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1. Doelstelling  

De Stichting Open Monumenten Comité Zutphen (OMCZ) is opgericht 20 juni 2013 na een 

verzoek hiertoe van de gemeente aan het Wijnhuisfonds en de Historische Vereniging 

Zutphen. Deze partijen hebben dit samen met een beperkte ondersteuning van de gemeente 

opgepakt. Wij zijn een non profit organisatie met als centrale culturele doelstelling jaarlijks de 

Open Monumentendagen in Zutphen te organiseren met alles wat daarbij komt kijken, 

teneinde het cultureel erfgoed toegankelijk te maken voor een breed publiek. Wij organiseren 

de Open Monumentendagen met een geheel uit vrijwilligers gevormd bestuur en Comité. 

Voorts werken wij nauw samen met gemeentelijke instellingen en organisaties op het gebied 

van erfgoed en toerisme.  

Onze doelstelling is vastgelegd en verwoord in de statuten van OMCZ (art. 2):  

-  De stichting heeft als doel: het organiseren van open monumentendagen met culturele 

activiteiten, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe 

bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de 

oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting. 

- De stichting beoogt het algemeen nut. 

- De stichting heeft geen winstoogmerk. 

 

2. Onderdeel van landelijk initiatief 

Ons initiatief is onderdeel van de landelijke Open Monumentendagen die jaarlijks in het 

tweede weekend van september worden gehouden. Het initiatief vindt plaats onder auspiciën 

van het landelijke projectbureau Open Monumentendagen. Deze stelt jaarlijks een thema vast. 

Maar de open monumentendagen worden uitgevoerd door lokaal werkende Comités zoals het 

onze. Onze intentie voor de toekomst en de praktijk tot nu toe is dat wij dit thema overnemen 

en uitdragen. Met het jaarlijks wisselende thema als leidraad willen wij de openstelling door 

eigenaren en beheerders bevorderen van zowel thema gerelateerde als andere monumenten in 

de stad. 

 

3. Ambities  

Wij willen met de Open Monumentendagen de aandacht voor de vele monumenten (ca. 400 

rijksmonumenten) die onze stad rijk is, vergroten. Daarmee willen wij een bijdrage leveren 

aan het versterken van het maatschappelijk draagvlak voor behoud van ons monumentale 

erfgoed en de waardering daarvan. Wij doen dit door dit culturele erfgoed toegankelijk te 

maken en te houden voor een breed publiek. Daarbij zetten wij ons in het bijzonder in om 

jongeren zoals scholieren te interesseren voor dat monumentaal erfgoed en willen hen daarbij 

betrekken. Dat is voor de continuïteit van het maatschappelijk draagvlak naar de toekomst toe 

van groot belang. Om jongeren beter te kunnen bereiken en te interesseren in cultureel 

erfgoed, zetten we naast het jaarlijkse programmaboekje ook in op digitale middelen (website, 

facebook etc.) 

 

 



4. Speciale activiteiten  

Rondom de Open Monumentendagen organiseren wij in het licht van onze ambities dan ook 

een aantal speciale activiteiten.  

- Klassendag. Op de donderdag of vrijdag voor het Open Monumentenweekend organiseren 

wij in samenspraak met scholen in een aantal monumenten de zogenaamde klassendag. Dan 

bezoeken honderden kinderen één van de Zutphense monumenten. De kinderen krijgen een 

interactieve rondleiding en nemen, samen met hun leerkracht, een duik in de historie. De 

stijgende bezoekersaantallen in de afgelopen jaren maken duidelijk dat hiervoor veel 

belangstelling is. Ons beleid is er uitdrukkelijk op gericht om dit initiatief te continueren en 

mogelijk verder uit te breiden.  

- Speciale activiteiten voor kinderen. Bij de programmering nemen wij een of meerdere 

activiteiten op die gericht zijn op jongeren. Zo hebben wij in 2017 een selfie-wedstrijd 

georganiseerd.  

 

5. Sponsoren en begunstigers  

Onze stichting brengt de noodzakelijke middelen bij elkaar door sponsoren aan te zoeken die 

affiniteit hebben met, of hun werkzaamheden uitvoeren op het gebied van, cultureel erfgoed. 

In 2017 waren onze sponsoren o.a. schilder-, timmer- en bouwbedrijven, een hovenier, een 

architectenbureau, een notariaat etc. De sponsoren worden benoemd in de Jaarrekening die te 

vinden is op onze website.  

Naast sponsoren ontvangen wij subsidie van de gemeente Zutphen en zijn er begunstigers die 

ons ‘in natura’ steunen. Hierbij valt te denken aan vrijkaartjes of ijsjes. Wij zijn alle 

sponsoren, de gemeente en begunstigers zeer erkentelijk voor hun bijdrage. Het bestuur streeft 

naar een liefst meerjarige samenwerking met deze partijen om de continuïteit van de Open 

Monumentendagen over een langere periode te waarborgen.  

 

6. Publiciteit  

Wij brengen de Open Monumentendagen bij een zo breed mogelijk publiek onder de 

aandacht. Dat doen wij onder meer via onze speciaal hiervoor ontwikkelde website 

(www.openmonumentendagzutphen.nl) en Facebook. Zoals gemeld geven wij ook jaarlijks 

een full-color programmaboekje uit waarin alle activiteiten en opengestelde panden staan 

vermeld met een korte toelichting, foto(‘s) en openingstijden. Ook het ‘monument van het 

jaar’ wordt hierin opgenomen. Tevens gegeven wij gratis een bijbehorende plattegrond uit. 

De publiciteit wordt verzorgt door tekstschrijver Brigiet Bluiminck (BrieZiet) en Berthil van 

den Brink (Berthil) voor de website en het drukwerk. 

 

7. Bestuur en organisatie OMCZ  

Met ingang van 1 januari 2018 bestaat het OMCZ bestuur uit de volgende personen:  

- Ineke Hissink-Kaper, voorzitter (namens Historische Vereniging Zutphen) 

- Eric van Schie, vicevoorzitter/secretaris (namens Historische Vereniging Zutphen) 

- Silvia Heyl, penningmeester (namens Stichting Wijnhuisfonds) 

- Anneke van Rooij, lid  

 

http://www.openmonumentendagzutphen.nl/


Alle bestuursleden zijn onbezoldigd. Alleen feitelijk gemaakte kosten voor de stichting 

worden vergoed, dan wel door bijdragen van de Historische Vereniging en/of stichting 

Wijnhuisfonds. Wij maken ook geen gebruik van kantoorfaciliteiten, dus er zijn op dat vlak 

ook geen kosten. Wij werken zo veel mogelijk met vrijwilligers, zowel de personen die zich 

in de voorbereiding inzetten (in het OMCZ), als bijvoorbeeld de gidsen die op de dagen zelf 

actief zijn in en rond de monumenten. Al met al gaat het om vele tientallen vrijwilligers waar 

wij elk jaar weer op kunnen rekenen.  

Aan de koren, muziekgezelschappen e.d. wordt een onkostenvergoeding gegeven. Een exacte 

opgave van deze kosten staat vermeld in de jaarrekening, te vinden op deze website. 

 

8. Beheer en besteding van het vermogen  

De stichting is niet gericht op het maken van winst of het opbouwen van vermogen. Insteek is 

dat de jaarlijkse activiteiten kostendekkend zijn. Er wordt hooguit een reserve aangehouden 

om onverwachte uitgaven te kunnen dekken en de liquiditeit te waarborgen. Het bestuur stelt 

jaarlijks een begroting op. De penningmeester voert de administratie. De jaarrekening wordt 

extern opgemaakt.  

Wat betreft onze inkomsten: Wij hebben geen inkomsten vanuit het evenement zelf.  

Principe is dat zowel de bezichtiging van de monumenten, de wandelingen onder leiding van 

een gids,  als alle hieromheen georganiseerde evenementen gratis toegankelijk zijn voor het 

publiek. Monumenthouders kunnen ook alleen deelnemen aan de Open Monumentendagen als 

zij geen entree vragen. Alleen in bijzondere omstandigheden zou daarvan kunnen worden 

afgeweken. Wij hebben dus alleen inkomsten vanuit binnengekomen sponsorgelden en 

subsidie.  

Wat betreft de uitgaven: Al onze uitgaven zijn volledig te relateren aan onze culturele 

doelstelling en de daarmee verband houdende activiteiten. Zoals gezegd zijn de bestuurders 

onbezoldigd en zijn er geen kantoorkosten. Verder zijn alle middelen rechtstreeks besteed aan 

de activiteiten in het kader van de Open Monumentendagen en enkele algemene kosten 

(bankkosten, drukwerk, catering etc.). In 2017 bedroeg de exploitatiebegroting van OMCZ ca. 

€ 16.000.  

 

9. Bepalingen bij ontbinding en vereffening 

In de statuten (art. 13) is bepaald dat het bestuur bij zijn besluit tot ontbinding de bestemming 

vaststelt van een eventueel batig saldo. Deze bestemming moet zo veel mogelijk in 

overeenstemming zijn met het doel van de stichting. Het batig saldo wordt besteed ten 

behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling. 

 

 

Vastgesteld in de bestuursvergadering van de Stichting Open Monumenten Comité Zutphen  

d.d. 6 juni 2018 


