
Beleidsplan Stichting Vrienden van Museum Weesp (SVMW) 

 

 
Doel  

Het verlenen van steun – in de meest uitgebreide zin van het woord – aan    

Museum Weesp.  

De SVMW wil dit doel nastreven door het realiseren van de volgende doelstellingen:  

Doelstellingen  

1. De SVMW beschouwt vergroting van het draagvlak voor het Museum Weesp, het 

    kweken van goodwill, het aantrekken van meer bezoekers, jong en oud, als  

    centrale doelstelling. Het bestuur van de SVMW wil zich daartoe opstellen als 

    ambassadeur van het museum om daarmee de zichtbaarheid van het museum 

    te vergroten.                                                                                                        

2. De SVMW wil zich samen met het Museum Weesp inzetten voor een toename  

    van het aantal vrienden/donateurs en deze vrienden ook toegevoegde waarde 

    bieden ten opzichte van een gewone bezoeker. Daartoe is van belang dat de  

    SVMW zich nadrukkelijk  profileert mede om de continuïteit van de stichting te 

    blijven waarborgen.                                                                                                     

3. Het Museum Weesp wil een netwerkmuseum zijn en midden in de samenleving 

    staan. Hierbij gaat het vooral om de relatie en de samenwerking van het  

    Museum Weesp met andere verwante en relevante instellingen in Noord Holland 

    en daarbuiten. Dit geeft het museum de gelegenheid om relevante kennis en 

    kunde te delen met anderen, waardoor een meerwaarde tot stand kan worden 

    gebracht. De SVMW wil dit streven waar mogelijk ondersteunen.                                               

4. De SVMW wil het museum ondersteunen in financiële zin, o.a. bij het verwerven 

    van objecten, onderhoud van de collectie of ondersteuning van projecten.  

 



Acties  

                                                                                                             

ad. 1 Ambassadeursfunctie                                                                       

Aanspreken eigen netwerken                                                                   

Zonodig politieke en andere contacten benaderen                                                      

Halfjaarlijks overleg tussen Museum Weesp en de SVMW over inpassen en  

afstemmen van de activiteiten SVMW in het programma van het Museum Weesp, 

zoals  openingen, lezingen, previews  

ad. 2 Toename vrienden/donateurs                                                                     

Het bestuur stelt zich ten doel om het aantal donateurs  zo snel mogelijk uit te 

breiden. Om vergroting van het aantal donateurs te bereiken is vergroting van de 

zichtbaarheid van de SVMW essentieel. Dit kan door                                                  

Een duidelijke plaats in het museumcafe  (SVMW hoekje), banier en bakje met 

voorlichtingsmateriaal                                                                              

Uitbreiding  voorlichtingsmateriaal                                                                  

Een eigen  website                                                                                             

De voordelen voor de Vrienden dienen duidelijk te worden geformuleerd en  

uitgedragen. De tarieven en de tariefindeling zullen kritisch worden bekeken, 

waarbij bijvoorbeeld gedacht kan worden aan een keuze tussen een meer passieve 

deelname via het verlenen van financiële steun (alleen gratis toegang tot het 

museum) of een meer actief lidmaatschap met deelname aan activiteiten (lezingen, 

rondleidingen, excursies e.d.). 

ad. 3 Ondersteunen netwerkgedachte                                                             

Met oog op vergroting van kennis en ervaring zal meer aandacht worden besteed 

aan externe contacten, zoals de vrienden van andere Noordhollandse musea en 

landelijke federatie van museumvrienden.                                                   

Aanspreken eigen netwerken 

ad. 4 Financiële ondersteuning museum                                                            

De SVMW heeft beperkte mogelijkheden tot het verlenen van financiële steun en wil  

verzoeken van het Museum Weesp tot financiele steun beoordelen en zo mogelijk 

honoreren of op andere wijze ondersteunen . 
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