
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

In een coöperatie werken de leden met elkaar samen in onderling vertrouwen, solidariteit en 

ondernemerschap. De leden van de coöperatie Erfgoed Gelderland hebben met elkaar gemeen dat 

zij zich bezighouden met beheer, behoud en/of presentatie van het Gelderse culturele erfgoed. 

 

Statutaire doelstelling coöperatie Erfgoed Gelderland 

De coöperatie heeft ten doel om in de stoffelijke behoeften van haar leden te voorzien, door hen te 

ondersteunen bij hun werkzaamheden op het gebied van Gelders erfgoed. 

Doelstellingen 

1. Onderlinge samenwerking; 
2. Promotie van het erfgoed van Gelderland in zijn totaliteit;  
3. De belangen behartigen van de leden;  
4. Uitwisseling van kennis;  
5. De bedrijfsvoering van de leden versterken. 

 

Voordelen van het lidmaatschap 

• U maakt onderdeel uit van een actief netwerk van circa 225 Gelderse erfgoedorganisaties; 

• U kunt tot 20 uur per jaar gratis advies en ondersteuning ontvangen van de medewerkers van de 
coöperatie (geen uitvoerende werkzaamheden). Onderwerpen van advisering kunnen zijn: 
beheer, behoud, registratie en digitalisering van collecties, educatie en publieksbegeleiding, 
gebruik van nieuwe media en nieuwe audiovisuele technieken, geschiedschrijving, Oral History 
en storytelling, algehele bedrijfsvoering, goed bestuur, financiën, marketing en fondswerving. 

• U kunt per jaar drie verhalen leveren over uw erfgoed, historie, organisatie of collectie, die 
worden geplaatst op de verhalenwebsite www.mijngelderland.nl.  

• U ontvangt de ledennieuwsbrief met daarin informatie over komende projecten en diensten 
waar u aan kunt deelnemen. 

• U krijgt tweemaal per jaar een uitnodiging voor een ledenraadsvergadering. Deze vergadering 
wordt indien mogelijk uitgebreid met extra lezingen en workshops die aansluiten bij de 
actualiteit. 

 

Coöperatie Erfgoed Gelderland 
criteria lidmaatschap  

http://www.mijngelderland.nl/
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Criteria lidmaatschap 

Als uw organisatie voldoet aan onderstaande criteria, kunt u een verzoek indienen tot lidmaatschap: 

1. De organisatie is een rechtspersoon met een (statutair) doel, dat zich (mede) richt op het 
voortdurende (niet: tijdelijke) beheer en behoud en/of de presentatie van het Gelderse 
erfgoed. Onder erfgoed wordt verstaan: materieel (museale (cultuurhistorische en kunst-) 
objecten, monumenten, archeologie, historisch cultuurlandschap) en/of immaterieel 
(tradities, gebruiken, historische ambachten) erfgoed; geschiedenis en streektaal. 
 

2. De organisatie kan buiten de provincie Gelderland gevestigd zijn (in een andere provincie of 
in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen), maar er dient dan wel een relatie te zijn met het 
Gelderse erfgoed en/of de Gelderse geschiedenis. 
 

3. De organisatie is maatschappelijk relevant, hetgeen blijkt uit haar vrijwilligersbeleid en uit 
het aanhaken bij actuele thema’s als inclusie en herbestemming. Hierbij zoekt de organisatie 
naar samenwerking en staat zij open voor innovatie. 
 

4. Het lid onderschrijft de gezamenlijke coöperatiedoelstellingen en is bereid naar eigen kunnen 
bij te dragen aan het succesvol functioneren van de coöperatie. 
 

5. De Raad van Bestuur van de coöperatie behoudt zich te allen tijde het recht voor om een 
organisatie om moverende redenen niet tot de coöperatie toe te laten. 

Aanvullende criteria 

a. Indien de lidorganisatie een koepelorganisatie (of erfgoedplatform) is, dan is ondersteuning 
vanuit de coöperatie in eerste instantie bedoeld voor de koepel. De bij de koepel 
aangesloten leden kunnen op hoofdlijnen een beroep doen op de kennis van de 
medewerkers van de coöperatie. Indien een aangesloten lid van een koepel intensiever 
advies en ondersteuning wenst of zeggenschap wil tijdens de ledenraadsvergadering, is het 
noodzakelijk dat die organisatie zelfstandig lid wordt van de coöperatie. 

b. Een Gelders museum dat is ingeschreven in het Museumregister Nederland voldoet daarmee 
automatisch aan de criteria voor lidmaatschap. 

 

Procedure lidmaatschap 

• Organisatie dient een schriftelijk verzoek in tot lidmaatschap (kan per e-mail), gericht 
info@erfgoedgelderland.nl.  

• Organisatie bewijst aan bovenstaande criteria te voldoen door een digitale kopie te sturen 
van de Statuten en een uittreksel van de Kamer van Koophandel. 

• Organisatie toont aan wat de jaaromzet is op basis waarvan de hoogte van de contributie 
wordt vastgesteld. Dit kan door een recente jaarrekening of document over te leggen, 
waaruit de hoogte van de omzet blijkt. 

• De Raad van Bestuur van de coöperatie besluit over het al dan niet toelaten van de 
organisatie. Hierover kan nader overleg plaatsvinden. 

• Bij afwijzing van het lidmaatschap kan men een beroep doen op het oordeel van een 
werkgroep die bestaat uit een aantal leden. In overleg met de Raad van Bestuur kan tot deze 
procedure worden overgegaan. 

• Bij positief besluit wordt de ledenovereenkomst in digitaal toegezonden, die volledig 
ingevuld en ondertekend digitaal retour wordt gestuurd. 

mailto:info@erfgoedgelderland.nl
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Kosten van producten en diensten 

1. Tot 20 uur per jaar gratis advisering. 
2. Een lid krijgt 10% korting op een offerte voor uitvoerende werkzaamheden.  
3. Een lid ontvangt korting op de entreeprijs van lezingen, symposia e.a. als deze zijn 

georganiseerd door Erfgoed Gelderland. Dit geldt niet voor de trainingen en cursussen die 
worden georganiseerd door Cultuur College. 

4. Een organisatie die wil deelnemen aan Collectie Gelderland dient eerst lid te worden van de 
coöperatie. 

- Gelderse erfgoedorganisaties die verzuimen lid te worden van de coöperatie, maar al wel 
zijn aangesloten bij CG, ontvangen een factuur die bestaat uit de afgesproken kosten 
voor CG + de kosten voor het beoogde lidmaatschap + een verhoging van 10%.  

- Indien een organisatie niet lid kan worden omdat er niet aan de bovenstaande criteria 
kan worden voldaan, maar er wel Gelderse collecties worden beheerd, worden de kosten 
voor deelname aan CollectieGelderland op offertebasis bepaald. 

 

Kosten van het lidmaatschap  

 

Uw omzet Kosten lidmaatschap 
Ex btw 

Aantal stemmen in 
ledenraad1 

jaarlijkse lager dan € 0,5 miljoen € 100 1 stem  

jaarlijkse tussen € 0,5 en € 1 miljoen € 500 5 stemmen 

jaarlijkse tussen de € 1 en € 2,5 miljoen € 1000 10 stemmen 

een omzet van meer dan € 2,5 miljoen € 2500 25 stemmen 

 
Meer informatie en overleg lidmaatschap 
Liesbeth Tonckens, directeur bedrijfsvoering 

l.tonckens@erfgoedgelderland.nl 

06-19306792 

 
Websites  
www.erfgoedgelderland.nl  www.mijngelderland.nl 
www.collectiegelderland.nl  www.reizenindetijd.nl 

EG/oktober 2021 

 
1 Het streven is om alle besluiten met algemene instemming te nemen. Alleen in het uiterste geval wordt overgegaan tot 
hoofdelijke stemming. 
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