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Bij 8 van de 12 Landschappen daalde het aantal donateurs in de periode 2009 tot 2018. Ten
opzichte van 2017 zag de helft van de Landschappen een stijging. Landschap ZuidHolland had in alle jaren het grootste aantal donateurs.

Bovenstaand lijndiagram toont het aantal donateurs per Provinciaal Landschap in de
jaren 2009 tot en met 2018.

Het Zuid-Hollands Landschap meeste donateurs
Het Zuid-Hollands Landschap zag in de gehele meetperiode elk jaar de meeste donateurs.
In 2018 waren dit er 48.300, een daling ten opzichte van de 51.112 donateurs in
2017. Landschap Noord-Holland had tot 2012 het op één na grootste donateursaantal,
maar is in 2012 ingehaald door het Geldersch Landschap & Kasteelen en vanaf 2015 door
It Fryske Gea. De Landschappen Flevoland, Zeeland en Overijssel hadden van 2009 tot en
met 2018 met aantallen tussen de 9.000 en 12.600 het kleinste aantal donateurs.

It Fryske Gea ziet grootste stijging in donateurs

te:

8 van de 12 Landschappen zagen tussen 2009 en 2018 hun donateursaantallen
afnemen. Ten opzichte van 2017 zag de helft van de Landschappen een stijging (Het
Groninger Landschap, It Fryske Gae, Landschap Overijssel, Geldersch Landschap en
Kasteelen, Het Utrechts Landschap en Het Zuid-Hollands Landschap). Over de hele
meetperiode 2009-2017 was het It Fryske Gea dat zowel relatief (62,4%) als absoluut
(13.942) de grootste stijging in donateurs meemaakte. Geldersch Landschap en Kasteelen
is het enige Landschap dat in alle jaren in de meetperiode een stijging van het aantal
donateurs zag.

Sources:
De individuele jaarverslagen 2009 t/m 2018 en individueel contact met de
communicatieafdelingen van de afzonderlijke Landschappen.

31 december 20092018
Meetfrequentie: jaarlijks

Responsibility:
Waar de cijfers van het aantal vrijwilligers niet beschikbaar waren in de
jaarverslagen is contact opgenomen met de individuele Landschappen. De cijfers
hebben betrekking op alle vormen van financiële bijdragen aan de Landschappen
door particulieren. In deze tekst is gekozen voor de term ‘donateurs’, maar de
termen ‘begunstigers’ en ‘beschermers’ volstaan ook en worden regelmatig door
de verschillende landschappen gebruikt.
Per 1 januari 2016 zijn vrijwel alle activiteiten van De12Landschappen en
Landschapsbeheer Nederland ondergebracht bij stichting LandschappenNL.
Voor Landschap Overijssel en Het Zuid-Hollands Landschap geldt dat de cijfers
over 2018 zijn gepeild op 01-01-2019 in plaats van 31-12-2019. Er wordt in
bovenstaande grafiek vanuit gegaan dat deze cijfers niet ver afwijken van het
donateursaantal op 31-12-2018.

