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VERSLAG STICHTING DUIVENVOORDE 2020 
   
 

 
 
 
 
MISSIE    
Duivenvoorde is een unieke groene plek van kasteel, collectie, park en landerijen waar met liefde de historie 
van het leven op Duivenvoorde wordt verteld. Onze missie is om heden en verleden te verbinden en hier 
iedere dag nieuwe herinneringen aan toe te voegen. Alles wat op Duivenvoorde gebeurt, draagt op een 
verantwoorde en creatieve wijze bij aan het behoud en de ontwikkeling van het landgoed. 
 
 
  
VISIE   
Duivenvoorde koestert het verleden en het heden door ons open te stellen voor die momenten in ieders leven 
die persoonlijk belangrijk of dierbaar zijn. Wij willen dat ieder bezoek een betoverende en onvergetelijke 
ervaring is waardoor een tijdloze verbintenis ontstaat met deze bijzondere plek. Duivenvoorde wil 
toonaangevend zijn als plek van schoonheid en geborgenheid in de drukke Randstad.  
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1. DUIVENVOORDE  
 
Landgoed Duivenvoorde is een uniek en oorspronkelijk ensemble van kasteel, park en omliggende 
landerijen, waarvan de wortels teruggaan tot in de vroege 13de eeuw. De totale omvang van het landgoed 
is 262 hectare. Gelegen in de drukke Randstad vormt het – samen met het naastgelegen koninklijk 
Landgoed De Horsten – de laatste nog intacte groene verbinding tussen de duinen en het Groene Hart. Het 
gebied is cultuurhistorisch en ecologisch van groot belang. Het landgoed functioneert financieel en 
organisatorisch als een geheel, waarbij de samenstellende delen elkaar ondersteunen en versterken.  
 
Het kasteel, met historische interieurs en kunstcollectie, is als erkend museum opgenomen in het 
Museumregister. Naast de museale functie wordt het kasteel met direct omliggende omgeving gebruikt als 
locatie voor huwelijken, diners, concerten, ontvangsten en vergaderingen.  
Het park is een wandelpark met belangrijke natuurwaarden. De omliggende landerijen hebben een 
agrarische functie maar ook hier wordt aandacht besteed aan behoud van landschaps- en natuurwaarden. 
Het park, de omliggende landerijen en de recentelijk gestichte nieuwe buitenplaats Haagwijk verschaffen 
nog altijd een uniek woongenot in het groen op Duivenvoorde. 
  
Stichting Duivenvoorde ontvangt geen structurele exploitatiesubsidie en is geheel aangewezen op eigen 
inkomsten en fondsenwerving. De strategie voor het behoud van het ensemble Duivenvoorde is gericht op 
het realiseren van een duurzame, samenhangende en financieel gezonde ontwikkeling van het landgoed 
met zijn natuur, museale en bedrijfsmatige waarden. Het versterken van de naamsbekendheid van 
Duivenvoorde is hiervoor een belangrijke voorwaarde. Dit vanuit de overtuiging dat bekendheid leidt tot 
het draagvlak dat (economisch en maatschappelijk) noodzakelijk is voor het toekomstig behoud van 
Duivenvoorde.  
Het streven naar meer publieksbereik is zowel gericht op fysieke bezoekers voor museum en park (inclusief 
herhaalbezoek) als onlinebezoekers. Het kasteel behoort tot de top 100 Rijkmonumenten van Nederland. 
Stichting Duivenvoorde heeft de ANBI-status.  
 
 
 

2. BESTUUR EN ORGANISATIE  
  
Bestuur  
Het bestuur van de Stichting Duivenvoorde was van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 als volgt 
samengesteld:  
 
De heer mr A.G.J. baron Van Wassenaer van Catwijck      voorzitter  
De heer mr R.W. baron Snouckaert van Schauburg   secretaris-penningmeester   
 Mevrouw mr E.B. barones Schimmelpenninck van der Oye            algemeen bestuurslid  
 Mevrouw drs S. van der Stok-De Clercq              algemeen bestuurslid   
Mevrouw drs J.C. Wiesenhaan                            algemeen bestuurslid 
De heer drs. C. baron van Boetzelaer               algemeen bestuurslid 
Mevrouw drs. F.M. Diercks                algemeen bestuurslid 
De heer mr. ir. drs. P. Arensman                  algemeen bestuurslid 
  
 
Het bestuur kwam in het verslagjaar vier maal in vergadering bijeen. Het bestuur ontvangt geen 
vergoeding. De Governance Code voor cultuurinstellingen wordt toegepast.  
  
Rooster van aftreden bestuur van de Stichting Duivenvoorde 
Om redenen van complexiteit en continuïteit hanteert het bestuur 6-jarige termijnen.  
Als een van zittende leden in zijn of haar tweede termijn het voorzitterschap op zich neemt, zal het 
tweede termijn vanaf dat moment opnieuw gaan lopen.  
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Een voorzitter kan daardoor altijd minimaal 6 jaar voorzitter zijn. Dit betekent: 
Mr. A.G.J. Baron van Wassenaer van Catwijck (voorzitter per 01-01-2019)  per 01-01-2025 
Mevrouw mr E. Baronesse Schimmelpenninck van der Oye   per 07-09-2022 
Mr. R.W. Baron Snouckaert van Schauburg      per 14-11-2024 
Mevrouw Drs. S. de Clercq        per 01-01-2026 
Mevrouw Drs. J.C. Wiesenhaan        per 11-10-2028 
De heer drs. C. Baron van Boetzelaer       per  01-04-2025 
Mevrouw drs. F.M. Diercks         per  02-06-2025 
De heer mr. ir. drs. P. Arensman       per  01-08- 2025 
 
Medewerkers van 1 januari tot 31 december 2020 
Antoinette van Dorssen   directeur     1,0 fte  
Arend Slot tot 1-12-2020  kasteelbeheerder     1,0 fte  
Dick de Vlieger     terreinopzichter     1,0 fte  
Eric Hoogstraat    medewerker bosbouw     0,4 fte   
Merel IJsbrandy   vrijwilligerscoördinator/officemanager  0,8 fte   
Marijn van Drooge-Brouwer        sales      0,5 fte   
Simone Nieuwenbroek per 1-10-2020    vanwege Mondriaan Fonds conservator  0,8 fte 
 
 
Vanwege de pandemie zijn in het voorjaar 2020 de contracten met alle tijdelijke medewerkers en 
ingehuurde freelancers beëindigd. Tevens is de financiële administratie van het Koninklijk 
rentmeesterkantoor ’t Schoutenhuis bv. overgebracht naar boekhoudkantoor Orchestra in Den Haag. Deze 
keuze stond los van de perikelen rond Covid 19 maar waren reeds in 2019 in voorbereiding. Ook is door de 
Stichting afscheid genomen van de rentmeester de heer J.L. Scheffer en is de heer ing. J. Janssen van 
Gellicum binnen het Schoutenhuis als opvolger benoemd. Op 1 december 2020 is na 29 jaar afscheid 
genomen van kasteelbeheerder Arend Slot die vanaf die datum met prepensioen is gegaan.  
De vaste staf komt om de week bijeen voor een kort teamoverleg. Daarnaast is er maandelijks een overleg 
van het team met de coördinatoren onder de vrijwilligers.  
 
In 2020 waren ruim 125 vrijwilligers werkzaam bij de Stichting, echter vanwege Covid -19 is deze club 
mensen vanaf 17 maart 2020 slechts sporadisch op het kasteel aanwezig geweest. Plaatsvervangende 
kasteelbeheerders, gastheren/vrouwen, gidsen, en vrijwilligers catering, collectie-registratie, ICT, good 
housekeeping, PR, sponsoring, bloemen, evenementen en projecten waren allen onraden naar het kasteel 
te komen. Dit was voor hen maar ook voor de vaste staf een enorm gemis. Veel werk is hierdoor blijven 
liggen maar ook de gezelligheid van de vrijwilligers werd gemist. Stichting Duivenvoorde heeft een helder 
vrijwilligersbeleid en alle vrijwilligers zijn middels een maandelijkse mail en update op de hoogte gehouden 
van de ontwikkelingen en maatregelen. Alleen de parkvrijwilligers bij Dick de Vlieger hebben hun normale 
ritme kunne aanhouden en waren ‘gewoon’ aanwezig. 
 
Voor alle vrijwilligers is vlak voor de kerst als dank en ‘opsteker’ een Drive-through georganiseerd waarbij 
de vrijwilligers in eigen auto rond het park langs verschillende stands kwamen en daar attenties ontvingen.   
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3. KASTEEL 
  
Het aantal bezoekers (Kasteel inclusief wandelaars) is in 2020 vanwege de pandemie niet gestegen.  
In 2019 was het totale aantal 31.700.  
 

Bezoekersaantallen 2020 
 

 

  Losse tickets abonnement  

Museumbezoekers 1069    

Parkrondleidingen 52    

Concerttickets  400    

Wandeljaarkaarten   748  

Losse wandeltickets 18.532    

Totaal 20.053 748  

 

Het geplande presentatie met het thema Liefdevol verzameld waarbij de collectie schelpen, wapens, 
waaiers en porselein uitgelicht zou worden, is vanwege Corona eerst uitgesteld en later geheel 
geannuleerd. Dit geldt tevens voor geplande lezingen en speciale activiteiten rond het jubileumjaar, het 
60-jarig bestaan van de Stichting. Ook de speciale kinderpartijtjes, kinder- en familierondleidingen en 
speciale groepsrondleidingen, al dan niet met een bepaald thema, zijn afgelast net als de jaarlijkse 
kaarslichtrondleidingen in november en speciale kerstactiviteiten. Alleen de kerstboomverkoop in de tuin 
is doorgegaan.  
 
Per 1 juni mochten de musea weer open voor een zeer beperkt aantal bezoekers. Door het wandelpark 
zijn de historische buitenrondleidingen georganiseerd en deze bleken populair. In deze periode hebben, 
met steun van de Gravin van Bylandt Stichting en het RABO steunfonds, vier buiten concerten plaats 
gevonden waarbij veel (gemiddeld 120 per keer) publiek aanwezig was.   
 
Door de afwezigheid van de vrijwilligers in het kasteel hebben de museale zaken als registratie, good 
housekeeping en passieve conservering nauwelijks aandacht gekregen en zijn de ongewild en ongeplande 
achterstanden op deze terreinen groot. 
 
 
Locatieverhuur 
 
De gesprekken voor de vacature Hoofd 
Commerciële Zaken zijn stopgezet en tot nader 
orde is de functie ‘bevroren’. De ontwikkelingen 
rond corona hebben helaas de ingezette 
ontwikkelingen op een verbetering van logistiek, 
aanbod en back-office negatief beïnvloed. Ook de 
commerciële verhuur is dramatisch 
‘teruggevallen’ behalve de bruidsreportages, zijn 
alle huwelijken en feesten, diners geannuleerd. 
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5. LANDGOED 

 
Vanwege het ‘onrustige jaar’, is de landgoedvisie nog niet herijkt. Wel is een start gemaakt met de wens 
om over te gaan tot duurzame bedrijfsvoering. Samenwerking met strategische partners zijn 
gecontinueerd echter vanwege omstandigheden niet uitgebreid of versterkt.  
 

De 

samenstelling van landgoed Duivenvoorde bestaat per 31 december 2020 uit de volgende onderdelen:  
Kasteel Duivenvoorde          0.30.84 ha  
Park, bos, moestuin, wegen en watergangen         42.47.83 ha  
Verpachte hoeven en los land                                  206.96.48 ha  
Bloot-eigendom erfpachtpercelen                             12.04.97 ha  
 
 
 

6. PR EN COMMUNICATIE   
 
In 2020 is minimaal ingezet op publicity. Op het moment dat de musea open konden op 1 juni 2020, is een 
persbericht uitgegaan en zijn online een campagnes ingezet. Tijdens de eerste “lock down” zijn online 5 
filmpjes gemaakt onder de noemer ‘achter de schermen’, heeft een online college plaatsgevonden en 3 
online lezingen voor verschillende doelgroepen. Reden was om zichtbaar te blijven echter dit heeft 
minimaal effect gehad.  
Neveneffect van de Coronacrisis is dat de bezoeker en de (commerciële) klant Duivenvoorde komend jaar 
weer moet weten te vinden. Helaas was Duivenvoorde niet in staat een professioneel online aanbod te 
realiseren vanwege de hoge kosten, gebrek aan benodigde kennis en afwezigheid van menskracht 
(wegens opzegging ZZP-er).  
 
Het aantal Vrienden van Duivenvoorde is enorm gestegen. Dit is mede gerealiseerd dankzij de Vrienden 
actie waarbij het boek Duivenvoorde in vogelvlucht als welkomstgeschenk kon worden aangeboden.  
Helaas was het niet mogelijk een Vrienden activiteit te organiseren, in 2021 zal dit met de start van het 
seizoen plaatsvinden. 
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7. STEUN AAN (RESTAURATIE)PROJECTEN   
 
In 2020 heeft Duivenvoorde veel steun mogen ontvangen voor verschillende projecten. Met name heeft 
Duivenvoorde veel hulp ontvangen uit speciale, vanwege Covid-19 in het leven geroepen fondsen en 
steunmaatregelen.  
 
De restauratie van de Boulle klok, waarvoor de Vereniging Rembrandt een enorme steun heeft 
beschikbaar gesteld waardoor dit bijzondere uurwerk kan worden gerestaureerd. Deze is 
van start gegaan en het resultaat zal in 2021 vanwege uitgebreid onderzoek gereed zijn. 
 
Duivenvoorde kan niet zonder deze genereuze bijdragen van fondsen, instellingen, particulieren en 
bedrijven. Stichting Duivenvoorde dankt daarvoor alle Vrienden van het Restauratiefonds Duivenvoorde, 
onze beschermheer en niet in het minst de volgende fondsen en instellingen: 
BankGiro Loterij voor de toekenning van steun ten behoeve van de restauratie van de historische 
interieurs zoals de Marotzaal en verschillende objecten uit de verzameling waaronder de historische 
rijtuigen, schilderijen en de conservering van een aantal klokken uit de collectie. 
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8. ALGEMEEN FINANCIEEL BEELD 
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Toelichting  
 
De toegepaste waarderingsgrondslagen zijn met ingang van boekjaar 2020 zoveel mogelijk 
gebaseerd op de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en specifiek RJ 640 Organisaties zonder 
winststreven. In de jaarrekening is daarom de presentatie van een aantal jaarrekeningposten 
aangepast ten opzichte van vorig jaar.  
Optisch komt het resultaat over het fiscale jaar 2020 met een plus van € 394.160 veel beter dan 
het begrote verlies van € 131.524, en zelfs nog iets beter dan het resultaat in het jaar 2019, dat 
met een winst van € 375.518 werd afgesloten. Het resultaat in 2020 is echter voornamelijk 
gerealiseerd door een bijzondere bate van € 495.128, voortvloeiend uit de verkoop van 
onroerende zaken. Onderliggend was het resultaat € 96,010 negatief, minder slecht dan 
verwacht, maar wel een verslechtering t.o.v. de - € 30.045 uit 2019. Uiteraard hebben de 
opbrengsten in 2020, met name sales/commerciële en de museale inkomsten, zwaar te lijden 
gehad van de coronacrisis en de gevolgen daarvan, en hebben het bestuur en de directie zoveel 
mogelijk de kosten weten terug te dringen. 
Mede als gevolg van het gebruik maken van de diensten van een andere administratieve 
dienstverlener Orchestra is de presentatie van de cijfers niet meer vergelijkbaar met die van 
eerdere jaren.  
 
Het resultaat van het kasteel en museum werd uiteraard hard geraakt door de gedwongen 
sluitingen als gevolg van de overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronapandemie, en 
kwam ondank dat uit op een kleine positieve bijdrage van € 6.899, logischerwijs slechter dan 
begroot en dan in 2019. De commerciële verhuur van het kasteel kon ondanks de 'lockdowns' 
toch nog een redelijke positieve bijdrage leveren van € 53.338. Het paviljoen leverde een iets 
beter dan begrote bijdrage van € 16.759 doordat de kosten iets lager uitvielen. 
 
 
 

   


