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RSIN nummer: 853752679  
  
 
stichting Digitaal Portaal voor Nederlandse Kastelen, historische 
Buitenplaatsen en Landgoederen (sKBL).   
 
 

Doelstellingen sKBL 
 

1. sKBL levert haar onafhankelijke bijdrage aan de instandhouding van 
Nederlandse KBL’s door het bieden van een digitaal portaal waarin 
verbindende informatie over dit type erfgoed samenkomt dat voor een 
binnen- en buitenlandse publiek beschikbaar is.   

 
2. sKBL is tevens een landelijk platform voor KBL’s en dient daarmee 

de algemene belangen van dit cultuurgroene erfgoed. Hierbij kijkt 
sKBL vooral naar de verschillende manieren waarop KBL’s worden 
gebruikt en beheert en redeneert zij minder vanuit de (weliswaar niet 
onbelangrijke) wijze waarop het objecteigendom is geregeld. Deze 
uiteenlopende managementvormen leveren verschillende visies, 
kennis en ervaringen op waardoor kansen ontstaan voor nieuwe 
samenwerkingsverbanden. Hiermee levert sKBL ook een inspanning 
om de versnipperende belangbehartiging rond KBL’s te verkleinen. In 
dit platform van KBL’s zijn ook provincies, gemeentes, cultureel-
maatschappelijke organisaties, onderzoekers en bedrijven als 
bevriende organisaties welkom als zij de doelstelling van sKBL 
onderschrijven.     

 
3. sKBL stimuleert het verbindende onderzoek naar de geschiedenis en 

ontwikkeling van Nederlandse KBL’s. Ook stimuleert sKBL journalisten 
en andere (digitale) mediavormen om journalistieke/media- 
producties te maken die KBL’s op positieve wijze onder de aandacht 
brengt van een breed publiek.  

 
4. Een vierde doelstelling is het stimuleren van meer internationale 

aandacht voor het Nederlandse cultuurgroene erfgoed. 
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Het werk dat de stichting doet 
 
De sKBL ontwikkelt een hoogwaardig informatie- en communicatieplatform 
dat onder meer: 

 samenhang en binding aanbrengt in het huidige versnipperde aanbod; 

 maatschappelijk draagvlak voor de bescherming van KBL’s creëert 
door bekendheid met dit waardevolle erfgoed te vergroten onder een 
breed publiek; 

 een ‘open-data’ platform biedt waar zoveel mogelijk relevante kennis 
wordt verzameld en toegankelijk wordt gemaakt; 

 een netwerk (community) functie vervult waar partijen – via portaal en 
social media - met elkaar in verbinding worden gesteld; 

Door aan deze onderwerpen aandacht te besteden, wordt een groot publiek 
tegelijk ook bewust gemaakt welke taken en zorgen er op de schouders van 
eigenaren en beheerders van K/B/L’s berusten.  
 
De nieuwsvergaring voor het portaal komt voort uit een  netwerk van 
correspondenten uit de werelden van wetenschap, kasteelmusea, eigenaren/ 
beheerders van KBL, overheid, musea, excursieorganisatoren, uitgevers, 
horecaondernemers, etc.  
 
 
sKBL spant zich in om haar website (www.skbl.nl) te ontwikkelen tot een 
actuele en hoogwaardige bron van informatie en communicatie. De site 
brengt samenhang in het versnipperde digitale aanbod van Nederlandse 
KBL’s. Het digitale portaal biedt;  
 
- historische data en bezoekersinformatie van Nederlandse KBL’s,   
- zoekfuncties op relevante onderwerpen, locaties en nieuwsberichten, 
- wekelijkse nieuwsberichten en actualiteiten, 
- oproepen en bemiddelingen, 
- informatie uit provincies en regio’s, 
-  verbindt naar sociale media van sKBL (Twitter, Facebook, LinkedIn),  
-  informatie over de stichting, haar (ANBI-)doelstellingen en Vrienden. 
 
Jaarlijks verzendt sKBL tenminste zes digitale nieuwsbrieven met een 
gevarieerde inhoud. 
 
sKBL zal in 2015 enige excursies organiseren en streeft er naar om met 
ingang van 2015 een jaarlijkse sKBL lezing te houden die wordt 
uitgesproken door een gerenommeerd spreker uit binnen- of buitenland. 
Hij/zij dient zijn/haar gehoor een vernieuwende visie over het beheer en 
behoud van KBL’s voor te houden of spreekt over het verwerven van meer 
maatschappelijk draagvlak voor dit erfgoed. Fondsen en overheden zullen 
worden benaderd om deze jaarlijkse sKBL lezing gezamenlijk te financieren. 

http://www.skbl.nl/
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De lezing is bedoeld voor alle direct betrokkenen bij KBL’s en dient ook als 
middel om meer Vrienden van sKBL te werven.   
 
sKBL heeft zich verplicht tenminste eenmaal per jaar met de aangesloten 
provincies een overleg te voeren. Hierbij agenderen zowel sKBL als de 
provincies agendapunten. Eind 2014 waren de provincies Noord-Holland, 
Zuid-Holland en Utrecht op basis van een overeenkomst met sKBL 
verbonden. Gelderland heeft aangekondigd dit in januari te willen doen en 
met andere provincies worden gesprekken gevoerd. Dit interprovinciaal 
overleg is bedoeld om te praten over het afzonderlijke provinciaal beleid en 
om het overleg met (de Vrienden van) sKBL te bevorderen. Kosten voor deze 
activiteiten kunnen uit de bijdrages van de provincies worden betaald.     
 
In 2015 en na juryberaad zullen de winnaars bekend zijn van de Ithakaprijs 
en het Ithakastipendium. sKBL spant zich in om persbelangstelling voor 
deze prijs op te wekken. Daarmee komt zij tegemoet aan de wens van de 
schenkster om meer aandacht te generen voor vergelijkend onderzoek naar 
de geschiedenis van KBL’s. Tegelijk kan de stichting dit moment benutten 
om de aandacht vestigen op de bezigheden van sKBL. Enige vrijwilligsters 
zijn beschikbaar om een prijsuitreiking te organiseren. De schenking voorziet 
in een bedrag om dit evenement financieel te kunnen realiseren.   
 
 

Bestuur sKBL 

 
Het stichtingsbestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris 
en twee bestuursleden. Dit zijn:   
 

- Chris Kalden, voorzitter 
- Erik Wanrooij, secretaris 
- Luydert Smit, penningmeester 
- Herma de Heer, bestuurslid 
- Bert Boer, bestuurslid 

 
Het bestuur sKBL komt twee maal per jaar samen, of vaker als daartoe 
aanleiding is. Dan brengt de directeur verslag uit van de stand van zaken. 
Eenmaal per jaar legt hij in samenspraak met de penningmeester een 
jaarbegroting aan het bestuur voor en stemt samen met het bestuur doelen 
af of bij.  
 
In het vierde kwartaal van elk kalenderjaar legt de directeur een 
geactualiseerd beleids- en communicatieplan aan het bestuur voor. Dit 
document bevat tevens een begroting voor de financiering van het jaarlijkse 
beleids- en communicatieplan (voor kosten/baten). Het bestuur geeft zijn 
goedkeuring aan deze plannen en begroting op grond waarvan de directeur 
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zijn activiteiten uitvoert. Voorts is er tenminste per half jaar een financieel 
overleg tussen de penningmeester en de directeur.  
 
Het bestuur ontvangt geen honorarium voor haar werkzaamheden. Het 
bestuur ontvangt ook geen onkostenvergoedingen.  

 
 

Functionarissen 
 
Directeur 
 
Het bestuur heeft per 01 maart 2014 een directeur aangesteld. De directeur 
is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Hiertoe zal op 
offertebasis door het bestuur telkens voor een jaar opdracht worden verleend 
aan een daartoe gekwalificeerde persoon, waarbij een jaarlijkse verlenging in 
de samenwerking intentioneel besloten ligt.  
 
 
Rol vrijwillige eindredacteur, correspondenten en vrijwilligers 
 
De directeur regelt binnen sKBL de betrokkenheid van een kring van 
onbezoldigde correspondenten en andersoortige vrijwilligers. Zij leveren met 
name nieuws en relevante berichten aan, schrijven nieuwsberichten en zijn 
voorts actief in de organisatie van bijvoorbeeld lezingen, conferenties, 
excursies, sKBL vergaderingen, etc.  
 
 
Financiering van sKBL 
 
De stichting is door de fiscaliteit de culturele ANBI status voor onbepaalde 
tijd verleend. sKBL moet door middel van donaties en aanvullende inkomsten 
haar activiteiten financieren op basis inkomsten die verkregen worden door 
betaalde activiteiten, passend binnen de doelstelling van de stichting sKBL. 
Verder moeten bemiddelingen, advertenties in de nieuwsbrief en andere 
diensten inkomsten opleveren voor de stichting.  
 
sKBL wordt gefinancierd uit uiteenlopende bijdragen waarbij het startkapitaal 
afkomstig is van de in 2014 opgeheven St. THB 2012. Voorts dragen diverse 
aangesloten provincies bij. Ook in 2015 zal worden ingezet om fondsen 
geld te vragen voor sKBL projecten. Voorts zal worden onderzocht of 
bedrijfssponsoring van sKBL zinvol is. In 2015 wordt ingezet om het aantal 
donateurs (Vrienden) te vergroten van 50 (2014) naar 100 Vrienden. De 
donateurs die in 2014 zich hebben aangemeld, hebben hun bijdrage gedaan 
voor de jaren 2015 en 2016.   
 
Overheden 
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Provinciale overheden zijn een belangrijk voor KBL’s. Ook zij hebben belang 
bij dit digitaal portaal waarop zij informatie kunnen geven/vinden en kunnen 
meewerken om dit landelijk zeer versnipperde erfgoed meer tot eenheid en 
samenwerking te bewegen. Gestreefd zal worden om meer provincies te 
betrekken bij sKBL. Ook gemeentes hebben belangstelling voor sKBL. De 
gemeente Bloemendaal meldde zich in 2014 nog aan. In 2015 zal actief 
worden ingezet meer gemeentes te betrekken bij sKBL.   
 
Advertenties Nieuwsbrief 
In 2015 begint sKBL met de verkoop van advertenties in de nieuwsbrief. De 
directeur en/of eindredacteur oordelen over al dan niet plaatsen van 
advertenties. Voorts zal een bemiddelingsvergoeding worden gevraagd aan 
touroperators als zij toeristische vragen stellen en/of voor introducties uit 
binnen- en buitenland, locatieverzoeken t.b.v. reclame, film- of 
dramaproducties, die verbonden zijn aan de activiteiten en data van de 
stichting.    
 
Bijdragen betrokken partijen  
Institutioneel beherende partijen zoals Staatsbosbeer, Natuurmonumenten 
en de Twaalf Landschappen en particuliere organisaties zoals de Federatie 
Particulier Grondbezit, de Vereniging Particulier Historische Buitenplaatsen, 
etc. worden een financiële bijdrage gevraagd. De Nederlandse 
Kastelenstichting heeft zich inmiddels als Vriend aangemeld. 
 
 
Giften  
De culturele ANBI status is van waarde voor derden om financiële bedragen 
te verstrekken in de vorm van een fiscaal aftrekbare gift. In dit jaar zal dan 
ook worden ingezet op het verwerven van schenkingen door particulieren.  
 
Heemstede, 5 januari 2015 


