Beleidsplan Vereniging Vrienden van Museum Joure 2016-2019
1. Inleiding
Vereniging Vrienden van Museum Joure is opgericht op 9 december 2016 door een aantal
vrijwilligers van Museum Joure. Het nieuwe bestuur is van mening dat het goed is om een
beleidsplan voor de komende drie jaar vast te leggen om daarmee de lijn van handelen te
bepalen. Voor het aanvragen van een Cultuur-Algemeen Nut Beogende Instelling (Cultuur-ANBI)
status bij de Belastingdienst is het hebben van een beleidsplan een vereiste.
2. Basis van het beleidsplan
Het beleid van Vereniging Vrienden van Museum Joure, opgericht 9 december 2016, is gericht op
de realisering van haar doelstelling.
De doelstelling vermeldt in artikel 3 lid 1 van de statuten is:
De vereniging heeft ten doel het verlenen van steun aan Museum Joure, geëxploiteerd door de
Stichting Museum Joure, gevestigd te Joure.
Artikel 3 lid 2
De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
1. het schenken of in bruikleen geven van voorwerpen aan dit museum, dan wel het ter
beschikking stellen van geld daarvoor;
2. het wekken van belangstelling voor dit museum
3. het ondersteunen van het museum bij het doen van onderzoek- en het uitgeven van
publicaties op het gebied van geschiedenis en volkskunde van Joure en omgeving;
4. het ondersteunen van educatieve activiteiten van het museum;
5. het organiseren van (studie) bijeenkomsten
6. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.
3. Verwezenlijking van de doelstelling
Voor de verwezenlijking van haar doelstelling ontwikkelt de vereniging verschillende
activiteiten. Het bestuur doet daarvan in de jaarvergadering verslag.
Financiële ondersteuning
De vereniging verleent financiële ondersteuning aan Stichting Museum Joure ten behoeve
van de exploitatie van het museum. De financiële ondersteuning bestaat uit:
a. een structurele jaarlijkse bijdrage aan het museum. De hoogte van deze bijdrage is
gekoppeld aan het bedrag, dat de leden die zijn overgegaan van de stichting naar de
vereniging, inbrengen. Uitgangspunt is de bijdrage van deze leden in het jaar 2016.
b. éénmalige bijdragen - op aanvraag - in de kosten welke verband houden met de in artikel
3.2 genoemde activiteiten.

3.1

De vereniging ondersteunt daarnaast stichting in het vinden van bedrijfspartners, van wie een
sponsorbijdrage wordt gevraagd .
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3.2 Versterken belangstelling
Om de belangstelling van leden en niet-leden voor de geschiedenis van de oude
ambachten en het onderzoek op het gebied van de geschiedenis en volkskunde van Joure en
omgeving te versterken, wordt een aantal activiteiten georganiseerd, met name:

-

elk jaar worden er drie contactavonden voor leden en niet-leden gehouden,
de leden krijgen uitnodigingen voor activiteiten die het museum organiseert.
jaarlijks zal er een rondleiding zijn voor de (nieuwe) leden.
doel is om samen met de stichting een jaarverslag te maken.
vanaf het tweede jaar kan er jaarlijks voor de leden een excursie worden georganiseerd naar
doelen die raakvlakken hebben met het werkterrein van de vereniging. Van de deelnemende
leden wordt in beginsel een kostendekkende vergoeding gevraagd.

4. Financiën
De inkomsten van de vereniging bestaan volgens de statuten uit:
-

contributies /bijdragen van leden en donateurs
verkrijgingen uit schenkingen, erfstellingen en legaten
toevallige baten

In de praktijk komen daarbij:
- bijdragen van de deelnemers aan de excursies.
Het vermogen van de vereniging wordt op een lopende rekening bij de bank beheerd zover het
geld naar verwachting in de komende tijd nodig is. Voor het overige wordt het geld op een
spaarrekening gezet. Het vermogen kan worden onderverdeeld in algemene reserve,
aankoopfonds of in een nog nader te benoemen reservevorming.
Het vermogen van de vereniging wordt besteed aan:
- structurele bijdrage en incidentele bijdragen aan de stichting;
- uitgaven voor activiteiten voor leden (o.a. ledenvergadering, contactavonden, excursies en
jaarverslag);
- overige uitgaven voor het functioneren van de vereniging.
Het bestuur legt elk jaar in de Algemene Ledenvergadering, die in het voorjaar wordt gehouden,
verantwoording af van het gevoerde financiële beleid.
5. Leden
De vereniging is in 2016 gestart met het werven van leden. De vereniging heeft inmiddels een
aantal toezeggingen van personen en bedrijven die met ingang van 2017 lid worden van de
vereniging. Deze wervingscampagne wordt in de komende jaren voortgezet. Daarnaast zal het
bestuur van de vereniging begin 2017 in gesprek gaan met stichtingsbestuur Museum Joure om
de bedrijfsvrienden en donateurs over te laten gaan naar de vereniging.
De vereniging bevordert de inzet van haar leden als vrijwilliger ten behoeve van het museum.
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6. Adviseur van de vereniging
In de statuten is opgenomen dat de Directeur van Museum Joure het recht heeft als adviseur
Van de vereniging aanwezig te zijn op de bestuursvergaderingen en op de algemene
ledenvergadering en aldaar het woord te voeren.
7. Bestuur
Op grond van de statuten bestaat het bestuur van de vereniging uit ten minste drie personen en
ten hoogste zeven personen. We hebben thans vier bestuursleden en hopen dit begin 2017 uit
te breiden naar vijf bestuursleden.
Volgens de statuten treedt elk bestuurslid drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het
bestuur op te maken rooster van aftreden. Om te voorkomen dat bij onze vereniging alle
bestuursleden tegelijk aftreden, zal de eerste periode afwijken van de periode van drie jaar. De
aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Mede gelet op de Code Cultural
Government is uitgangspunt dat een bestuurslid ten hoogste drie achtereenvolgende perioden
zitting heeft.
Overeenkomstig de statuten van de vereniging wordt één van de bestuursleden voorgedragen
door het bestuur van Stichting Museum Joure. (bindende voordracht)
De bestuursleden ontvangen geen beloning of vacatiegelden.
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