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Beleidsplan 2021 Vereniging Vrienden Monumentaal Erfgoed  

Den Haag en Omgeving 
 

Inleiding 
In juli 2020 is de Vereniging Vrienden Monumentaal Erfgoed Den Haag en Omgeving, kortweg 

VME, opgericht door de NV Stadsherstel Den Haag Omgeving en de Stichting 

Monumentenfonds Den Haag en Omgeving. Het beleidsplan voor 2021 is daarmee het eerste van 

deze nog jonge vereniging. Het plan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 1 december 

2020. Op de eerstkomende algemene ledenvergadering zal dit beleidsplan aan de orde komen en 

daarna mogelijk worden aangepast. Jaarlijks zal worden gekeken of het plan aanpassing behoeft. 

 

Doelstelling 
Het doel van de Vereniging Vrienden Monumentaal Erfgoed Den Haag en Omgeving zoals 

geformuleerd in de statuten luidt: ‘het behoud van monumentaal gebouwd erfgoed in Den Haag 

en de Haagse regio’. Het bestuur heeft besloten om deze doelstelling als volgt te verbijzonderen. 

a) De vereniging zet zich in voor alle monumentale panden in Den Haag en omstreken, los 

van de vraag of het Rijksmonumenten of Gemeentelijke Monumenten betreft. Locaties 

als het Huijgenspark en het Oranjeplein verdienen evenzeer de aandacht als de 

monumentale wijken Statenkwartier en Duinoord (‘monumenten staan overal’). 

b) De Vereniging richt zich niet alleen op woningen, maar ook op bedrijfspanden en andere 

bouwwerken. 

c) Naast historische en neo-klassieke panden komt recentere, waardevolle architectuur 

evenzeer in aanmerking voor behoud. 

De VME is een vereniging zonder winstoogmerk, zie de statuten artikel 2.3. Het lidmaatschapsgeld 

van de leden is bedoeld voor de uitgaven die de vereniging doet voor het uitvoeren van haar 

beleidsplan. Het bestuur verricht zijn werkzaamheden zonder dat daar een bezoldiging tegenover 

staat. Eventuele giften, legaten of donaties zullen behalve voor het uitvoeren van het beleidsplan 

worden gebruikt om het behoud van monumentaal erfgoed in Den Haag en omgeving te 

ondersteunen, echter niet door onderhoud van panden voor eigen risico en rekening te verrichten. 
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Beleidsplan 2021 
 

1. Status Beleidsplan. Het beleidsplan van de VME voor het eerste volledige kalenderjaar van 

haar bestaan is een plan dat in de opbouwfase verkeert. De leden hebben zich er nog niet over 

kunnen uitlaten. Het bestuur zal de eerste ledenvergadering het beleidsplan aan de leden 

voorleggen. Hun inbreng kan het plan nog doen groeien of wijzigen. 

 

2. Ledenwerving. Uiteraard wil de VME zich in dat eerste jaar richten op het werven van leden. 

Dat zal op de volgende wijze worden aangepakt. 

a. Er wordt een folder gemaakt, die onder meer kan worden verspreid via de bibliotheken 

in Den Haag en de omliggende gemeenten. Met een klein affiche, op te hangen op 

plekken waar publiek samenkomt dat in de doelstelling van de VME geïnteresseerd 

zou kunnen zijn, willen we eveneens de aandacht op de vereniging vestigen.  

b. Via contacten met andere verenigingen zoals de Vrienden van Den Haag en Gilde Den 

Haag worden geprobeerd mensen enthousiast te maken voor de VME. Tevens wordt 

samenwerking gezocht met deze verenigingen. 

c. De bestuurders en leden zullen hun netwerk inzetten om leden te werven. 

d. Er zal publiciteit worden gemaakt naar aanleiding van de onderstaande activiteiten 

(prijsvraag, awareness acties, bijeenkomsten en routes). Deze publiciteit bestaat uit 

i.   Het benaderen van relevante lokale media (lokale bladen en lokale onlinemedia) 

ii. Eigen social media berichten door bestuursleden 

De doelstelling voor het aantal leden ultimo 2021 is 50, oplopend naar 125 in 2022 en 250 in 

2023. 

 

3. Website. Er wordt een website gebouwd voor de stichting als extern visitekaartje en intern 

platform voor de leden. De website is een ‘must have’ voor alle publiciteit en activiteiten van de 

vereniging. Op de website worden actualiteiten gedeeld met de leden en stakeholders. De 

website wordt tevens gebruikt om aan de ANBI-publicatieplicht te voldoen. 

 

4. Prijsvraag. Er wordt een prijsvraag georganiseerd waarbij inwoners van verschillende 

buurten in Den Haag een gebouw kunnen nomineren dat er positief uitspringt. Bij voorbeeld 

omdat het mooi gerestaureerd is, of dat het een leuke functie heeft gekregen, of de buurt 

samenbindt. Daarmee wordt de waarde van monumentale gebouwen onder de aandacht gebracht. 



3 
 

5. Awareness acties. Als via leden of anderen de aandacht van de VME wordt gevestigd op een 

waardevol pand dat verpauperd is of anderszins wordt bedreigd in zijn voortbestaan, wil de VME 

zich naar vermogen inzetten voor het behoud van dat pand. Dat wil zij doen door er aandacht 

voor te vragen in de media, bij de verantwoordelijk wethouder en de eigenaar, en door eventuele 

buurtbewoners – wederom naar vermogen – te ondersteunen in hun actie voor het behoud van 

het pand. 

 

6. Monumenten routes. Er zal een begin worden gemaakt met het laten ontwikkelen en 

uitzetten van een wandelroute langs voor de VME interessante gebouwen. Voor het begeleiden 

van groepen op die rondwandeling zullen gidsen worden opgeleid, dan wel zullen ervaren gidsen 

worden benaderd. 

 

7. Bijeenkomsten. Zodra het weer mogelijk is, zal VME bijeenkomsten organiseren, zoals een 

of meer lezingen, het liefst in een monument waar samenkomst van een grotere groep mogelijk 

is, willen de VME aandacht vragen voor dan wel de historie van een gebouw, voor wat er komt 

kijken bij een restauratie van een monument of voor de geschiedenis van een buurt of wijk. Op 

de te beleggen jaarlijkse ledenvergadering zullen deze plannen ter tafel komen en de inzet van de 

leden worden gevraagd voor de verdere invulling daarvan. 
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Financien 
Aangezien 2021 het eerste jaar van de vereniging wordt en het onzeker is of er bijeenkomsten 

kunnen worden georganiseerd, zijn de inschatting van de financiën zeer lastig te maken. Evenwel 

hebben wij de volgende concept richt-begroting opgesteld:  

 

Inkomsten   

Contributie EUR 1.500 Op basis van 50 leden en een contributie 

van EUR 30 

Schenkingen EUR 2.000 Liquidatieopbrengst van een stichting in 

opheffing met een vergelijkbaar doel 

Bijdrage Stadsherstel NV en 

Monumentenfonds Den Haag 

EUR 2.000  

Totaal EUR 5.500  

   

Uitgaven   

Folder EUR 250  

Website p.m. Wordt gedekt voor de bijdrage Stadsherstel  

Organisatie en publiciteit prijsvraag EUR 1.500  

Bijeenkomsten EUR 1.250  

Overige uitgaven EUR 500 Diverse kosten, met name voor publiciteit 

Totaal EUR 3.500  

     

 


