Stichting Vrienden Museum Veere
(waarin op genomen Museum de Schotse Huizen)
Beleidsplan 2016/2020
Het doel van de stichting is, zoals opgenomen in de statuten, het ondersteunen, adviseren en
begeleiden van de instantie(s) welke de exploitatie van het Museum Veere verzorgt en dit
beheert, alles in de ruimste zin van het woord.
In dit kader zien wij het de komende beleidsplanperiode als onze belangrijkste taak om het
in 2015 als nieuwe museumorganisatie gestarte Museum Veere te ondersteunen, te
adviseren en waar mogelijk financiële middelen ter beschikking te stellen. Zulks om het Museum
Veere mede in staat te stellen steeds een attractief en voldoende interessant museum,
te zijn en door de jaren heen te blijven, voor inwoners en toeristen en met een groot draagvlak
in en buiten de regio en de Delta.
Hierbij is ons doel ook gericht op behoud en verdere uitbreiding van het aantal Vrienden van
het Museum Veere. De binding met onze Vrienden willen we onderhouden met het
organiseren van Vriendenavonden, uitnodigingen voor tentoonstellingsopeningen en
andere regelmatige kontakten.
Dit willen we bereiken door ondersteuning van een jaarlijks meerdere malen wisselend
aanbod van onderwerpen in het tentoonstellingsprogramma.
Wij zien hierbij als eerste aandachtspunten de historie van de stad Veere, de werken van Veerse of
Zeeuwse kunstenaars en de geschiedenis van bekende en aansprekende Veerse inwoners en hun
(werk)relatie met Veere.
Onze inzet hierbij is om het een breed publiek in de gelegenheid te stellen hiervan kennis te nemen,
niet in de laatste plaats ook basis- en middelbare scholieren.
Al hetgeen hiervoor rechtstreeks of zijdelings bevorderlijk kan zijn maakt hiervan deel uit.
De benodigde financiële middelen brengen wij bijeen door het werven van Vrienden en
donateurs, welke ons jaarlijks een bedrag beschikbaar stellen om onze hierboven
uiteengezette doelen te verwezenlijken. Ook giften, legaten en overige erfstellingen
kunnen onze financiële middelen versterken.
Onze stichting heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instellingen(ANBI) verkregen
met RSIN / fiscaal nummer 806210151.
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door de volgende onbezoldigde bestuursleden:
•
•
•
•
•

W.J van Tatenhove, voorzitter
M.A. Peterson - De Meester, penningmeester
J.A. van Renterghem – Wassens, secretaris
A. Vooijs – Harmsen, lid
M.A.W. Hamer – Augustinus, lid

Een overzicht van onze exploitatie 2015 en de begrotingen 2016 t/m. 2018, alsmede een beknopt
verslag van de activiteiten 2015 zijn hierna opgenomen.
Veere, april 2016
Bestuur Stichting Vrienden van Museum Veere

Exploitatie in Euro
rekening
2015

begroting
2016
2017

2018

Inkomsten:
Vriendenbijdragen/donaties
Rente en overige inkomsten

3976
123

5000
100

5500
200

6000
200

Totaal inkomsten

4099

5100

5700

6200

50
172
122

50
300
80
1.000

50
250
80
0

50
250
80
0

Uitgaven:
Contributies
Beheerkosten
Bankkosten
Kosten inzake naam/stat.wijz.
Steun aan Museum:
2016 herinrichting Alma II zaal
Totaal uitgaven
Toevoeging/onttrekking
aan Vermogen
Inzetbaar vermogen voor
steun aan Museum per 31 dec.

0
344

10.000 p.m.
p.m
11.430
380
380

3755

-6.330

5.320

5.820

23.192

16.862

22.182

28.002

Beknopt verslag activiteiten in 2015
Eind 2015 bedroeg het aantal Vrienden ruim 200.
Wij hebben met het jaar 2015 een voor de toekomst van onze stichting en de daarmee verbonden
Vrienden een belangrijk jaar afgesloten.
Herpositionering van onze organisatie en bundeling van krachten voor de musea in Veere was daarbij
leidend. Voor de toekomst bied dit kansen en nieuwe mogelijkheden waarvan wij voor de musea in
Veere veel verwachten.
Het verstreken jaar was voor ons als bestuur van de Stichting Vrienden van het Museum de Schotse
Huizen een druk jaar in vergelijking met de voorafgaande jaren.
Onder andere de door de Stichting Delta Cultureel (SDC) voorgestane nieuwe invulling van de museaexploitaties in het stadje Veere, mede naar aanleiding van de gewijzigde inzichten van de Rijks
overheid met betrekking tot de exploitatie van de Schotse Huizen en de verdere afbouw van de
subsidieverstrekking van de gemeente Veere, gaven hiertoe een begrijpelijke aanleiding.
In 2015 hebben we over deze nieuwe koers regelmatig overlegd met het bestuur van SDC.
Tijdens de Vriendenavond in september 2015 besteedden we hieraan ruime aandacht, nadat we in
de Vriendenbrief de door ons voorgestane nieuwe koers hadden uiteengezet. Tijdens deze
Vriendenavond hebben wij dit alles nogmaals gepresenteerd en verder toegelicht.

Aan het slot werd geconcludeerd dat de aanwezige Vrienden instemden met de voorgestane
nieuwe koers, waarbij werd vastgesteld dat het onlogisch zou zijn om in deze nieuwe situatie nog
met een aparte vriendenstichting alleen voor de Schotse Huizen verder te werken, ondanks dat
daarin de oorsprong van onze stichting ligt.
Een stichting Vrienden van Het Museum Veere, ligt in het verlengde hiervan dan ook voor de hand
om naar de toekomst toe zo de krachten te bundelen.
Wij besloten om over te gaan tot een statutenwijziging, waarin onze naam wordt gewijzigd van
Vrienden van het Museum de Schotse Huizen in Vrienden van het Museum Veere, met in de statuten
de verwijzing opgenomen dat hierin museum de Schotse Huizen is opgenomen. Verder werden
hierbij enkele moderniseringen en praktische aanpassingen doorgevoerd.
Een ander belangrijk aandachtspunt was om te bezien hoe we een actievere ondersteunende rol
voor onze stichting bij het Museum Veere zouden kunnen realiseren en als organisatie daarover
meer naar buiten kunnen treden, om dit museum te (onder)steunen.
Ook grotere betrokkenheid van de Vrienden streven wij daarbij na.
In dit kader hebben wij besloten om de Vrienden vanaf 2016 een tarief aan te bieden als Vriend van
de Stichting van 20, 30 en 50 euro naar keuze.
In de Vriendenbrief van februari 2016 zijn de Vrienden daarover geïnformeerd en wordt hen de
keuze geboden uit drie bedragen als jaarlijkse donatie. Een Vriendenpas wordt vanaf 2016
ingevoerd, zo verder werkend aan behoud en uitbreiding van het aantal Vrienden wat we hiermee te
stimuleren. De jaarlijkse Vriendenavond is hiervoor ook een middel. In september werd deze weer
georganiseerd en mochten we ongeveer 40 Vrienden begroeten.
Uiteraard kwamen in het vierde kwartaal ook de plannen voor 2016 en verder van het Museum
Veere op tafel. Na indringend overleg, besloten wij op basis van deze stukken, in principe, een
investeringsbijdrage toe te zeggen voor de realisatie van een vernieuwde Alma-zaal, welke zou
kunnen oplopen tot max. € 10.000. Inmiddels hebben wij deze formeel toegekend op hiervoor
gebruikelijke condities.

