
> erfgoedhuis-zh.nl

Samen erfgoed behouden, 
benutten & beleven
Erfgoedhuis ondersteunt, verbindt en inspireert  
erfgoedbetrokkenen bij het in stand houden en  
ontsluiten van cultureel erfgoed in Zuid-Holland.

2019 IN CIJFERS

Erfgoeddag

Netwerkdag 
archeologie

Najaarsbijeenkomst 
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Lezingen 
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18.939 uur
zetten we ons in voor  
erfgoed; voor honderden 
professionals van  
provincie, gemeenten, 
molens, musea,  
monumenten en  
vele vrijwilligers met  
hart voor ons erfgoed.

EVENEMENTEN

We organiseerden: 
25 expertmeetings,
netwerkbijeenkomsten,
studiemiddagen,  
exposities, cursussen  
& workshops, 1 Dag van het Kasteel,
1 netwerkdag Archeologie en 1 Erfgoeddag.
Hiermee informeerden, activeerden en
inspireerden we zo’n     mensen.150.000

  

MONUMENTENWACHT
Inspecteurs van onze Monumentenwacht 
maakten 751 rapportages, verrichtten
20 quickscans en aankoopkeuringen, hebben
12 SIM-subsidies aangevraagd (alle toegekend!)
en bedienden 2.653 abonnees.

We ondersteunden 256 uur provincie
Zuid-Holland bij werkplekbezoeken en het 
beoordelen van subsidie-aanvragen.

BELANGRIJKSTE PUBLICATIES
• Archeologische Kroniek 2018
• Handreiking molenerven
• Erfgoedpaspoort Goeree-

Overflakkee

PERSONEEL
We hadden op 31/12/2019 

28 mensen in dienst.

5 collega’s vertrokken en
er kwamen 8 bij.

MAILINGS
We verzonden  

126 nieuwsbrieven,
persberichten,  
uitnodigingen en 
andere mailings

ONLINE BEREIK
Onze 10 websites trokken in  
totaal ruim 335.000 unieke
bezoeken. Dat is een groei van 
12% ten opzichte van 2018 en
59% ten opzichte van 2017.

geschiedenisvanzuidholland.nl
Deze publiekswebsite  
trok met 250.000
de meeste bezoeken. 

SOCIALS

ONLINE BEREIK (X 1.000)

DAG VAN  
HET KASTEEL

Deze dag trok ruim 

15.000 gasten.

227 vrijwilligers waren

1.623 uur op de been bij

19 verschillende kastelen
en landgoederen.

ERFGOEDDAG
Deze dag trok  

300 bezoekers,
 die na afloop  
een 9 gaven.

KENNIS IS KRACHT
• 23 cursussen
• 6 incompanytrainingen

Daarmee hebben we 

425 vrijwilligers 
van 71 musea en
historische verenigingen 
opgeleid.

DIGITALISERING
• 2 netwerkbijeenkomsten
• 10 cursussen
• 8 musea ontvingen

maatwerk

Daarmee hebben we 

125 instellingen en 

161 deelnemers bereikt

EDUCATIE
5 Waterliniedagen met elke

  keer 120 kinderen.

BEZOEKERSAANTALLEN 
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Boekjaarsubsidie

€1.675.300
Monumentenwacht 

€547.020
Overige eigen inkomsten

€400.700
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