
Op 3 februari 2016 maakte de BankGiro Loterij bekend dat zij voor de 
komende vijf jaar hoofdpartner is van Open Monumentendag. Dankzij 
dit partnerschap is de toekomst van Open Monumentendag veiligge-
steld. Een kort dubbelinterview met Michiel Verboven, managing direc-
tor van de BankGiro Loterij, en Edith den Hartigh, directeur Stichting 
Open Monumentendag.

De BankGiro Loterij is de cultuurloterij van Nederland, opgericht om fondsen 
te werven voor maatschappelijke organisaties. De helft van de opbrengst van 
de 755.000 loten gaat naar culturele organisaties in ons land. Dit resulteerde 
in 2016 in een bijdrage van ruim 62,8 miljoen euro aan cultuur. De deelne-
mers aan de loterij dragen zo bij aan de bescherming en het behoud van ons 
cultureel erfgoed, en zij maken bovendien maandelijks kans op een van de 
ruim honderdduizend prijzen. Michiel Verboven: ‘Ons doel is om cultuur toe-
gankelijk te maken voor een breed publiek en ervoor te zorgen dat zo veel 
mogelijk mensen de prachtige cultuur om ons heen beleven.’
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cultuur, en natuurlijk voor monumenten in het bijzonder. Een organisatie 
ook die voor ons meerwaarde kan bieden buiten een financiële bijdrage. De 
BankGiro Loterij voldoet in alle opzichten aan dat signalement: zij zet zich al 
tientallen jaren in voor de Nederlandse cultuursector. Juist haar ervaring in 
het verbinden van cultuur met een breder publiek biedt ons meer mogelijkhe-
den om onder de aandacht te komen.’ 

Michiel Verboven: ‘Ik denk dat Edith daar gelijk in heeft. Maar voor ons 
betekent deze verbintenis ook heel veel! We vinden Open Monumentendag 
namelijk een fantastisch evenement. Ieder jaar geeft het een miljoen mensen 
een kijkje in onze Nederlandse monumenten en daarmee in onze geschiede-
nis. Wij vinden het belangrijk dat dit evenement blijft bestaan en hebben ons 
er daarom aan verbonden. Het past bij onze wens om cultuur toegankelijk 
te maken voor een breed publiek. Samen met Stichting Open Monumenten-
dag hopen we nog meer mensen te betrekken bij de monumentenpracht die 
Nederland kent.’  
Edith den Hartigh: ‘De BankGiro Loterij heeft een grote naamsbekendheid en 
als wij ons aan haar naam verbinden, komt dat ook onze eigen naamsbe-
kendheid ten goede. Daarnaast heeft de BankGiro Loterij een groot netwerk 
en een achterban van ruim 530.000 deelnemers, die actief betrokken worden 
bij de Open Monumentendag. Deze deelnemers vormen zodoende een nieuwe 
doelgroep. Door onze krachten te bundelen kunnen we elkaar versterken.’

Wat houdt de samenwerking tussen de BankGiro Loterij en Open Monumen-
tendag precies in?
Michiel Verboven: ‘Begin februari 2016 hebben wij bekendgemaakt dat we 1,7 
miljoen euro bijdragen aan Open Monumentendag. Daarmee zijn we voor vijf 
jaar hoofdpartner van dit evenement. Onze naam wordt verbonden aan Open 
Monumentendag en tegelijkertijd betrekken wij onze deelnemers bij de dag. 
Hopelijk zorgt dit voor nog meer bezoekers en bekendheid!’ 
Edith den Hartigh: ‘Het logo van de BankGiro Loterij wordt geïntegreerd in het 
algemene logo van Open Monumentendag en de naamswijziging wordt door-
gevoerd. De nieuwe vlaggen, spandoeken en ander promotiemateriaal waar de 
nieuwe logo’s op komen te staan, worden door ons kosteloos en naar redelijk-
heid beschikbaar gesteld aan de honderden comités die de Open Monumenten-
dag op lokaal niveau organiseren.’

Waarom en hoe is deze verbintenis tussen de Open Monumentendag en de 
BankGiro Loterij eigenlijk tot stand gekomen?
Edith den Hartigh: ‘In 2014 werd duidelijk dat onze toenmalige hoofdsponsor 
onze langdurige sponsorrelatie wilde beëindigen. Dat zorgde voor een moei-
lijke periode, waarin wij als de landelijke Stichting Open Monumentendag op 
zoek moesten naar een nieuwe partner. Eentje die net als wij hart heeft voor
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