
Wat doe je
met Erfgoed dat waard is bewaard te worden?  

Een inleverpunt kunt u herkenen aan dit bord:



 

023 888 2773      info@historischekringvelsen.nl

U kent wellicht de 
Nieuwsitems, waarin 
foto’s boven water 
zijn gekomen, die nog 
niet eerder algemeen 
bekend en gezien zijn. 

Dit is het nog niet 
onderzochte, niet 
gepubliceerde, on-
bekende Erfgoed, dat 
helaas vaak nog 
ongezien in de afval- 
container verdwijnt.

Irene wil dit voorkomen: 
zorgen dat Erfgoed niet 
wordt weggegooid, maar 
afgegeven op 
Inleverpunten voor 
onderzoek en publicatie.
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Geachte geïnteresseerde, 
Erfgoedwaarde, daar draait het om. Stel: U moet de spullen opruimen van een overleden familielid. U vindt op zolder en diverse 

kasten zaken, waarvan u geen idee heeft waarvoor uw opa/oma/tante/oom of vader/moeder deze zaken heeft bewaard. Het heeft 

voor u geen of juist erg veel emotionele betekenis, maar het zou ook best anderen kunnen aanspreken. 

Waar moet u met deze zaken heen? 
Inleverpunt Roerend Erfgoed Nederland, stelt zich ten 

doel zaken met erfgoedwaarde in te nemen; te 

beoordelen en bij de meest geschikte instantie af te 

leveren.  

Zoals wellicht bekend heeft de overheid de wettelijke verplichting goed voor het erfgoed van Nederland te zorgen. De Rijksdienst 

voor het Cultureel Erfgoed van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is met deze taak belast en zorgt voor 

monumenten, Archeologie, Landschap en Collecties.  

Er zijn echter tientallen Stichtingen die zich ook richten op het zorgen voor Erfgoed. Bijvoorbeeld: Stichting Albert Heijn Erfgoed of 

Stichting Erfgoed van het Nederlandse Lied. Weet u direct waar uw spullen het best op hun plaats zijn? 

Historische Kring Velsen  

http://cultureelerfgoed.nl


1 
Komt u tijdens het opruimen  
iets tegen dat wellicht 
Erfgoedwaarde heeft, dan 
kunt u contact opnemen 

met Irene. Zij beschikt over 
vrijwilligers, die uw 
‘erfgoed’ in ontvangst 
kunnen nemen. 

2  
Irene streeft er naar 
diverse inleverpunten -
verspreid over heel 
Nederland- te realiseren en 
instandhouden. U vindt ze 
o.a. in bibliotheken en 
stad-/gemeente- en 
buurthuizen. 

3 
Uw spullen worden in 
ontvangst genomen; uw 
gegevens geregistreerd en 

Irene regelt een 
deskundige vrijwilliger, die 
uw spullen gaat 
onderzoeken.  

4 
Wellicht heeft het 
Provinciaal Archief 
belangstelling; het 
Archeologie Centrum; een 
gespecialiseerd museum 
maar het kan ook zijn dat 
het niet ‘erfgoedwaardig’ is 
en kan dan naar de 
Afvalverwerking. 

5 
U ontvangt bericht over wat 
er wordt voorgesteld met 
het door u ingebracht 
‘erfgoed’ te doen. Voor de 
uiteindelijke bestemming 
wordt uw toestemming 
gevraagd. 

6 
Hopelijk zijn uw foto’s; films; 
video’s schetsen; 
dagboeken;  
gebruiksvoorwerpen; 
verzamelingen, enz… wel 
waard als Erfgoed te 
worden bestempeld. 

7 
Is de gekozen instelling in 
overeenstemming met uw 

keuze, dan neemt Irene 
contact op en levert uw 
spullen daar in. 

8 
De spullen, die u heeft 
ingeleverd worden dan 
goed verzorgd en tot in 
lengte van jaren 
‘beschikbaar’ voor 
bezoekers met interesse in 
‘ons’ Nederlands erfgoed. 

Hartelijk dank daarvoor! 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Ten eerste 
Irene wil voorkomen dat 

erfgoed’waardige’ roerende zaken in de 

afvalcontainer terecht komen.  

Dit begint met weten waar u met uw 

spullen terecht kunt! 

Ten tweede 
Irene’s vrijwilligers gaan uw spullen 

onderzoeken en brengen een gedegen 

advies uit, dat ook -we zeggen het 

eerlijk- de afvalberg kan betekenen, 

maar ook een archief, depot of 

museum! 

Ten derde 
Erfgoed geeft een beeld van het 

wonen, werken en leven van onze 

voorouders. Roerend Erfgoed dat waard 

is ‘bewaard’ te blijven, komt m.b.v. de 

vrijwilligers van Irene op de juiste 

plaats terecht. 

Wat wil ?



Inleverpunten voor vermeend Roerend Erfgoed realiseert en in stand houdt 

Deze met bibliotheken, andere gemeentelijke instanties of organisaties opzet 

Registreert wat wordt ingeleverd, wanneer en door wie 

Vrijwilligers mobiliseert om ‘donaties te determineren’ 

Iedereen wil laten weten waar Erfgoed ter beoordeling kan worden aangeboden 

De afgegeven spullen door haar vrijwilligers laat onderzoeken 

Een advies uitbrengt over wat er met het Erfgoed gaat gebeuren 

Zorgt dat de inleveraar weet wat er met zijn spullen gebeurt 

Het Erfgoed aflevert bij een instantie, die er iets aan heeft 

Erfgoed dat waard is bewaard te worden wil behouden 

Daardoor nader onderzoek en bekijken door geïnteresseerden mogelijk maakt 

Is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 

Wordt gefinancierd uit giften; donaties; legaten en bijdragen van partners 

Wil voorkomen dat waardevol Erfgoed in de afvalcontainer eindigt  

Erfgoed

 Irene

Opruimafval?

zorgt dat:



 

023-888 2773      info@historischekringvelsen.nl      

De naam Irene is van oorsprong gebaseerd op het Griekse Eirènè. 
Eirènè was de Griekse Godin van de vrede. 

Irene is een meisjesnaam en betekent 'vrede' of 'vredig'.

Een inleverpunt kunt u herkennen aan dit bord:


	Wat wil

