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1. Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag van de stichting landelijk Contact Museumconsulenten (LCM) over het jaar 

2021. Het LCM is het interprovinciale samenwerkingsverband van museumadviseurs in Nederland. De 

adviseurs van het LCM worden door de erfgoedinstellingen waaraan ze verbonden zijn in de gelegenheid 

gesteld te participeren in het samenwerkingsverband. Deze instellingen werken voor een bredere 

belangenbehartiging ook samen in het Overleg Provinciale Erfgoedinstellingen Nederland (OPEN). 

 

2. Organisatie 

Het LCM helpt musea en andere instellingen die erfgoedcollecties beheren en presenteren het potentieel 
van hun verzamelingen optimaal te benutten. De advisering en ondersteuning richt zich vooral op 
kwaliteitsverbetering, deskundigheidsbevordering en vergroting van het publieksbereik. De activiteiten 
die het LCM ontwikkelt zijn vaak breed toepasbaar in de erfgoedsector.  
Het LCM is een landelijk netwerk van museumadviseurs die in dienst zijn van provinciale organisaties. LCM 
heeft zelf geen medewerkers in dienst. 
Om het doel van het LCM t verwezenlijken, komen de adviseurs regelmatig bijeen om kennis te delen, te 
netwerken en – indien mogelijk- nieuwe projecten te ontwikkelen. Ook participeren zij in regionalen, 
nationale en internationale overleggen. De adviseurs bedienen elk hun eigen provinciale achterban.  
Het LCM werd op 22 februari 1984 opgericht en is sinds 6 november 1991 officieel een stichting.  
Het LCM is ingeschreven in het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 
41157046.  
Het LCM is een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  
RSIN 811175662. 

 

2.1 Visie en Missie  

Het is de visie van het LCM dat musea en andere instellingen waarin erfgoed bewaard en gepresenteerd 
wordt van waarde zijn voor de samenleving. Dat geldt zowel voor grote als kleine instellingen. Hun 
maatschappelijke waarde wordt onderstreept door de vele vrijwilligers die er werkzaam zijn. Musea en 
verwante instellingen willen hun werk graag op verantwoorde wijze uitvoeren, ook als dat werk ten dele 
of geheel door vrijwilligers gedaan wordt. Dat vraagt om kwaliteitszorg en zorg voor voldoende 
deskundigheid.  
Het LCM vindt het belangrijk dat hiervoor adequate ondersteuning wordt geboden en dat er goede na- en 
bijscholingsmogelijkheden zijn voor alle mensen werkzaam in de museale sector.  
De missie van het LCM is om musea en verwante instellingen te ondersteunen in kwaliteitsverbetering en 

professionalisering. In provincies waar museumadviseurs actief zijn gaat bijzondere aandacht uit naar 

middelgrote en kleine musea, waarin veel werk wordt verzet door vrijwilligers. Daarnaast wordt op 

landelijke schaal onze website www.museumdonsulenten.nl gepromoot als ‘digitale museumconsulent’. 

 

2.2 Bestuur  

Het bestuur van het LCM bestond in 2021 uit drie personen te weten:  
1. Mirjam Pragt, voorzitter, Museumfederatie Fryslân;  

2. Liesbeth Tonckens, penningmeester, Erfgoed Gelderland;  

3. Sandra Welters, secretaris, huis voor de Kunsten Limburg. 
 
Het bestuur heeft in 2021 naar aanleiding van strengere eisen van de Triodosbank een wijziging bij de 

Kamer van Koophandel doorgevoerd. Vanaf 2021 zijn alleen de voorzitter, penningmeester en secretaris 
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onderdeel van het bestuur. Met de voormalig bestuursleden, de museumconsulenten van de andere 

provincies wordt op voet van gelijkwaardigheid overlegd, dit zijn:  
 

- Erfgoed Brabant: Annette Gaalman 
- Erfgoed Zeeland, Janneke de Wit 
- Erfgoedhuis Zuid-Holland, Evelien Masselink 
- Landschap Erfgoed Utrecht, Marianne de Rijke 
- Batavialand, André Geurts (Flevoland) 
- Platform Drentse Musea, Iris Bierenbroodspot 
- Erfgoedpartners, Mireille de Jong (Groningen) 

 
De bestuursleden en hun partners ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden, ook geen 
onkostenvergoeding. Zij zijn allen in dienst bij een provinciale ondersteuningsorganisatie.  
 
Het bestuur heeft in 2021 zes keer vergaderd en een aantal keren gezamenlijk overlegd met landelijke 
partnerorganisaties: 

- twee keer overleg met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed; 

- één keer overleg met de Museumvereniging en het Museumregister, aangaande de 
Museumnorm.  

- één keer overleg met het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE).  

 

Het bestuur en de leden hebben naar aanleiding van de op 1 juli 2021 ingevoerde nieuwe Wet Bestuur en 

Toezicht Rechtspersonen (WBTR) de bestaande statuten en het beleidsplan geëvalueerd tijdens een sessie 

die geleid werd door adviesbureau Cirkeltoezicht. Er is gesproken over de toekomst en rechtsvorm van het 

LCM. Hier is uit voortgekomen dat er onderzocht is of een samenvoeging met het Overleg Provinciale 

Erfgoedinstelling Nederland (OPEN) tot de mogelijkheden behoord om de gezamenlijke bestuurslast te 

verlichten.  

 

3. Inhoudelijk verslag 
 

Vanwege de corona pandemie, zijn er in 2021 geen nieuwe projecten ontwikkeld. De energie is vooral 

gaan zitten in het onderhouden en verbeteren van bestaande netwerken. 

De website www.museumconsulenten.nl is gecontinueerd, geborgd en doorontwikkeld. Dit door een 

nieuwe vormgeving en inbedding van het Spoorboekje Digitalisering (van het Netwerk Digitaal Erfgoed 

NDE) en koppeling aan www.erfgoedvrijwilliger.nl m.b.t. o.a. e-learnings en vakinhoudelijke informatie.  

In 2021 zijn er 9.377 gebruikers geweest waarvan 9.292 unieke bezoekers. In totaal waren er 31.783 

pagina weergaves in 14.010 sessies; dat is dus iets meer dan 2 pagina’s per bezoeker. De gemiddelde 

sessieduur was 1.59 minuut. 

 

Het project Kennisdeling ten behoeve van de professionaliteit van de museumsector is afgerond. 

(subsidie Mondriaan Fonds). Resultaat is onder andere dat er korte informatiefilmpjes op 

www.museumconsulenten.nl zijn geplaatst over:  

- Collectiewaardering; https://vimeo.com/533963069  

- De Ethische Code voor Musea; https://vimeo.com/594606662  
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- Het Museumregister. https://vimeo.com/594606724  

 

Leden van LCM hebben zitting in de redactieraad van het vakblad Museumpeil. Deze redactieraad 
vergadert 4 maal per jaar en geeft twee edities per jaar uit. Er wordt inhoudelijk bijgedragen.  
Er is geparticipeerd in diverse bijeenkomsten van het ICOM over de vernieuwing van de (internationale) 
museumdefinitie en er is gevraagd advies gegeven aan de Ethische Code Commissie aangaande enkele 
casussen.  
 
De geplande ‘Toogdag’ tussen het LCM en onze Vlaamse collega’s van Faro (Vlaams steunpunt voor 
cultureel erfgoed) in Het Noord-Brabants Museum is vanwege de toen geldende Corona-maatregelen niet 
door gegaan. Er is ter vervanging een online bijeenkomst georganiseerd. Daaruit voortkomend is er 
regelmatig informeel overleg over de onderwerpen diversiteit en behoud & beheer.  
 
Het LCM werkte mee aan de totstandkoming van de vernieuwde handreiking voor het schrijven van een 
collectieplan: Een collectieplan Schrijven? Dat doe je zo! Deze publicatie verscheen in laatste kwartaal van 
2021 en is het resultaat van een samenwerking tussen de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), 
Faro (BE), de Museumvereniging, het Museumregister en het LCM.  
 
Het LCM nam middels vertegenwoordiging twee maal deel aan het landelijke cultuurbeschermingsoverleg 
dat georganiseerd wordt door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)  
 
Het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) heeft het LCM aan het einde van 2021 een subsidie verleend om de 
‘Erfgoedkit’ te borgen. In 2022 zal hierover een beleid geformuleerd worden en zal de uitvoering hiervan 
plaatsvinden. Daarnaast gaf het LCM advies binnen de werkgroep die een nieuwe handreiking voor een 
informatieplan aan het ontwikkelen is. De oplevering van dit document wordt verwacht in 2022.  
 

4. Financieel resultaat 

De Winst- en Verliesrekening sluit met een voordelig saldo van € 4.875,47.  

Het eigen vermogen is samengevoegd tot één algemene reserve. 
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5. Vaststelling en goedkeuring 

 

 

De jaarrekening 2021 van het Landelijk Contact Museumconsulent is door het bestuur vastgesteld en 

goedgekeurd tijdens de vergadering van 4 april 2021. 

 

Arnhem 4 april 2022 
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6. Jaarrekening Balans per 31 december 2021  

  

Balans per 31 december 2021 
   

  2021    2020  

Activa:  €    €  

    

Vorderingen:    

Vooruitbetaalde kosten financiële dienstverlening                   -            325,00  

Te vorderen subsidie Mondriaan Fonds                    -         6.664,00  

Debiteuren (1)      1.210,00           121,00  

BTW 4e kwartaal          327,14        2.867,00  

 

      
1.537,14        9.977,00  

Liquide middelen    

Triodos zakenrekening 19.77.19.732    26.100,14      20.671,48  

Triodos zakenrendement rekening      7.196,44        7.220,44  

Triodos zakenbeleggingsrekening Sustainable Bond Fund    21.866,27      22.765,41  

    55.162,85      50.657,33  

          

Totaal Activa    56.699,99      60.634,33  

    

Passiva:    

    

Eigen vermogen:    
    

Algemene reserve (2)    

Saldo per 1 januari    51.074,52      61.035,22  

Resultaat boekjaar (3)      4.875,47       -9.960,70  

Saldo per 31 december    55.949,99      51.074,52  
    
    

Totaal Eigen vermogen    55.949,99      51.074,52  

    

Schulden op korte termijn:    

AON, verzekeringen                   -             194,41  

Extrafazant animatie Museumregister                   -          4.682,70  

Extrafazant animatie Ethische code                   -          4.682,70  

Vonk webredactie          750,00                    -    

Crediteuren          750,00        9.559,81  

          

Totaal Passiva    56.699,99      60.634,33  
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Winst- en Verliesrekening    

  2021    2020  

BATEN:  €    €  

    

Contributie partners      6.801,31        6.922,31  

Beleggersrekening        -899,14           469,05  

Overige inkomsten adverteerders          900,00           700,00  

Overige inkomsten (4)      1.500,00                    -    

Totaal baten      8.302,17        8.091,36  

    

LASTEN:    

    

Organisatiekosten    

Bestuurskosten                   -                      -    

Kosten financiële ondersteuning                   -             850,00  

Kosten jaarrekening          325,00           325,00  

Kosten web beheer en onderhoud (5)      2.128,47           160,43  

Kantoor- bankkosten          219,54           194,64  

Contributie en verzekeringskosten          465,79           490,83  

Onvoorzien          287,90              81,41  

Totaal lasten      3.426,70        2.102,31  

    

Bedrijfsresultaat      4.875,47        5.989,05  

    

Projectkosten    

Projectresultaat (6)                   -        15.949,75  

    

Totaal resultaat      4.875,47       -9.960,70  

 

Toelichting  

1) Debiteuren: één erfgoedhuis en een paar adverteerders hebben voor 2021 nog niet betaald. Er 

worden herinneringen verstuurd. 

2) Algemene reserve: in de jaarrekening 2020 waren de reserves verdeeld over drie posten, deze zijn in 

2021 samengevoegd wat de overzichtelijkheid bevorderd tot één post algemene reserve. 

a. de egalisatiereserve. Een budget waarover aan niemand verantwoording hoeft te worden 

afgelegd, daarom ten onrechte onder deze term geschaard. Dit bedrag was in feite de 

algemene reserve. 

b. fonds deskundigheidsbevordering. Post die resteert van het verleden toen nog veel publicaties 

werden gemaakt en verkocht. Die activiteiten zijn allemaal stopgezet, dus niet nodig om dit in 

een aparte post te verantwoorden.    

c. fonds kennisdeling. Project met Mondriaanfonds dat in 2021 is afgesloten. 

3) Resultaat boekjaar positief, omdat er geen projecten op basis van een budget zijn gerealiseerd.  

4) Academie voor Cultuurmanagement, t.b.v. inrichten Spoorboekje. 

5) Structurele inhuur web redacteur waardoor kwaliteit van de website omhoog is gegaan. 

6) Geen projecten in 2021 
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