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JAARVERSLAG STICHTING DUIVENVOORDE 2021 
   
 
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 officieel geregistreerd museum opgenomen in 
het Museumregister. Het kasteel behoort tot de top 100 Rijkmonumenten van Nederland. Stichting 
Duivenvoorde heeft de ANBI-status. 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. 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 
nieuwe buitenplaats Haagwijk verschaffen nog altijd een uniek woongenot in het groen op Duivenvoorde. 
  
Covid was helaas ook afgelopen jaar reden dat het kasteel van tijd tot tijd de deuren moest sluiten en de 
geplande jaarlijkse opening van het museum medio april is vanwege de pandemie uitgesteld tot 1 juli 
2021. De geplande Vriendenbijeenkomst is helaas tot twee keer toe afgelast en met name de kerstactie 
was een grote teleurstelling voor Vrienden en voor het team. Daarbij heeft de gehele staf ofwel familie 
leden van de staf covid gehad en het gevolg was dat vanwege de restricties het gehele team dan thuis 
moest werken. Ook dit heeft gevolgen gehad voor de bedrijfsvoering met name vanwege de minimale 
bemensing van het team. 
 
 
 

2. BESTUUR EN ORGANISATIE  
  
Bestuur  
Het bestuur van de Stichting Duivenvoorde was van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 als volgt 
samengesteld:  
 
De heer mr A.G.J. baron Van Wassenaer van Catwijck    voorzitter  
Mevrouw drs J.C. Wiesenhaan                             vice-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   
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 viermaal in vergadering bijeen. Het bestuur ontvangt geen 
vergoeding. De Governance Code voor cultuurinstellingen wordt toegepast. Tijdens de periode van 
Corona (januari 2021 tot eind 2022) is een maandelijks overleg geïnitieerd tussen 3 leden van bestuur en 
directie waarin met name de verschillende scenario’s en risico’s voor Duivenvoorde zaan de orde 
kwamen.  
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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.  
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 
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 2021 
Antoinette van Dorssen   directeur     1,0 fte  
Dick de Vlieger     terreinopzichter     1,0 fte  
Eric Hoogstraat    medewerker bosbouw     0,4 fte   
Rianne Keijzer per 1-07-2021  medewerker bosbouw      0,4 fte 
Merel IJsbrandy   vrijwilligerscoördinator/officemanager  0,8 fte   
Thomas Groen per 1-11-2021   hoofd Relaties & Development   1,0 fte 
Marijn van Drooge-Brouwer        medewerker sales    0,5 fte   
Simone Nieuwenbroek   vanwege Mondriaan Fonds conservator  0,8 fte 
Peter van der Meer              opvrijwillige basis kasteelbeheerder    0,8 fte  
 
 
In 2021 is de functie conservator vervolgd binnen het project Erfgoedtalent van het Mondriaan Fonds. De 
functie van kasteelbeheerder is in 2021 niet ingevuld binnen de formatie maar op vrijwillige basis vervuld. 
Per 1 november is hoofd Relaties & Development op full time basis gestart. 
De vaste staf is iedere week bijeengekomen in het teamoverleg en maandelijks heeft een bilateraal 
overleg met de directeur en de individuele medewerkers plaatsgevonden. Iedere eerste donderdag van 
de maand vond tevens het coördinatorenoverleg plaats waarbij teamleden en de coördinatoren van de 
verschillende vrijwilligersteams gastheren/vrouwen, gidsen, collectie-registratie, ICT, good housekeeping, 
plaatsvervangend kasteelbeheerders en winkelbezetting overlegden.  
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In 2021 waren ruim 100 vrijwilligers werkzaam bij de Stichting, echter vanwege Covid -19 konden de 
vrijwilligers slechts af en toe op het kasteel aanwezig zijn waardoor helaas een aantal werkzaamheden is 
blijven liggen. De vrijwillige kasteelbeheerders en de park(groen)vrijwilligers bij Landgoedopzichter 
konden wel het gehele jaar aanwezig zijn. Voor alle vrijwilligers en stafmedewerkers zijn de geplande 
BHV- en Reanimatiecursussen doorgezet waardoor de herhalingscursussen komend jaar volgens plan 
kunnen worden vervolgd. De geplande vrijwilligersbijeenkomst in juli is in afgeslankte vorm doorgegaan. 
Helaas is de kerstbijeenkomst afgelast en hebben de vrijwilligers op een afgesproken moment hun 
kerstcadeau buiten in ontvangst kunnen nemen.  
 
Op 18 juni 2021 is bibliotheek-vrijwilliger Irene Storm van Leeuwen benoemd tot Ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau. Irene heeft zich ruim 25 jaar lang ingezet als vrijwilliger van Duivenvoorde. In die periode 
heeft zij de unieke bibliotheek van ruim 10.000 banden geheel geïnventariseerd en toegankelijk gemaakt, 
onderzoek gedaan en een groot publiek enthousiast gemaakt voor deze parel binnen de collectie. 
 
 

3. KASTEEL 
  
In 2021 is het aantal museumbezoekers gestegen met ruim 176% terwijl het museum slechts geopend 
was van 1 juli t/m 15 december 2021. De invoering van individueel museumbezoek met audiotour als 
aanvulling op het bezoek in groepsverband met een gids heeft ervoor gezorgd dat we met het reguliere 
museumbezoek in 2021 weer op het niveau van 2019 zaten. Dit biedt potentie voor 2022 waarin we 
hopelijk weer het gehele museumseizoen (half april t/m half december) geopend kunnen zijn. Bovendien 
hebben we in 2021 binnen de geldende beperkende maatregelen vrijwel alléén bezoekers met een 
audiotour kunnen ontvangen en zullen we daar in 2022 weer (exclusieve) groepsrondleidingen aan toe 
kunnen voegen. Een individueel bezoek met een audiotour voorziet wellicht ook in de behoefte van een 
andere en voor Duivenvoorde nieuwe doelgroep, bezoekers die een groepsrondleiding onder leiding van 
een gids als hoge drempel ervaren. De bezoekcijfers evenals een mogelijk bezoekersonderzoek in 2022 
kan dit uitwijzen. In tegenstelling tot 2020, toen de stijging van parkbezoekers extreem hoog was, was er 
nu geen sprake van een lockdown in de warmere maanden. Het aantal losse wandeltickets is afgenomen 
met circa 10% en de jaarwandelkaartabonnementen met 7%. 
 

Bezoekersaantallen 2021 
 
 

  Losse tickets Abonnement  

Museumbezoekers 2952    

Parkrondleidingen (geannuleerd) -    

Concerttickets  165    

Wandeljaarkaarten   691  

Losse wandeltickets 16.554    

Totaal 19.671 691  

 
Lezingen, speciale activiteiten als Dag van Kasteel of Open Monumentendag, kinderactiviteiten en 
familierondleidingen of groepsrondleidingen konden vanwege de beperkingen niet georganiseerd 
worden. In de tent, die vanwege het Kickstartfonds kon worden aangekocht, is een drietal concerten 
geprogrammeerd. Deze concerten zijn relatief goed bezocht ondanks de 1 ½ meter afstand en de 
beperkingen die toen golden. De kerstboomverkoop in de tuin is doorgegaan maar eveneens met strikte 
beperkingen. De speciale kerstverkoop in de winkel en kerstrondleidingen zijn helaas geannuleerd.  
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Locatieverhuur 
De ingezette verbetering van logistiek binnen het kasteel en de uitbreiding van aanbod zijn door de 
pandemie iets vertraagd afgerond. Dankzij de invoering van Magic Event Manager – najaar 2021 
aangekocht met behulp van gelden uit het Kickstart Fonds – hebben we een start kunnen maken met het 
gebruik van een CRM evenals een efficiencyslag in het proces van het aannemen van reserveringen en de 
offerte- en facturenstroom. Hierdoor kon in de tweede helft van het jaar een grote stap gezet worden tot 
een  efficiëntere backoffice. Helaas is de commerciële verhuur dramatisch ‘teruggevallen’ vanwege Covid. 
Behalve de bruidsreportages, zijn alle huwelijken, feesten, diners en vergaderingen geannuleerd ofwel 
uitgesteld naar 2022.  

 
Winkel 
De verplaatsing van de winkel vanuit de HOF naar de 
Groene salon in het kasteel was in 2020 een tijdelijke 
oplossing in verband met de beperking rond Covid. In 
2021 is i.o.m. House Of Lords besloten dit zo te laten en 
de winkel permanent in het kasteel te laten. De 
museumbezoeker verlaat nu het kasteel via de winkel en 
daarnaast is de kassa voor extra tickets bij de ingang. 
Beide grote voordelen waardoor de omzet is gestegen. 
Ook voor de HOF is deze oplossing plezierig, een extra 
ruimte is nu beschikbaar voor het restaurant.  

 
Westzijde geschilderd en dak 
Jaarlijks wordt een dotatie gedaan voor onderhoud van de 20 Rijksmonumenten op het landgoed. In 2021 
is het buitenschilderwerk van de oostzijde van het kasteel afgerond en een start gemaakt met het herstel 
van de zuidzijde. In 2022 zal dit project worden afgerond.  
Op verschillende plaatsen op het dak zijn herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de leien. Deze leien 
bleken in de loop der jaren sneller achteruit te zijn gegaan dan verwacht waardoor de werkzaamheden 
ingrijpender en uitgebreider waren dan verwacht. 
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 4. LANDGOED 
 
De samenstelling van landgoed Duivenvoorde is ongewijzigd en bestaat per 31 december 2021 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  
 
In januari 2021 heeft de pachtuitkoop op de gronden van tuinderij Van Paridon op landgoed zijn beslag 
gekregen. Dit project kon worden gerealiseerd dankzij steun van Provincie Zuid-Holland (Erfgoedlijn 
Maatregelen pakket Landgoederenzone), Regionaal Groenfonds Holland Rijnland, Prins Bernard Cultuur 
Fonds, Groenfonds SBB en Dunea. Begin januari zijn de herstelwerkzaamheden van de grond gestart.  Met 
de inrichting van het land zijn de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteit vergroot door aan te  
sluiten bij de omgevingsvisie van de Duivenvoorde Corridor. De recreatieve waarde en de beoogde 
ecologische verbindingen zullen nadat de grond is hersteld verder worden versterkt zoals in de 
planvorming is aangegeven. 
 
Er is een vervolgstap gemaakt het proces tot duurzame bedrijfsvoering van pachters en bedrijven op het 
landgoed. In samenwerking met de twee veehouderijen is een advies opgesteld om inzichtelijk te maken 
wat nodig en wenselijk is om over te kunnen gaan tot biologisch boeren.  
 
Dit jaar is het ‘Project Het Grote Huis’, Haagwijk Development BV tot een afronding gekomen en 
overgedragen. Het hoogste punt is feestelijk gevierd en de afrondende fase van overdracht aan de nieuwe 
bewoners zal spoedig volgen. Daarbij is de oude boerderij op Haagwijk De Hofstede 14-16 –  verkocht en 
in erfpacht uitgegeven.   
 
Gesprekken met strategische partners waaronder Nationaal Park Hollandsche Duinen, verschillende 
platformen vanuit de Provincie Zuid-Holland en Holland Rijnland, hebben via zoom plaatsgevonden of zijn 
wegens de pandemie uitgesteld. Duivenvoorde heeft zich in 2021 aangesloten bij het ‘Kennisprogramma 
Klimaatrobuuste Buitenplaatsen’ en is daarmee onderdeel van het onderzoeksprogramma  de 
Groenblauwe Monitor. 
 
Tot slot hebben buiten op het Landgoed, in de natuur, vier zomerconcerten plaats gevonden, alle bezocht 
door gemiddeld 80 toeschouwers. Twee concerten sloten aan bij de collectie in het kasteel, een werd 
gegeven door het Residentie Orkest en een opera mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor de 
Podiumkunsten.  

 
Boom adoptieplan 
In 2021 is gestart met het project “Vier het leven 
op Duivenvoorde”. De adoptie van een boom 
zoals een oude eik aan de Voorlaan, een jonge of 
nieuwe beuk of linde in het park of een jonge 
fruitboom in de Leidse Tuin, is daarbij inzet. Na 
deze ‘soft launch’ zal komend jaar dit project 
prioriteit hebben en worden uitgebreid. In 
voorbereiding op dit project en vanuit veiligheid 
oogpunt, is een uitgebreide bomen-inventarisatie 
uitgevoerd in het park. 

 
 

 
 



  7  

 
  5. COLLECTIE EN ONDERHOUD 
 
In 2021 zijn verschillende projecten aangaande collectie onderhoud aangevraagd bij verschillende 
fondsen en heeft Stichting Duivenvoorde genereuze bijdragen mogen ontvangen. Een aantal fondsen en 
steunmaatregelen waren daarbij speciaal beschikbaar gesteld vanwege Covid-19. Dankzij deze fondsen en 
verschillende bijdragen van Vrienden, de Beschermheren en - Vrouwe en overige schenkers konden 
plannen en de nodige aanpassingen vanwege de 1 ½ meter samenleving worden gerealiseerd. Stichting 
Duivenvoorde is de fondsen, Vrienden, periodieke en eenmalige schenkers zeer dankbaar en erkentelijk 
voor deze steun. Hierdoor heeft het team zich tijdens de vele terugkomende periodes van langdurige of 
korte sluiting kunnen richten op de uitvoering van deze projecten en de nodige aanpassingen kunnen 
realiseren. 
 
Als eerste is de overstap van de collectieregistratie vanuit Adlib naar het nieuwe systeem Atlantis 
gerealiseerd dankzij het Prins Bernhard Cultuurfonds. Deze overstap was noodzakelijk om de duurzame 
opslag en toegankelijkheid te waarborgen. Daarnaast kan nu aan de wens tot professionalisering en 
online publicatie van de collectieregistratie gevolg worden gegeven.   
 
De Vereniging Rembrandt heeft steun beschikbaar gesteld binnen de actie ‘de kracht van de vaste 
collectie’. Duivenvoorde kon een presentatietafel met vitrinekap laten ontwerpen om wisselend een 
selectie tentoon te stellen van onderdelen uit de enorme porselein- en aardewerkcollectie van de 
collectie Duivenvoorde in de Porseleinkamer. Daarbij heeft in 2021 de afronding van de restauratie en 
terugplaatsing van de prachtige achttiende-eeuwse Boulleklok plaatsgevonden. Dankzij de genereuze 
steun van de Vereniging Rembrandt zijn zowel het uurwerk als de kast gerestaureerd en het uurwerk is 
weer werkend gemaakt. Aan de terugkomst van de klok is via social media veel aandacht besteed. 
 
Met steun van de Provincie Zuid-Holland is de restauratie van de vergulding van de acanthusbladeren in 
de Marotzaal na ruim vijf jaar afgerond. Een ingewikkeld project waarbij nu de bladeren zijn 
teruggeplaatst waarmee de Marotzaal haar grandeur terug heeft gekregen. Van de afronding van deze 
ingrijpende restauratie is een film gemaakt die zowel online als in het kasteel bij verschillende gelenheden 
is getoond.  
 
Dankzij het Prins Bernhard Cultuurfonds kon naast de Nederlandstalige en Engelstalige tour ook een 
familietour ontwikkeld worden waarbij kinderen samen met hun ouders op educatieve en speelse wijze, 
leren en kennismaken met 800-jaar familiegeschiedenis op Duivenvoorde. Ook het project ‘Historische 
rijtuigentour’, binnen de regeling Erfgoed vrijwilligers, het audiomeubel en de logistieke verbeteringen 
noodzakelijk voor uitgifte van de tours, zijn mogelijk gemaakt dankzij de steun van het Prins Bernhard 
Cultuurfonds. Ook de toekenning van de gemeente Voorschoten voor de geleden verliezen als gevolg van 
Covid heeft compensatie gedeeltelijk mogelijk gemaakt.  
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Het originele negentiende-eeuwse tapijt uit de Marotzaal werd na de zomer teruggebracht op 
Duivenvoorde. Het tapijt lag sinds de vele jaren negentig opgerold op de zolders van Paleis Het Loo en 
moest terug naar Duivenvoorde als gevolg van de inhuizing van Paleis Het Loo. Het twaalf meter lange 
kleed kon echter niet op de kasteelzolder worden opgeslagen. Dankzij het werk van Babai & Fardin 
Perzische tapijten zijn twee schitterende ‘nieuwe kleden’ uit het oude tapijt samengesteld, die nu in twee 
vertrekken van de Zuidvleugel liggen. Een duurzame oplossing in de geest van de bewoners van 
Duivenvoorde.  
 
Bruikleen en schenking 
Tussen 31 oktober 2020 en 9 augustus 2021 is het portret van Assueer Jacob Schimmelpenninck van der 
Oye (1631-1663) met bediende en hond door Theodor van Loonen (1660) op bruikleen geweest naar 
Kunstmuseum Bazel in Bazel en Museum Barberini in Potsdam. Het schilderij maakte onderdeel uit van de 
tentoonstelling ‘Rembrandt’s Oriënt. West meets east in Dutch art of the seventeenth century’, een 
tentoonstelling over het verre oosten als thema in de Nederlandse schilderkunst van Rembrandt en zijn 
tijdgenoten. Bij de tentoonstelling is een catalogus verschenen, waar ook het portret een belangrijke rol 
in kreeg. Aan het inpakken van het schilderij in Potsdam, de begeleidende reis van de conservator als 
koerier en de terugkomst op Duivenvoorde is veel aandacht besteed op social media.  

 
Van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed heeft Stichting Duivenvoorde 7 bijzondere lichtbronnen en 
negentiende-eeuwse lampen in langdurig bruikleen ontvangen. Deze zijn geplaatst in de Zuidvleugel 
waardoor de historische en sfeervolle allure in de verschillende opgeknapte ruimtes en vertrekken wordt 
versterkt.  
 
In het najaar heeft de familie Gussekloo, nazaten van de drie generaties tuinbazen, een aantal bijzondere 
familiestukken geschonken aan de Stichting. Het gaat om twee geschilderde portretten, een schilderij van 
het kasteel en een herdenkingsbord. De portretten beelden Dirk Gussekloo en zijn echtgenote Johanna 
Frederica Donker af en zijn geschilderd door hun kleinzoon Gijsbert. Tegelijk met de schenking vond er 
ten behoeve van een in het voorjaar van 2022 te verschijnen radiodocumentaire onderzoek plaats naar 
de tuinbazen op Duivenvoorde. 
 
Tot slot dankt de Stichting het Mondriaan Fonds voor de toekenning van de Compensatieregeling in het 
kader van Coronasteun. Van deze aanzienlijk financiële bijdrage konden o.a. noodzakelijke ICT 
aanpassingen voortkomend uit de noodzaak om thuis te werken worden gedaan, evenals essentiële 
verbeteringen van verlichting en meubilair in het museum en de Zuidvleugel.    
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6. RELATIES EN COMMUNICATIE  
 
Vrienden  
Het aantal Vrienden van Duivenvoorde is gestegen. Bij de opening van het seizoen 2021 zijn alle Vrienden 
uitgenodigd voor de jaarlijkse Vriendendag. Binnen een vastgesteld tijdslot bezochten de Vrienden het 
kasteel, ruim 150 Vrienden hebben de dag bezocht. Daarnaast is er, speciaal voor Vrienden, een online 
lunchcollege georganiseerd waarbij de Vrienden als eerste een digitale voorproef kregen op de 
vernieuwde inrichting. Het aantal Vrienden is in 2021 meer dan verdubbeld tot een aantal van 225 eind 
december 2021.  
 
Publiciteit 
In 2021 is, in afwachting van de Covid-ontwikkelingen nauwelijks geïnvesteerd in publiciteit. Op 1 juli is 
een Open dag voor Vrienden van Duivenvoorde georganiseerd waar vele Vrienden aanwezig waren. Een  
persbericht is uitgegaan en online op de social media is een aantal campagnes ingezet.  
Op diverse manieren is aandacht besteed aan Duivenvoorde op social media. Het aantal volgers is in 
totaal met ruim 3000 gestegen, verdeeld over Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter. Op de 
verschillende sociale kanalen stijgt het aantal volgers met gemiddeld 20-25 per week. Er zijn per kanaal 
gemiddeld 100 berichten uitgegaan waarbij aandacht is geweest voor alle facetten van Duivenvoorde 
(park, collectie, vrienden, vacatures, winkelproducten, tickets en sales). Dit gebeurde met foto’s van 
kasteel, landgoed en collectie, foto’s achter de schermen, vlogs en met video’s. De komst van het 
Streekhuisje in de zomer, waarbij een groot aantal bloggers en vloggers heeft gelogeerd op het landgoed, 
heeft gezorgd voor een sterke stijging van het aantal volgers op Instagram in de zomer. Ditzelfde was het 
geval bij het aanhaken op internationale Instagram-evenementen als Ask a curator-day.  
 
Het aantal gedeelde berichten met de hashtag #kasteelduivenvoorde, blijft stabiel hoog. Wekelijks wordt 
Duivenvoorde op deze manier in gemiddeld 30 berichten getagd. De betrokkenheid op social media in de 
vorm van reacties en opmerkingen is groot. 
Ook op andere manieren is ingezet op free-publicity en dit heeft geresulteerd in diverse artikelen in de 
landelijke en regionale pers en inhoudelijke artikelen in o.a. kastelen-magazines, zoals Het Buiten.  
In de zomer 2021 kwam het Oekraïense reisprogramma 'Heads and Tails' langs op Duivenvoorde. Zij 
interviewden Arent van Wassenaer, voorzitter van de Stichting en nazaat van de oorspronkelijke 
bewoners, over het leven van de adel toen én nu. Op deze manieren is het bereik van Duivenvoorde 
zowel nationaal als internationaal vergroot.  
 
Zilveren Dukaat 
Duivenvoorde is dit jaar vereeuwigd op een Zilveren Dukaat van de Koninklijke Nederlandse Munt. Op de 
munt is de beeltenis van het kasteel te zien. Op 11 november werd het eerste exemplaar uitgereikt aan de 
directeur. 
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7. ALGEMEEN FINANCIEEL BEELD 

 

Baten   2021 
      

Kasteel / Museum     

Opbrengsten museale activiteiten            70.921  
Directe kosten museale activiteiten           -44.970  
             25.951  
Commerciële verhuur     

Opbrengsten verhuur kasteel            95.440  
Directe kosten verhuur kasteel           -32.086  
             63.354  
Paviljoen     

Opbrengsten paviljoen            40.852  
Directe kosten paviljoen           -21.113  
             19.739  
Park, bos en natuurterrein     

Opbrengsten park, bos en natuurterrein            97.355  
Directe kosten park, bos en natuurterrein         -142.768  
            -45.413  
Woning en erfpacht     

Opbrengsten woning en erfpacht          310.081  
Directe kosten woning en erfpacht           -43.077  
           267.004  
Hoeven en los land     

Opbrengsten hoeven en los land          111.954  
Directe kosten hoeven en los land            -1.776  
           110.178  
      

Som van de baten          440.812  
      

Lasten     

Onderhoud en exploitatie kasteel          159.315  
Personeelskosten          269.622  
Overige kosten            94.679  
      

Som van de lasten          523.616  
      

Saldo van baten en lasten           -82.804  
      

Opbrengsten effecten en interest          584.446  
Bijzondere baten en lasten                654  
Baten en lasten Ontwikkelingsplan Park                 -66  
      

Resultaat boekjaar          502.230  
      

Resultaatbestemming:     

Stichtingsvermogen          502.230 
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Toelichting jaarrekening 2021 
 
Evenals jaarrekening 2020 zijn de toegepaste waarderingsgrondslagen zoveel mogelijk gebaseerd op de 
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en specifiek RJ 640 Organisaties zonder winststreven.  
Het resultaat over het fiscale jaar 2021 is met een plus van € 502.230.- afgesloten.  
 
De gebeurtenissen rondom het coronavirus COVID-19 hebben effect gehad op een deel van de 
activiteiten van de stichting met name op de commerciële verhuur. Als gevolg van de regeling ‘anderhalve 
meter afstand’ zijn veel partijen binnen de commerciële verhuur van het kasteel geannuleerd. Ook de  
aantallen bezoekers aan het museum, waren lager dan gehoopt. Het effect was echter beperkt op haar 
financiële situatie.  
Stichting Duivenvoorde heeft ondanks de terugval uiteindelijk in 2021  geen gebruik hoeven maken van 
de door de regering beschikbaar gestelde Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). 
Het bestuur verwacht dat de stichting haar activiteiten kan blijven voortzetten en aan haar 
betalingsverplichtingen kan blijven voldoen. Op basis van de huidige omstandigheden is er geen reden om 
aan de continuïteitsveronderstelling te twijfelen.  
 
 

 
 

 

 
 

8. Nevenfuncties Bestuur Duivenvoorde 2022 
 

Arent van Wassenaer 

o The Faithful Goose b.v., Den Haag, Eigenaar  
o Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen, Utrecht, Arbiter  
o Westermeerwind Beheer B.V., Almere, Onafhankelijk voorzitter directie  
o Responsible Mining Foundation, Nyon (Zwitserland), Treasurer  
o Geschillencommissie Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijdersbond, Utrecht Voorzitter  
o Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, Raadsheer Plaatsvervanger 

Gerechtshof Den Haag, Raadsheer Plaatsvervanger  
o Stichting Internationaal Van Wassenaer Concours Utrecht, Voorzitter  

 
Rijnhard Snouckaert 

o Managing Director at ABN Amro Corporate Finance & Capital Markets 
o Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht   
o Lid Dirigerende Commissie en Voorzitter Onroerend Goed Commissie 
o M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting- Voorzitter College van Regenten 
o Stichting Wassenaarse Hulpverlening- Penningmeester 
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Jolien Wiesenhaan 

o Dutch Vision Institute, directeur eigenaar 
o Raad van Toezicht Number 5 Foundation - Voorzitter 
o Bestuur Amantia Stichting - Secretaris 

 

Sarah de Clercq 

o Sotheby’s, Managing Director 
o Raad van Commissarissen De Porceleyne Fles / Royal Delft Group  
o Raad van Bestuur Museum Panorama Mesdag 
o Raad van Advies, Museum More 

 

Peter Arensman 

o Future Food Fund Coöperatie U.A, Oprichter & managing partner 
o People Planet Profit BV, Oprichter & managing partner 
o BAS Consultancy BV, Oprichter & CEO 
o CDA Business Club, Voorzitter bestuur 

 

Femke Dierkx 

o Head of Decorative Arts, Rijksmuseum 
o Bestuurslid Stichting Daniel Marot Fonds 
o Lid programma commissie lid programma commissie CODART 

 

Elsabé Schimmelpennick van der Oye 

o Director of Sustainability Strategies bij Lookfar Conservation 
 

Maurits Tiethoff 

o Oprichter & bestuurder – Clean Clothes B.V  
o Oprichter & bestuurder – Bubble&Stitch B.V.  
o Oprichter & bestuurder – Peti B.V.  
o Oprichter & bestuurder – F.M. Tiethoff Holding B.V.  
o Reserve Officier (Eerste Luitenant) 1 CMI-Commando – Koninklijke Landmacht 

 

 
 
Nevenfuncties team Duivenvoorde 2021/2022 
 

Antoinette van Dorssen 

o Lid Registratiecommissie Stichting Museumregister Nederland  
o Adviseur Arrtra Art Travel 

 
Simone Nieuwenbroek  

o Bestuurslid Werkgroep Adelsgeschiedenis 
o Bestuurslid Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde 
o Auteur Het Buiten 

 

Merel IJsbrandy  

o Lid Raad van Toezicht Museum Drachten 
 

 
 
 


