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Bij 4 van de 8 onderzochte erfgoedverenigingen nam het ledenaantal in 2018 toe. Het
aantal leden van Natuurmonumenten zag ten opzichte van 2017 de grootste toename met
6.910 leden.
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In de bovenstaande grafieken zijn het aantal leden van 8 erfgoedverenigingen per
erfgoeddomein weergegeven voor de jaren 2010 tot en met 2018.

Ledenaantal AWN in 2018 licht toegenomen
Het aantal leden van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland (AWN) en de
Nederlandse Jeugdbond voor Geschiedenis (NJBG) neemt bijna elk jaar af. Van 2010 tot
2013 daalde het ledenaantal van de AWN van 2.136 naar 1.860. In 2014 zag het
ledental een lichte stijging naar 1.866 leden, maar daalde in 2015 weer naar 1.832 leden.
Vanaf 2016 is er een weer lichte toename waarneembaar naar 1.989 leden in 2018. Bij de
NJBG nemen de aantallen gestaag af, van 418 in 2011 naar 96 in 2014. De grote afname
in 2014 werd hoofdzakelijk veroorzaakt door administratieve opschoning van het
ledenbestand. In 2015 vond er weer een toename plaats naar 111 leden. De cijfers van
2016-2018 zijn door de NJBG niet ter beschikking gesteld. Het aantal leden van De
Detector Amateur (DDA) wordt sinds 2015 bijgehouden en steeg van 1.675 leden naar
1.844 leden in 2017. In 2018 bleef het aantal leden van de DDA gelijk aan het voorgaande
jaar.

Aantal leden Nederlands Cultuurlandschap neemt jaarlijks af
Het aantal leden van Natuurmonumenten laat een fluctuerend beeld zien. Van 2008 tot
2012 daalde het aantal leden, om in 2013 weer licht toe te nemen met 0,4%. Ook in 2014
en 2015 is er weer een daling. In 2016 is het aantal vrij stabiel, maar in het komende jaar
is er een afname van meer dan 13.000 leden. In 2018 is er wederom een kentering met
een grote toename van 6.910 leden. Het ledenbestand van de Vereniging Nederlands
Cultuurlandschap (VNC) neemt jaarlijks met zo'n 200 leden af. Ook in 2018 is er weer een
afname van het aantal leden. De snelheid van de afname lijkt echter iets te minderen met
een afname van 100 leden (3.011).

Ledenaantal Vereniging Hendrick de Keyser is licht toegenomen
Het ledenbestand van Vereniging Hendrick de Keyser is tot aan 2013 gestaag gegroeid
naar 4.505 leden. In 2014 is er voor het eerst een lichte daling met bijna 100 leden
(4.406). Vanaf 2015 fluctueert het ledenaantal, hoewel het steeds om kleine stijgingen of
dalingen gaat. In 2018 nam het ledenaantal met 564 personen toe ten opzichte van het
voorgaande jaar. Het ledenbestand van Erfgoedvereniging Heemschut daalt jaarlijks
gestaag met enkele honderden leden. In 2018 was er een afname van 247 leden (4.285).

te:

Grote toename ledenaantal Vereniging Rembrandt
Vereniging Rembrandt zag tot 2017 in de meeste jaren een stijging van het aantal
leden. Van 2014 tot 2015 vond de grootste stijging plaats van 11.501 leden naar 13.039
leden. In 2017 nam het ledenaantal af naar 15.027 leden. In 2018 neemt het aantal leden
echter weer toe met meer dan 500 personen (15.562).

Sources:
De jaarverslagen van de afzonderlijke verenigingen en, waar nodig, persoonlijk
contact met vertegenwoordigers van de betrokken organisaties.
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Meetfrequentie:
jaarlijks

Responsibility:
De cijfers zijn vergaard via de individuele jaarverslagen, dan wel via emailcontact
met de betrokken organisaties.
De ledenaantallen van de Nederlandse Jeugdbond voor Geschiedenis (NJBG) over
het jaar 2010 zijn helaas niet meer te achterhalen. De grote afname van het aantal
leden van de NJBG in 2014 is geen realistische weergave van het ledenverloop,
maar een gevolg van het opschonen van het ledenbestand door het bestuur. In
2014 zijn de zogenaamde “spookleden’’ van ouder dan 26 verwijderd uit het
bestand van de jeugdbond. In 2016-2018 is het ledenaantal van de NJBG niet aan
de RCE vershaft en zijn derhalve niet opgenomen in bovenstaande cijfers.
Sinds 2015 wordt ook het aantal leden van De Detector Amateur gemonitord. Het
aantal leden van deze vereniging in voorgaande jaren is niet in de bovenstaande
grafieken weergegeven.
Lees hier meer over dit onderwerp.

