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De Stichting Open Monumentendag Leidschendam-Voorburg is op zoek naar  
 

 Leden voor het organiserend comité  
 

die samen met anderen mooie openstellingen en activiteiten willen realiseren. 
 
Open Monumentendag is een van de grootste Nederlandse culturele evenementen. 
Monumenten worden gratis voor het publiek opengesteld en daarnaast worden vele 
activiteiten georganiseerd. Dit alles om de belangstelling en het draagvlak voor het cultureel 
erfgoed te vergroten. In Leidschendam-Voorburg wordt dit evenement jaarlijks op de 2e 
zaterdag in september georganiseerd door de Stichting Open Monumentendag 
Leidschendam – Voorburg.  
 

Belangrijkste taken en werkzaamheden:  
 

 Je werkt – als lid van het bestuur of de kernwerkgroep (samen het comité) – mee aan 
het voor een breed publiek toegankelijk maken van monumenten en activiteiten;  

 Je onderhoudt contacten met eigenaren en beheerders van monumenten over 
(mogelijke) openstellingen en activiteiten;  

 Je bent de spil in de organisatie van één of meer thema-activiteiten;  

 Je vervult een specifieke taak (bijv. coördinatie dag-vrijwilligers en rondleiders, 
beheer financiën, verzamelen en toegankelijk maken van cultuurhistorische 
informatie, coördinatie aanbod voor jeugd of belangstellenden uit andere culturen).  

 

Wat wij vragen en bieden:  
 
Je bent geïnteresseerd in (het behoud van) cultureel erfgoed en vindt het leuk om samen 
met andere vrijwilligers (-organisaties) openstellingen en activiteiten te organiseren.  
 
Je hebt – bij voorkeur – kennis of ervaring om één van de specifieke taken op je te nemen.  
 
Je vindt het vanzelfsprekend dat je op Open Monumentendag aanwezig en actief bent.   
 
Je staat er bij de uitvoering niet alleen voor. Ook anderen hebben kennis en ervaring en we 
werken zo veel mogelijk in (wisselende) teams van twee of drie leden uit bestuur en kern-
werkgroep, soms aangevuld met vrijwilligers voor een specifieke taak. De hoofdlijnen van de 
openstellingen en de (elk jaar wisselende) activiteiten bespreken we met elkaar in de 
bestuursvergaderingen. Zo bouwen we samen aan mooie openstellingen en activiteiten en 
ook aan jouw (en onze) ervaring. En de Parels van Baksteen in onze gemeente krijgen 
steeds minder geheimen voor je.  
 
Je kan de meeste werkzaamheden doen op de momenten dat je dat uitkomt. De 
vergaderingen van het bestuur en de kern-werkgroep (6 à 7 per jaar) vinden in de regel 
plaats in de avonduren. Ander overleg vindt ook overdag plaats. Reken op gemiddeld ca. 5 
uur per week met pieken in bepaalde perioden.  
 
Meer informatie over de stichting is te vinden op www.omd-lv.nl.  
De voorzitter, Pieter van den Kerkhoff, vertelt je graag meer over de werkzaamheden. Hij is 
te bereiken per T 070 – 369 3233 of E  pieter.vandenkerkhoff@omd-lv.nl.  
 

Lijkt het je wel wat?  
Stuur dan een e-mail met c.v. naar de voorzitter, Pieter van den Kerkhoff  
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