Stichting Vrienden OosterscheldeMuseum
BELEIDSPLAN
De Stichting is opgericht om de Stichting OosterscheldeMuseum Yerseke financieel te ondersteunen
bij het realiseren van haar doelstellingen, welke zijn vastgelegd in de oprichtingsakte van 1 juni 2018.
De Stichting bestaat uit tenminste drie bestuursleden. Onder deze leden worden de taken Public
Relations, secretariaat en financiën verdeeld.
Om de nodige financiële middelen te genereren worden vrienden verworven.
De Stichting kent verschillende leden, te weten:





Individuele leden, zijnde individuele vriend
Gezinsleden, zijnde gezinsvriendschap
Leden die zich inzetten als vrijwilliger voor het museum
Bedrijfslidmaatschap van een onderneming of instelling.

Het bestuur stelt jaarlijks voor elk van de hiervoor genoemde ledengroepen een minimum jaarlijkse
bijdrage vast.
Als tegenprestatie stelt het bestuur de vrienden in de gelegenheid om tegen korting deel te nemen
aan één of meerdere activiteiten, welke georganiseerd worden door het OosterscheldeMuseum of
de Stichting Vrienden.
Er wordt naar gestreefd om binnen een jaar 100 vrienden te hebben.
De ultieme ambitie is om binnen tien jaar 500 vrienden te hebben.
Om de Stichting een bredere bekendheid te geven worden flyers gemaakt, advertenties geplaatst en
een link geïnstalleerd op de website van het museum.
Minimaal één keer per jaar wordt er een speciale bijeenkomst georganiseerd voor de vrienden met
gratis toegang.
Het bestuur kan giften, legaten, donaties enz. aanvaarden van personen dan wel instellingen, die
geen vriend willen worden van het OosterscheldeMuseum.
Minimaal één keer per jaar vindt er overleg plaats met het bestuur van het OosterscheldeMuseum.
Het bestuur bepaalt de hoogte van het aan het museum uit te keren bedrag. Het bedrag is
afhankelijk van de beschikbare middelen en de behoefte van het museum.
Het bestuur geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van het OosterscheldeMuseum.
Van de vrijwilligers van het museum wordt een actieve inbreng verwacht bij de acties, die nodig zijn
om gelden te genereren.
De jaarcijfers worden binnen drie maanden na het einde van enig kalenderjaar door een
kascommissie van ten minste twee personen uit de vriendenkring gecontroleerd.

Aldus vastgesteld op 24 september 2018 te Yerseke

