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Erfgoedverenigingen

Erfgoedverenigingen geven vorm aan de betrokkenheid van burgers bij het erfgoed. Zij
kunnen via de vereniging als vrijwilliger actief deelnemen en een concrete bijdrage
leveren aan het behoud van het erfgoed of als donateur de vereniging ondersteunen. Er
zijn vele erfgoedverenigingen in Nederland. Onderstaande indicator geeft het aantal
leden van de zeven grootste en/of de in hun erfgoeddomein bekendste
erfgoedverenigingen van Nederland weer.

Archeologie
De Archeologische Werkgemeenschap Nederland (AWN) is de grootste
vrijwilligersvereniging van archeologiebeoefenaars van Nederland en is opgedeeld in 24
afdelingen. De leden helpen actief mee met het doen van archeologisch onderzoek, bij
het beschermen van archeologisch erfgoed, bij erfgoededucatie en de promotie van
publieke betrokkenheid. Het netwerk van de AWN ondersteunt gemeenten bij het
uitvoeren van archeologietaken.
De Nederlandse Jeugdbond voor Geschiedenis (NJBG) richt zich specifiek op jongeren
tussen de 9 en 26 jaar en heeft tot doel deze op een laagdrempelige manier kennis te
laten maken met geschiedenis en archeologie door middel van allerhande activiteiten.
Een apart onderdeel van de NJBG is de Werkgroep Experimentele Archeologie (WEA).

Landschap

Vereniging Natuurmonumenten heeft als doelstelling de natuur, het landschap en de
daarmee samenhangende cultuurhistorie daadwerkelijk veilig te stellen door de aankoop
en het beheer van natuurgebieden. Daarnaast werkt zij voortdurend aan uitbreiding van
het beschermde gebied. Natuurmonumenten zet de bijdragen van leden in voor
aankopen en bescherming.
De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) richt zich vooral op het agrarisch
cultuurlandschap en gebruikt de bijdrage van leden voor de aanleg en aanplant van
heggen, houtwallen en elzensingels, en voor sloten met natuurlijke oevers.

Gebouwd erfgoed
Vereniging Hendrick de Keyser zet zich, mede dankzij de financiële bijdragen van haar
leden, in voor het behoud van architectonisch of historisch waardevolle panden. Dit doet
de vereniging door bijzondere panden te verwerven, te restaureren en te verhuren.
Erfgoedvereniging Heemschut ijvert voor behoud en bescherming van waardevolle
objecten en gebieden door middel van het organiseren van acties, met overleg en door te
lobbyen. Naast hun financiële bijdragen leveren de leden van Heemschut ook een
belangrijke bijdrage aan de bewustwording van waardevol erfgoed in de eigen omgeving.

Collecties
De Vereniging Rembrandt zet de bijdrage van haar leden in om Nederlandse musea
financieel te steunen bij de aankoop van kunstwerken of andere waardevolle objecten.
Daarnaast zet de vereniging zich ook in voor het behoud van het openbaar kunstbezit,
vanuit het principe dat waardevolle kunst beschikbaar moet zijn voor alle Nederlanders.

Indicatoren bij dit onderwerp
Erfgoedverenigingen - aantal leden
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.

