeen / per site) € 1.000 € 1.650 € 12.000

Proiect communicatie ieugd € 10.000

€ 30.000

Proiect duurzaam toerisme € 30.000
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Themo en actíviteiten

SuhsÍdíe-
verzaek

2A75

VER-

subsidie

Eigen
biidmge
{urenl

Erterne

tinan-
cieríng

Marketin* en Communicatie € 52.000 € 3.075 € 80.000

Werelderfeoedweekend € 11.000 € 12.000

Duurzaam Toerisme



Programma 2. Positionering WE.nl

2.3 Samen-
werkings-
verbanden

70

Mw C. Westrik
a. Strategiebijeenkomsten

Portefeuillehouder: Waddenzee
Dhr J, Verhulst
a. Samenwerkingsverbanden



Programmadoel

We willen dat Stichting Werelderfgoed.nl zich een sterke positie verwerft als kennispunt
op het gebied van behoud en ontwikkeling van c.q. communicatie over de Nederlandse
wereldérfgoederen en zich hiermee duidelijk positioneert in en buiten Nederland. Dit

moet leiden tot:

o Meer bekendheid van Stichting Werelderfgoed.nl en daarmee meer bekendheid
en draagvlak voor de Nederlandse Werelderfgoederen;

. Betere samenwerking tussen de afzonderlijke Nederlandse Werelderfgoederen
en, indien relevant, de buitenlandse werelderfgoederen;

. Het delen van kennis en kunde tussen de diverse Nederlandse (toekomstige)
werelderfgoederen en buitenlandse werelderfgoederen;

r Een duidelijke koers voor de stichting voor de periode 2ot6-2a20;
r Meer financiële armslag.

Kennisuitwisselingbijeenkomsten dragen bij aan het verwerven van kennis, het
uitwisselen van rélevante informatie en het uitdragen van de waarde van werelderfgoed.
En de strategíebÍjeenkomst is een belangríjk míddel bíj het duídelijk kríjgen van een

Onderwerp, zoals externe financiering of een nieuw visiedocument. De

samenwerkingsverbanden vergroten van de naamsbekendheid van de Nederlandse
werelderfgoederen en de (financiele) armslag van de Stichting.

Wat willen we bereiken? Wat qaan we daarvoor doen?

1. 2 kennisuítwísselingbijeenkomsten
met een afwisselend Programma

. Organisatie van 1

kennisuitwisselingbijeen komst
samen met België met een
programma dat voor beide landen
interessant isl

r 1 kennisuitwisselingbijeenkomst
op Schokland.

2. Concrete samenwerkingsafspraken
met andere partijen

a

3. Externe financiering binnengehaald Netwerk bestuur inzetten;
Actief pctentiële Partijen
benaderen.

a

o

4. Inhoudelijk uitwerken van een
onderwerp

I Organiseren van een
strateqiebiieenkomst
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Soeerounten voor 2O15:
> Een nàtionale en internationale kennisuitwisselingbijeenkomst over een actueel

onderwerp

strategiebijeenkomst



Kennisuitwisseli

Doel
Doel van de kennisuitwisselingbijeenkomsten is om kennis te brengen c.q. uit te
wisselen inzake het in stand houden van werelderfgoed (in de meest brede zin van het
woord) en het uitdragen van de waarde van werelderfgoed. De doelgroep zijn de
bestaande Nederlandse Werelderfgoederen als ook de (toekomstige) werelderfgoederen
op de Voorlopige Lijst.

Resultaat
Het resultaat is dat er in 2015 twee kennisuitwisselingbijeenkomsten zijn georganiseerd
welke tegemoet komen aan kennisvragen die bij de diverse Nederlandse
werelderfgoederen leven.
Voor 2015 staan gepland:

- Vooriaar 2015: een gezamenlíjke kennisbijeenkomst met België (bijeenkomst zal
ook in België plaatsvinden) met als thema: 'Regional Action Plans'. Naar
aanleiding van de Periodieke Rapportage die in 2013 plaats heeft gevonden naar
de stand van zaken van de diverse Werelderfgoedsites, moeten er per land/regio
Action Plans worden opgesteld. Dit is een mooi thema om gezamenlijk met Belgíë
te bespreken en op te pakken (thema nog onder voorbehoud);

- Naiaar2015: Thema moet nog ingevuld worden, maar dient tegemoet te komen
aan behoeften van de Nederlandse wereldefgoedsites. Eerstkomende project- en
bestuursvergadering zal hiervoor een voorzet gedaan worden. Locatie van deze
bijeenkomst is al bekend: Schokland.

De kennisuitwisselingbijeenkomsten zijn geslaagd wanneer blijkt dat deze voldoen aan de
kennisvraag van de diverse Nederlandse werelderfgoedsites (te achterhalen via een
vragenlijst na afloop van een kennisuitwisselingbijeenkomst) en bijdragen aan een
duurzame instandhouding van dit werelderfgoed c.q. het uitdragen van de waarden van
werelderfgoed.

Voorgeschiedenis
De kennisuitwisselingbijeenkomsten zijn een lopende activiteit die reeds sinds 2011
worden georganiseerd. Afgelopen jaar zijn kennisbijeenkomsten georganiseerd over'de
inzet van vrijwilligers bij het behoud en openstellen van werelderfgoed' (juni 2014) en
over'Bescherming van werelderfgoed in de praktijk' (november 2014). Ten aanzien van
de eerste bijeenkomst was de respons zeer positief van de aanwezigen. (De tweede
bijeenkomst moet nog plaatsvinden).

Uitvoering
Trekker van de kennisuitwisselingbijeenkomsten is het werelderfgoed Stelling van
Amsterdam, Zij wordt daarbij voor wat betreft het aandragen van onderwerpen
ondersteund door de andere Nederlandse werelderfgoederen. Ook stelt steeds een van
de bestaande of potentiële werelderfgoederen zijn/haar locatie ter beschikking voor deze
bijeenkomsten,

Wat zijn de kaders?
- Visiedocument Werelderfgoed.nl 2010-2015.

Financiering
Kosten: € 4.000
Waaruit gedekt: rijkssubsidie + inzet eigen uren (100)
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De kosten voor het organiseren van de kennisuitwisselingb'ljeenkomsten liggen wat

betreft'out-of-pocketikosten op circa € 2.500 per bijeenkomst {afhankelijk van locatie
en in te huren sprekers), Daarnaast worden er door de provincie Noord-Holland
(siteholder van iret werLlderfgoed Stelling van Amsterdam) personele uren ingezet in het
organiseren van deze bijeenkomsten. Geraamde ureninzet hieruoor is 100 uur op
jaírbasis. Deze kosten komen geheel voor rekening van de provincie Noord-Holland.
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Doel
De strategiebijeenkomsten moet ertoe bijdragen dat de koers van de Stichting duidelijk
vorm krijgt. Het is duídelijk waar we naartoe werken en wíe wat wanneer doet. Het gaat
om een bijeenkomst van zowel het Algemeen Bestuur en het Projectteam en twee
bijeenkomsten voor het Projectteam.

Het onderwerp voor de strategiebijeenkomst van zowel het Algemeen Bestuur als het
Projectteam is nog niet besloten. Er zijn twee voorstellen:
- nieuw visiedocument voor de Stichting voor 2OL6-202O
- externe financiering

Het eerste onderwerp lijkt de meest geschikte, zeker gezien het feit dat in 2015 het
huidi ge visiedocument afl ooPt.

Resultaat
In het geval van het visiedocument moet er een nieuw document liggen voor de periode
2AL6-2O2O. Hier moet duidelijk in staan waar de Stichting dan bereikt heeft en waarom
dat belangrijk is. Verder staat erin wie waar verantwoordelijk voor is. Ook is er een
tijdpad uitgezet waarin de activiteiten moeten plaatsvinden.
Het resultaat is bereikt als de doelen gehaald zijn. Hoe dit te meten hangt van het doel /
activiteit af. Deze zijn nu nog niet vastgesteld.

In het geval van externe financiering moet duidelijk zijn voor welke vorm van externe
financiering de Stichting gaat, wie dit gaat trekken, wat de rol van iedereen is en
wanneer wat bereikt moet zijn, Hoe dit te meten hangt van het doel 1 activiteit af. Deze

zijn nu nog niet vastgesteld.

In de twee bijeenkomsten voor het Projectteam is een onderwerp inhoudelijk grondig
besproken en zijn er concrete afspraken gemaakt.

Voorgeschiedenis
Er is een maal eerder een strategiebijeenkomst geweest met het bestuur en het
projectteam over de organisatie van de Stichting (2012).

De reden om in 2015 een strategiebijeenkomst te organiseren is dat het bestuur heeft
aangegeven graag inhoudelijke onderwerpen te willen bespreken. Hier is tijdens de
regulíere vergaderíng weíníg tijd voor. Bij de strategiebijeenkomst kan een onderwerp
goed uitgewerkt worden met alle betrokken partiien.

Uitvoering
De secretaris trekt de activiteit in nauw overleg met de voorzitter. Er kan ook een extern
bureau ingeschakeld worden om het proces te leiden / inhoud helpen vaststellen, als het
onderwerp hiervoor geschikt is / het een meerwaarde heeft.

Wat zijn de kaders?
- Visiedocument Werelderfgoed.nl 2010-2015
- Uitkomsten Periodieke Rapportage Noord West Europa (2015)
- Prioriteiten Rijksoverheid op cultureel gebied
- De in 2011 opgestelde marketing en communicatiestrategieën
- Quickscan externe financiering (2012)

Financiering
Wat zijn de kosten: € 3.000
Waaruit gedekt: rijkssubsidie
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Doel
Vergroten van de naamsbekendheid van de Nederlandse werelderfgoederen en het
vergroten van de (financiële) armslag van de Stichting.

Resultaat
Najaar 2015: een positieve verloop en evaluatie van l jaar samenwerking met Arriva-
ïouring met een positief financieel resultaat.
Najaar 2015: overeenkomst met l of 2 andere partner gesloten, danwel financiering
vanuit fonds o.i.d. verkregen.
Indicatoren: aantal geboekte werelderfgoed-ritten, aantal media waarin reclame is
gemaakt voor deze ritten, positieve (financiële) balans voor de Stichting.

Voorgeschiedenis
Het betreft hier een lopende activiteit. Aftrap was tijdens het werelderfgoedweekend.
afgelopen jaar is de PR eromheen nog maar schoorvoetend van de grond gekomen. Voor
2015 grotere inzet vereist. van beide paftijen. Inzet op deze activiteit is nodig om dít ook
als rolmodel voor andere samenwerkinsgverbanden te kunnen gebruiken/te laten zien.
In 2014 zijn contacten gelegd met KLM. In 2015 moet duidelijk gemaakt zijn wat dit kan
opleveren, i.e.g. tav media-inzet

Uitvoering
Trekkerschap voor Arriva-ïouring samenwerkingsverband tigt bij Waddenzee.
Samenwerking met alle sites nodig!
Voor verdere uitrol inzet alle bestuursleden nodig.

Wat zijn de kaders?
Conform het Plan van Aanpak van de St. Werelderfgoed,nl QAn) is het nodig om eigen
middelen te werven om minder afhankelijk te worden van de overheid en om meer
armslag te generen. Deze lijn is bekrachtigd in de overleggen met de subsidiegever het
ministerie van OCW.
Het Bestuur van de Stichting heeft daartoe een 'Quickscan Externe Financiering' laten
opstellen. De daarin geformuleerde uitgangspunten vormen de kaders waarbinnen de
externe financiering gestalte moet krijgen.
Het bestuur heeft in haar voorjaarsvergadering van 20L4 erkend dat hierbij
voorinvesteringen nodig zijn, teneinde inkomsten te kunnen genereren.
Ten aanzien van het aangaan van officiële samenwerkingsverbanden met gebruikmaking
van het officiële UNESCO-logo gelden de vigerende UNESCO-regels.

Financiering
Kosten: € 8.000
Waaruit Eedekt: rijkssubsidie + inzet eigen uren (320 uur portefeuillehouder en 320 uur
andere sites)

De komende jaren is alleen al minimaal 8000 euro/jaar nodig voor het inhuren van
specifieke kennis op het gebied van fondsenwerving en aangaan van
samenwerkingsverbanden (juridisch). Hierbij wordt ervan uitgegaan dat benodigde
communicatiemiddelen uit andere begrotingspost komen
Daarnaast eigen tijdsinzet vanuit de Stichting, ongeveer 80 dagen. Inzet Waddenzee
wordt begroot op 40 dagen/jaar, alle andere sites gezamenlijk ook ongeveer 40 dagen.

Z5



Ovenicht financiën Positionering WE'nl
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Thema en activiteiten

§uàsidíe-
verzaek

2015

VER.

subsídie

Eigen
bijdroge
(uren)

Erterne

tinan-
ciering

Positionering Werelderftoed.nl € 25.{X}O

Ken nisu itwisselingbijeen komsten

{twee stuks)

€ 4.000 € 7.500

Strategiebiieenkomst € 3.000 € 750

Samenwerkingsverba nden
Externe Íinanciering € 8,000 € 42.880



Programma 3 Samenwerking Stichting Werelderfgoed'nl en
Werelderfgoed Podium

Portefeuillehouder: n.v.t.
UiWoering: Grachtengordel
Amsterdam en Secretaris Mw. C.

Westrik
a. Samenwerkíng

3.1
SamenwerkinEs
overeenkomst
Stichting
Werelderfdgoed.
nl en
Werelderfgoed
Podiurn

Samenwerking
Stichting
Werelderfgoed
.nl en
Werelderfgoed
Podium
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PorteÍeuillehouder: Grachtengordel
Amsterdam [ondersteuning: Mw. C.

Westrikl
a. Onderhoud en uitbouw
b. Samenvoegen website Stichting en
Werelderfgoed Podium
c. Webbeheer



3. t S am e nw e rki n gs ov e reen ko mst §ti c hti n g We re H ertgo ed, n I e n
Werelderfgaed Podium

Zie Annex I voor samenwerkingsovereenkomst.

Verder zal de ProjectleÍder ín 2015 extra uren inzetten om te zorgen dat de
samenwerking goed tot stand komt. Het is van belang dat de taken tussen de twee
verschillende partijen goed afgestemd worden en dat er een goed overleg plaatsvindt
over de invulling van de gezamenlUke taken. Verder is de Projectleider mede
verantwoordeliJk voor het begeleiden van de assistent programma manager, namelijk
met betrekking tot de invulling van de taken van de Stichting. Hiervoor is in eerste
instantie 3 uur per week uitgetrokken.
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3.2 Website

In 2015 komt er één goed functionerende website voor de Stichting en het
Werelderfgoed Podium. Deze website bevat alle relevante informatie over het werk van
de Stichting en het Podium. De website zal worden bijgehouden door het VJerelderfgoed
Podium.

Wat willen we bereiken? wat oaan we daarvoor doen?

1. Duidelijk neerzetten van de
kernboodschap van de Stichting.

. Regelmatig plaatsen van nieuws
van de Nederlandse
werelderfgoedsites.

. Versturen van nieuwsbrief

. Actueel houden van de website
door het tijdig plaatsen van
nieuwe producten en informatie

2. Integratie van de website van de
Stichting en die van het
Werelderfgoed Podium in de
website van de Stichtins.

. De aÍzonderlijke websites van de
StichtinE en het Werelderfgoed
Podlum samënvoegen
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Doel
Een uitstekend functionerende website, gevuld met alle relevante informatie over het

werk van de Stichting.

Resultaat
De technische structuur van de website is up-to-date en kan al het functies die nodig zijn

voor het uitdragen van de boodschap van de Stichting Werelderfgoed en het

Werelderfgoed Éodium aan (zoals het verzenden van de nieuwsbrief, automatische
aanmelding, etc). Het resultaat is bereikt als we zonder problemen en op efficiënte wijze

op de site kunnen werken en de functies kunnen gebruiken.

Voorgeschiedenis
De wàbsite bestaat al en wordt jaarlijks technisch up-to-date gemaaK en bijgehouden.

Er is nog niet met een níeuwsbrief gewerkt via de site van de Stichting, dat wordt dit jaar

de eerste keer.

Uitvoering
Cinnamon zorgt voor het onderhoud van de technische structuur van de website' De

communicatiemederker van het Werelderfgoed PodÍum trekt dit project in overleg met de

projectleider.

Wat zijn de kaders?
- De in 2011 opgestelde marketing en communicatiestrategieën
- Activiteitenplan 2015
- besluiten van de begeleidingsgroep van het werelderfgoed Podium

Financiering
Kosten: € 7.500
Waaruit gedekt: rijkssubsidie
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Onderhoud en uitbouw website



Doel
Eeïào"o functionerende website voor de stichting en het werelderfgoed Podium'

Resultaat
Een geïntegreerde website met de missie en producten van de boodschap van zowel de

Stichting als van het Werelderfgoed Podium. Het is voor de bezoeker van de website

duidelijk wat de sticrrting en nJt Werelderfgoed Podium zijn, wat ze doen en wat het

verband is tussen de twee.

Voorgeschiedenis
Tot op dit moment hebben zowel de Stichting als het Werelderfgoed Podium aparte

websites. Hierdoor is de samenhang niet duiàelijk. ook is er het gevaar op dubbele

informatie. Bovendien werken de wLbsites met verschillende systemen' en de het is voor

het Podium niet mogelijk om zelf informatie op de website aan te passen waarvoor soms

de beheerder van oé wàOsite van de Stichting wordt ingeschakeld. De aanleiding voor

deze activiteit is de samenwerkingsovereenkómst tussen de Stichting en het Podium' De

begeleidingsgroep van het Podium stelt ook een hoge prioriteit aan deze activiteit'

Uitvoering
De technische structuur wordt mogeliik gemaakt door Cinnamon' De inhoudelijke

invulling wordt door de communicàtiemódewerker van het Podium gedaan in overleg met

de projectleider.

Wat zijn de kaders?
- Missié en doelen Stichting en Werelderfgoed Podium
- Bestaande websites van beide partijen

Financiering
Kosten: € 8.000
Waaruit gedekt: rijkssubsidie
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Webbeheer

Doel
Een actuele website die ervoor zorgt dat bezoekers steeds terugkeren voor nieuwe
informatie.

Resultaat
De website is up-to-date. De laatste nieuwsberichten met betrekking tot het
Werelderfgoed staat erop, de activiteiten van het Podium zijn aangekondigd en de
producten van de Stichting staan er op. De bezoekersaantallen van de website zijn een

indicatie van het succes van de website. Deze gegevens geven ook aan welke pagina's in
trek zijn en welke niet. Dit helpt bij het aanpassen van de website om er zo voor te
zorgen dat het zo actueel en relevant mogelijk is.

Voorgeschiedenis
De afgelopen jaren is de website al een belangrijk aandachtspunt van de Stichting en het
Podium geweest. De bezoekersaantallen blijven stijgen maar het is een uitdaging om de
website actueel en aantrekkelijk te houden.

Uitvoering
De communicatiemedewerker van het Podium in overleg met de projectleider. De actieve
input van de werelderfgoedlocaties is essentieel voor nieuwsberichten en input voor de
nieuwsbríef.

Wat zijn de kaders?
- De in 2011 opgestelde marketing en communicatiestrategieën
- activiteiten en producten Stichting en Werelderfgoed Podium

Financiering
Kosten: € 9.000
Waaruit gedekt: rijkssubsidie
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Oveni cht fi nanciën Samenwerki ng Stichti ng WereHertgoed. nl en
Werelderfgoed Podium
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Thema en adiviteiten

Subsidie-
verzoek

2075
VER.

subsidie

Eigen

bÍjdrage
turen)

Externe

linan-
ciering

Samenwerkins met Werelderfeoed Fodium € 10.000

Samenwerkine Stichtins en Podium € 10.000

1Àlebsite € 24.500

Onderhoud en uitbouw website € 7.500

Samenvoegen website Stichting en WE

Podium € 8.000

Webbeheer € 9.000



Program ma 4 Organisatie Werelderfgoed.n I

PoÉefeuillehoudert Secretaris I
Voorzitter
Mw C. Westrik en Dhr. H. Brinkman
a. Inzet projectleider / secretaris

4.1 Inzet
projectleider /
secretaris

Portefeuillehouder: Schokland en
omgeving
Dhr. A. van der Werff
a. Overhead

Portefeuillehouder: Secretaris
Mw C. lltlestrik
a. Secretariaat/vergadering en
Portefeuil!ehouder: Secretaris

4"5
Administratieve
en
kantoorkosten
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Portefeuillehouder: Schokland en
omgeving
Dhr A. van der WeÉf
a. Accou ntantsverklarinq

PoÉefeuillehouder: Scholand en
omgeving
Dhr. A. van der Werff
a. Administratieve en kantoorkosten

Portefeuillehouder: Schokland en
omgeving
Dhr. A. van der Werff

Portefeuillehouder: n,v.t.
a. Uren



Programmadoel

We willen een efficiënte organisatie van de Stichting Werelderfgoed.nl zodat het Bestuur
gefundeerde besluiten kan nemen.

Dit moet leiden tot:
. Duidelijke koers van de Stichting;
. Samenwerkingsovereenkomst met het Werelderfgoed Podium;
. Efficiënte inzet van projectleider I secretaris.

Wat willen we bereiken? Wat saan we daarvoor doen?

1. Samenwerken met Werelderfgoed
Podium

. Samenwerkingsovereenkomst
aangaan

5. Duidelijke koers Stichting . Activiteitenplan opstellen en
navolgend
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Taak
Projectleider: samen met het projectteam stukken voor de bestuursvergadering

voíbereiden, ondersteuning bieàen aan portefeuillehouders, bewaken budgetten en

activiteitenplan en als contactpersoon namens de Stichting naar buiten treden'

secretaris: verslaglegging doen van Dagelijks en Algemeen Bestuur, inhoudelijke stukken

voor de vergadering;;voorUereiden, in de gaten houden van de opvolging van acties en

fungeren atÀ tint< tussen het Projectteam en het Algemeen Bestuur.

verder zal er in 2015 een inhoudelijke verdieping van de taken plaatsvinden nu een deel

van de administratieve functies door de assistent programma manager bij het Podium

worden overgenomen, Hierdoor kan de projectleider haar expertise op het gebied van

werelderfgoe? veel beter inbrengen. Zo zal de projectleider verantwoordelijk zijn voor de

strategiebijeenkomsten en ook in de projecten een sterkere inhoudelijke inbreng hebben'

net piojec[ over duurzaam toerisme valt ook onder de projectleider.

Resultaat
Dat er een koers is voor de stichting en dat deze gevolgd wordt. Dit wordt gemeten aan

de hand van de behaalde resultaten naar aanleiding van het activiteitenplan.

Uitvoering
De projecg-eider /secretaris voert de taken uit in samenwerking met het proiectteam en

besluu?, en daar waar mogelijk ook met inhoudelijke input van UNESCO Pariis'

Financiering
Kosten: € 45.000
Waaruit gedekt: rijkssubsidíe

Wat zijn de kaders?

- ActiviteitenPlan Stichting
- Besluiten Algemeen Bestuur en Projectteam
- Contract

Functie
Dit zijn management kosten die niet direct tot productiekosten gerekend kunnen worden.

Financiering
Kosten: € 3.000
Waaruit gedekt : rijkssubsidie

Wat zijn de kaders?
- Richtlijnen RCE
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T
Taak
Secretariaat: postadres en vragenbaak.
Vergadering: het zorgen voor vergaderruimte

Resultaat
De post voor de Stichting wordt tijdig en adequaat afgehandeld, de mensen krijgen de

informatie waar ze om uiagen (ali dat in het vermogen van de Stichting ligt), en de

vergadering vinden op een geschikte locatie plaats.

Uitvoering
secretariaat: De Beemster met ondersteuning van projectleider.
Vergaderi ngen : Projectleider

Financiering
€ 3.300
Waaruit gedekt: rijkssubsidie

Wat zijn de kaders?
- Besluiten bestuur en proiectteam m.b.t. vergaderingen
- ActiviteitenPlan Stíchting

| 4.4 Accountantsverklaring 
- 

I

Doel
Objectief vaststellen van de uitgaven om zo te beoordelen of de uitgaven rechtmatig
waren.

Resultaat
Een verklaring dat het geld rechtmatig en binnen de subsidie is uitgegeven.

Uitvoering
Schoklandtn omgeving geeft de opdracht aan een extern accountantsbureau. De

penningmeester draagt zàrg voor de overdracht van de documenten en opmaak van de

kosten.

Financiering
Kosten: € 3.000
Waaruit gedekt: rijkssubsidie

Wat zijn de kaders?
- De richtlijnen van de RCE.
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4.5 Administratieve en kantoorkosten

Doel
De kosten die verbonden zijn aan administratie van de Stichting, zoals bijvoorbeeld
bankkosten.

Uitvoering
Schokland en omgeving.

Financiering
Kosten: €7OA
Waaruit gedekt: rijkssubsidie

4.6 Diversen

Doel
Dit budget is bedoeld voor onverwachte uitgaven die niet in de begroting zijn
opgenomen.

Financiering
Kosten: € 3.000
Waaruit gedekt: rijkssubsidie

4.7 Uren

Uitvoering
Hier gaat het om de uren die door de werelderfgoedlocaties gemaakt worden voor het
werk voor de Stichting. Het aantal uren is gebaseerd op deels recent en eerder
doorgegeven gegevens. Er wordt een gemiddelde van € 75 per uur aangehouden.

Financiering
Kosten: € t45.275
Waaruit gedekt: eigen middelen
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Ovenicht financiën Positionering WE.nl

lnzet projectleider / secretaris € 45.000

Overhead € 3.000

secretariaat / vergaderingen € 3.300 € 2.100

Accou ntantsverkla ring € 3.000

adminÍstratÍeve + kantoorkosten €7BA

Diversen € 3.000

Uren (niet verder gespecificeerd door sites) € 127.500
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Themo en activiteíten

Subsidíe-
verzoek

2015
VER-

subsídie

Eigen
bijdrage
(uren)

Externe

tínon-
cíering

Oreanisatie Werelderfsoed. nl € 58.880 € 129.600



Totaaloverzicht Fi na nciën

Thema en activiteiten

Subsidie-
venoek

2475
VER-

subsidie

Eigen

bijdrage
(uren)

Externe

!Ínan-
cíering

Marketing en Csmmunicatie € 52.080 € 3.075 € 80.000

Bekendheid Werelderfgoed Podium vergroten € 1_0.000 € 450

Proiect communicatie € 15.000 € 450

Update brochure € 2.000 €75
Werelderfgoed boek iM olencomplex Kinderd ijk-
Elshout) € 20.000 € 40.000

Vakantiebeurs € 5.000 € 2.100 € 40.000

Educatie € 16.500 € 1.500

Onderwiisbeurs € 7.500 € 1.200

U itbreidine dieitaa I Werelderfsoed € 9.000 € 300

Werelderfgoedweekend € 11.000 € 1.550 € 12.000

Werelderfgoedweekend (algemeen / per site) € 1.000 € 1.650 € 12.000

Project communicatie jeugd € 10.000

Duurzaam Toerisme € 30.ooo

Project duurzaam toerisme € 30.000

Positionerins Werelderfeoed.nl € 15.0{X} € 51.1:X!

Kennisuitwisselingbijeen komsten € 4.000 € 7.500

Strategiebijeenkomsten € 3.000 € 750

Samenwerkingsverbanden
Externe fínancierína 8,000 € 42.880

Samenurerking met Werelderfeoed Podium € 10.GX)

Samenwerkins Stichtine en Podium € 10.000

Website € 24.500

Onderhoud en uitbouw website € 7,500

Samenvsegen website Stichting en WE Podium € 8,000

Webbeheer € 9.000

Orsanisatie Werelderfgoed. nl € 5E.gO0 € r.29.600

lnzet projectleider / Secretaris € 45.000

Overhead € 3.000

secretariaat / vergaderingen € 3.300 € 2.100

Accou nta ntsverkla ring € 3.000

administratieve + kantoorkosten € 700

Diversen € 3.000

Uren € 127.500

TOTAÀL
€

íET.OOO

€
30.ooo

€
íE6-955

€
ío2.ooo
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