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Van: KUNSTEN 92 - Heleen Alberdingk Thijm <heleen@kunstei 
Aan: Info Kunsten 92 <info@kunsten92.nl> 
Datum: 17-2-2011 16:16 
Onderwerp: WINT UW GEMEENTE DE BNG ERFGOEDPRIJS ? 
Bijlagen: Aanmeldsets BNG prijs.doc 

r IM ENTE HELLENDOORN 
Befland: l -Wi l ! 

1 7 FEB 2011 

ïrMfötatr^^Tretwr'T^wfïïi vs -;\ 
Wcrkpr. 
Kopie aan: jgy/Cowy, flWfó, V/ï? 
Archief P/ N. reeks / VI Vertr 

Bericht voor: 

Het Presidium van de Gemeenteraad 

De Wethouder Kunst, Cultuur, Erfgoed, en/of Economische Zaken of Ruimtelijke Ordening in het 

College van B&W 

De Woordvoerders Kunst, Cultuur, Erfgoed, en/of Economische Zaken of Ruimtelijke Ordening in 

de Gemeenteraad 

De Griffier van de Gemeenteraad 

De afdeling Kunst, Cultuur, Erfgoed, en/of Economische Zaken of Ruimtelijke Ordening (van de 

ambtelijke organisatie) van het Gemeentehuis 

kijk op www.erfgoedagenda2011.nl 

Quitt 

WINT UW GEMEENTE DE BNG ERFGOEDPRIJS ? 

IS UW ERFGOEDBELEID EEN PRIJS WAARD? 
De identiteit van Nederland wordt in belangrijke mate gevormd door ons verleden. Historische gebouwen in de 
stad en op het platteland, archeologische vondsten en vindplaatsen, objecten in musea, documenten die bewaard 
worden in archieven. Het zijn allemaal vormen van erfgoed. Gelukkig is er steeds meer belangstelling voor 
cultureel erfgoed. In de cultuurhistorische sector werken overheid en particulier initiatief dan ook steeds meer 
samen, net als professionals en vrijwilligers. Ons erfgoed is dan ook van ons allemaal! 
De partners verenigd in het Erfgoedplatform* van de Vereniging Kunsten '92 vinden het belangrijk dat ook in 
tijden van bezuiniging erfgoed op de bestuurlijke agenda blijft staan. Veel gemeenten blijven gelukkig bouwen op 
de in hun eigen gemeente aanwezige cultuurhistorische kwaliteiten. En daarmee weten sommige gemeenten zich 
ook goed te profileren: erfgoed vormt bij hen een 'unique selling point'. 

Wat is de BNG Erfgoedprijs? 
Om gemeenten in Nederland te stimuleren om cultuurhistorie in brede zin te gebruiken als onderlegger van 
lokaal beleid, wordt in 2011 voor de tweede keer een prijs uitgereikt aan De beste Erfgoedgemeente van 
Nederland. Hoofdsponsor van de prijs is vanaf 2011 het Cultuurfonds BNG. In 2010 werd de gemeente Dordrecht 
de winnaar, een gemeente waar stapje voor stapje werd gebouwd aan onder meer het herstel van een unieke 
historische binnenstad, de herbestemming van grootschalige industriële objecten, een nieuw Dordrechts museum 
en een breed gedragen erfgoedbeleid, ook op het gebied van archief en archeologie. 
De BNG Erfgoedprijs bestaat uit een bedrag van € 25.000.-, een oorkonde en juryrapport. Het prijsbedrag moet 
binnen een bepaalde termijn worden besteed aan een samen met de hoofdsponsor Cultuurfonds BNG te bepalen 
doel binnen het gemeentelijk erfgoedbeleid. 

Wie krijgt de BNG Erfgoedprijs? 
De gemeente die op bijzondere en opvallende wijze erfgoed in haar beleid een structurele plaats geeft, ontvangt 
de prijs. Beleid, dat erfgoed in brede zin behoudt, gebruikt en ontwikkelt voor en met de plaatselijke 
gemeenschap(pen). Niet alleen als onderdeel van het gemeentelijke cultuurbeleid, maar ook ter versterking van 
beleidsterreinen als economie, toerisme, onderwijs, welzijn en ruimtelijke ordening. 

Hoe doet uw gemeente mee? 
Aanmelden is eenvoudig: 
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17-2-2011 pagina 2 van 2 

• uw gemeente meldt zichzelf aan door middel van het aanmeldingsformulier, te downloaden op 
www.erfgoedaRenda2011.nl 
Het aanmeldingsformulier treft u ook in de bijlage. 

• uw gemeente wordt voorgedragen door één van de aan het Erfgoedplatform deelnemende partners, 
of door hun leden. 

Het aanmeldingsformulier, inclusief daarin aangegeven stukken, kan worden ingediend bij de Vereniging Kunsten 
'92. 
De nominatie sluit op 9 mei 2011. 

Kijk voor meer informatie (zoals jury en criteria) op www. erfgoedaqenda201 l.nl onder BNG Erfgoed prijs 

! WIJ NODIGEN U VAN HARTE UIT OM MEE TE DINGEN NAAR DE BNG ERFGOEDPRIJS ! 

Vereniging Kunsten '92 

Herengracht 62 

1015 BP AMSTERDAM 

t. 020 - 422 03 22 

info@kunsten92.nl 

www.kunsten92.nl 

Partners verenigd in het Erfqoedplatform* van de Vereniging Kunsten '92 zijn: 

OPEN Overleg Provinciale Erfgoedinstellingen Nederland 
BOEI Nationale Maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel Erfgoed 
LCM Landelijk Contact van Museumconsulenten 
KVAN Koninklijke Vereniging van Archivarissen Nederland 
VOIA Vereniging Ondernemers in Archeologie 
NMVDit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken 
Nederlandse Museumvereniging 
Bond Heemschut 
NCV Nederlands Centrum voor Volkscultuur 
Gelders Erfgoed 
Gemeentearchief Rotterdam 
NvBA Netwerk voor Bedrijfsmatig Archiveren 
Vereniging Openbare Bibliotheken 
Erfgoed Nederland 
MCN Mobiele Collectie Nederland 
BRAIN Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland 
NVvA Nederlandse Vereniging van Archeologen 
Nationaal Restauratiefonds 

file://C:\Documents and Settings\HWestenberg\Local Settings\Temp\XPgrpwise\4D5D49FlHellendoo.. 

http://www.erfgoedaRenda2011.nl
mailto:info@kunsten92.nl
http://www.kunsten92.nl
file://C:/Documents


BNG-Erfgoedprijs 
Beste Erfgoedgemeente van Nederland 

r Kunsten '92 
CULTUURFONDS BNG 



De BNG-Erfgoedprijs 
Sinds 2010 is door de partners verenigd in het Erfgoedplatform van de Vereniging Kunsten '92 een jaarlijkse 
prijs in het leven geroepen voor de Beste Erfgoedgemeente van Nederland. Hoofdsponsor van de prijs is vanaf 
2011 het Cultuurfonds BNG. 

Waarom erfgoed? 
De identiteit van Nederland wordt mede gevormd door ons verleden. Monumenten (waaronder ook mobiele, 
agrarische en industriële objecten), archeologische vondsten, collecties van musea en archieven vormen ons 
cultureel erfgoed. Dat geldt ook voor plaatselijke verhalen, gebruiken en geschiedenis op school. 
Erfgoed is overal en het lééft. Mensen zijn steeds meer geïnteresseerd in de achtergrond van hun omgeving of 
familie, de 'geschiedenis dicht bij huis'. Erfgoed draagt zo bij aan de identiteit van een gemeenschap. 
Lokale overheden hebben een sleutelpositie als partner van zowel de burger als de lokale erfgoedinstellingen. 
Zij spelen dus in toenemende mate een rol bij het bewaren en toegankelijk maken van erfgoed. 
Het Erfgoedplatform van de Vereniging Kunsten '92 en het Cultuurfonds BNG willen lokaal erfgoedbeleid 
stimuleren en ontwikkelen. 

Wie krijgt de prijs? 
De gemeente die op bijzondere en opvallende wijze erfgoed in haar beleid een structurele plaats geeft, 
ontvangt de prijs. Beleid, dat erfgoed in brede zin behoudt, gebruikt en ontwikkelt voor en met de plaatselijke 
gemeenschap(pen). Niet alleen als onderdeel van het gemeentelijke cultuurbeleid, maar ook ter versterking 
van beleidsterreinen als economie, toerisme, onderwijs, welzijn en ruimtelijke ordening. 

Welke criteria gelden er? 
Bij de beoordeling voor de toekenning van de prijs wordt onder meer gekeken naar de volgende aspecten: 

• in hoeverre burgers worden betrokken bij het erfgoedbeleid; 
• of erfgoedbeleid ook op andere beleidsterreinen dan 

cultuur wordt ingezet; 
• of de gemeente een relatie legt met jeugd (onderwijs, erfgoededucatie); 
• hoe de gemeente haar erfgoedbeleid communiceert; 
• of krachten gebundeld worden; 
• of de gemeente erfgoedbeleid gebruikt voor innovatie. 

Het gaat daarbij om heden en toekomst, dus om zowel gerealiseerd als nieuw beleid. 

Waaruit bestaat de prijs? 
De prijs bestaat uit een bedrag van € 25.000.-, een oorkonde en juryrapport. Het prijsbedrag moet binnen een 
bepaalde termijn worden besteed aan een samen met de hoofdsponsor te bepalen doel binnen het 
gemeentelijk erfgoedbeleid. 

Hoe doen gemeenten mee? 
Om in aanmerking te komen voor de prijs moet een gemeente genomineerd zijn. Dat kan op 2 manieren: 

• een gemeente meldt zichzelf aan door middel van het aanmeldingsformulier (ook te downloaden op 
www.erfgoedagenda2011.nl). 

• een gemeente wordt voorgedragen door één van de aan het Erfgoedplatform deelnemende partners, 
of door hun leden. 

Bij nominatie wordt een aanmeldingsformulier, inclusief daarin aangegeven stukken, ingediend bij de 
Vereniging Kunsten '92. De nominatie sluit op 9 mei 2011. 

Meer weten? 
Kijk op www.erfgoedagenda2011.nl 
Of: www.kunsten92.nl (onder Dossiers / Gemeentelijk Cultuurbeleid) 
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Aanmeldingsformulier 

B NG-Erfgoed prijs 
Beste erfgoedgemeente van Nederland 

Om de inzet van gemeenten te belonen en andere gemeenten in Nederland te stimuleren om cultuurhistorie in 
brede zin te verankeren in structureel lokaal beleid, 

wordt in 2011 voor de tweede keer een prijs uitgereikt aan de Beste erfgoedgemeente van Nederland. 
Op de website www.erfgoedagenda2011.nl kunt u achtergrondinformatie over de BNG-Erfgoedprijs lezen. 

Gemeente: 

Adres: 

Contactpersoon: 

Telefoonnummer en mailadres: 

Meldt zich aan/wordt aangemeld voor de verkiezing Beste Erfgoedgemeente 2011. 

o Ondertekening bij aanmelding door de gemeente zelf: namens het college van B en W of 
Gemeenteraad: (naam en handtekening) 

o Ondertekening bij aanmelding door derden: namens de instantie, overheid, persoon, of anderszins: 
(naam en handtekening) 

r Kunsten '92 
CULTUURFONDS BNG 

z.o.z. 

http://www.erfgoedagenda2011.nl


Korte motivatie van de aanmelding (maximaal 200 woorden): 

Bijlagen: relevante stukken (nota's, persberichte en -artikelen, afbeeldinge, digitale bestanden, presentaties, 

video's e.d.) die de motivatie onderbouwen of versterken (en s.v.p. wijze van aanlevering toelichten): 

Dit formulier in gefrankeerde enveloppe zenden/of mailen aan Kunsten '92 vóór 9 mei 2011. 

Kunsten '92 
Herengracht 62 

1015 BP Amsterdam 
020 4220322 of 
020 4220601 

info(5)kunsten92.nl 


