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Informatie Culturele ANBI 

NAW gegevens 

Naam van de ANBI instelling:   Stichting Batavialand Collecties 

RSIN nummer:     8030.56.321 

Bezoekadres:     Oostvaardersdijk 01-13, 8242 PA, Lelystad 

Postadres:     Postbus 119, 8200 AC, Lelystad 

Doelstelling van Batavialand Collecties 

Stichting Batavialand Collecties heeft de volgende doelen in haar statuten vastgesteld: 

a. de instandhouding, het beheer en het verwerven van collecties met betrekking tot de 

ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling van het gebied van en rond Flevoland; 

b. de instandhouding, het beheer en het verwerven van collecties betrekkelijk tot de 

maritieme geschiedenis van Nederland, scheepsarcheologie daaronder begrepen; 

c. de instandhouding en het beheer van onderzoeksmateriaal en andere archiefwerken met 

betrekking tot het hiervoor sub a. en b. weergeven doel; 

d. het zoeken naar en verkrijgen van eventuele aanvullende financiële fondsen naast de 

bestaande reeds toegezegde geldmiddelen; 

e. het geven van hulp en waar nodig bijstand, alsmede het verstrekken van adviezen; 

f. het gebruik maken van publiciteit; 

g. het bevorderen van regelmatig overleg en samenwerking tussen alle bij dit plan 

betrokkenen; 

h. het verrichten of doen verrichten van het voor het doel nodige onderzoek; 

i. het samenwerken met alle daarvoor in aanmerking komende instanties of instellingen van 

overheid of particulier initiatief; en 

j. alle andere aanvaardbare middelen, die het doel van de stichting dienen. 

Missie, visie, doel 

Missie 

Batavialand draagt de Nederlandse pragmatische mentaliteit uit, gevormd door de uitdaging van 

het leven op de grens van land en water. Batavialand etaleert de kennis en kunde over die 

verbinding van land en water: kennis en kunde over polders, watermanagement, scheepsbouw en 

handel; in het verleden, het heden en in de toekomst. Batavialand is de plek waar je meegenomen 

wordt in de wereld van handelsgeest en technologie. Waar Michiel de Ruyter en Cornelis Lely 

elkaar logisch ontmoeten als symbolen van en fundering voor de Nederlandse maatschappij en 

onze cultuur. Met haar programmering bereikt Batavialand een breed nationaal en internationaal 

publiek. 

Visie 

Batavialand wordt hét park dat de Nederlandse mentaliteit en kracht uitdraagt, verbindend voor 

Nederlanders en wervend voor buitenlanders. Batavialand streeft ernaar het publiek diepgaand te 

informeren middels een intense beleving en intensieve samenwerking met markt- en 

overheidspartijen. Batavialand wil zich ontwikkelen tot dé plek in de Nederland waar de oorsprong 

van ons nationale DNA, gevormd door het leven op de grens van land en water, voor het voetlicht 

wordt gebracht. 

Doel 

De exploitatie van een erfgoedpark waarin de historie en de karakteristieken van Nederland en de 

Nederlander, levend op de grens van land en water, op allerlei wijzen worden verbeeld, 

beschreven en tentoongesteld. 



 

2 

 

 

Hoofdlijnen van het beleidsplan van Batavialand 

Batavialand is per 1 juli 2017 ontstaan uit een integratie van drie culturele instellingen aan de kust 

van Lelystad namelijk de Bataviawerf, het Nieuw Land Erfgoedcentrum en het Maritiem Depot van 

de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

Het beleidsplan geeft richting aan de komende jaren en bestaat o.a. uit: 

• Investeren in het behoud en de inrichting van de Batavia. 

• Het aanbod in Batavialand verbreden. 

• Het documenteren en verrichten van onderzoek naar de scheepsbouw, de scheepvaart en 

het watermanagement in Nederland in heden en verleden. 

• Het vertellen van het verhaal van het Zuiderzeeproject, polders en Flevoland in het 

bijzonder. 

• Het beheren van de nationale Rijksmaritieme collectie en deze toegankelijk maken voor 

het publiek. 

• Het beheren van de museale en particuliere erfgoedcollecties van Flevoland. 

• Het in opdracht van de Provincie Flevoland beheren van het Provinciaal Depot voor 

Bodemvondsten van Flevoland. 

• Het verzamelen van archieven en collecties in aansluiting op de missie van Batavialand. 
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Bestuur van de Stichting 

Het bestuur van de Stichting Batavialand Collecties (hierna: de Stichting) heeft vijf leden. Het 

bestuur van de Stichting wordt benoemd en ontslagen door Stichting Erfgoedpark Batavialand, 

statutair gevestigd te Lelystad, kantoorhoudende te 8242 PA Lelystad, Oostvaardersdijk 01 13 en 

ingeschreven in het handelsregister onder nummer 60581212, waarbij ook voornoemde stichting 

tot bestuurder kan worden benoemd. Het aantal bestuurders van de Stichting wordt eveneens 

vastgesteld door Stichting Erfgoedpark Batavialand, voornoemd. 

Het bestuur bestaat uit de volgende vijf leden: 

• Jan Vriezen 

• Menno Smits 

• Dorien Fröling 

• Ineke Mastenbroek 

• Joop Hooghiemstra 

 

Financiële verantwoording 

In de jaren 2017 tot en met 2020 hebben er geen donaties of transacties plaatsgevonden die tot 

een financieel resultaat hebben geleden. Collectiestukken worden om niet geschonken en niet 

gewaardeerd op de balans (in lijn met vergelijkbare cultuurinstellingen alsmede het handboek 

Verantwoording Cultuursubsidies Instellingen). Derhalve ziet de financiële verantwoording voor 

Stichting Batavialand Collecties er als volgt uit: 

 

 

 

 

 

2017 2018 2019 2020

Resultatenrekening

Totaal aan baten -€          -€          -€          -€          

Totaal aan lasten -€          -€          -€          -€          

Resultaat -€          -€          -€          -€          

Balans

Totaal aan activa -€          -€          -€          -€          

Totaal aan passiva -€          -€          -€          -€          

Balanstotaal -€          -€          -€          -€          


