Beleidsplan Vereniging Vrienden van het Hannemahuis.
2018 - 2023
Adres: Voorstraat 56 , 8861 BM Harlingen
telefoon 0517-413658
email: vrienden@harlingen.nl
Kamer van Koophandel : 40004513
Fiscaal (ANBI)nummer: 8090.80.345
Bank: NL07 INGB 0002 7029 93.
Missie:
De vereniging heeft ten doel de bevordering van de belangstelling voor het Museum
"Het Hannemahuis" te Harlingen en de daarin bijeengebrachte verzamelingen.
De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het bevorderen van de kennis van de historische- en sociaal culturele achtergronden van Harlingen
en omstreken. Dit onder meer door bijvoorbeeld bij te dragen aan educatie t.b.v. de scholen in de
Gemeente, organisatie van lezingen of aan digitale ontsluiting van museale objecten.
b. het bevorderen van de uitbreiding en verfijning van de verzamelingen van het
museum, zulks in overleg en samenwerking met de Bestuurscommissie en de directeur van het
Museum "Het Hannemahuis". Bijvoorbeeld wordt financiële ondersteuning gegeven bij nieuwe
aankopen, catalogi of restauratie van voorwerpen uit de collectie. Daarnaast wordt er bijgedragen
aan het mogelijk maken van belangrijke exposities.
c. het aanwenden - eventueel in samenwerking met derden - van alle andere wettige middelen die
ter zake dienstig geacht mogen worden;
d. Het ondersteunen van activiteiten van het museum in brede zin.
Visie:
De Vereniging is een zelfstandige rechtspersoon met een eigen bestuur die beoogt haar missie
zo flexibel als statutair mogelijk is uit te voeren. Dit middels het gebruik van de financiële middelen
welke door de leden/’Vrienden’ of anderszins worden gedoneerd.
De invulling van de uitvoering wordt door het bestuur gedaan met verantwoording achteraf aan de
leden/’Vrienden’.
Voor de huidige beleidsperiode ligt de nadruk op ondersteuning van de voor het Museum belangrijke
tentoonstellingenserie ‘M5’ en jeugdeducatie. Digitale ontwikkelingen en mogelijkheden worden
gevolgd en zo mogelijk ondersteund.
Financiën:
De inkomsten van de Vereniging worden gevormd door de bijdrage van de ‘Vrienden’. Deze bedraagt
een minimum bedrag van € 20 per jaar maar is naar keuze hoger.
De Vereniging beoogt een substantieel bedrag als buffer te houden ten behoeve van onverwachte,
maar wel gewenste uitgaven zoals een voor de collectie van het Museum belangrijk object.
Bestedingen dienen te voldoen aan de statutair vastgelegde maatstaven.
Het vriendenbestand is sterk onderhevig aan veroudering en daarmee aan afname.
Mede daarop gelet en op het feit dat genoemde bijdragen de enige inkomsten zijn voor de
Vereniging, wordt extra aandacht besteed aan werving en behouden van ‘Vrienden’/leden.

à2-Bestuur:
(situatie okt 2018)

J. de Jong - voorzitter, A. Vrenken-Bunig – secretaris, J.P. Hengeveld – penningmeester,
M. Gorter – lid, R.v.d.Werff – lid, M.Funk –lid, H.v.d. Made – lid.
De directeur van het museum( H.ter Avest) is aanwezig bij de bestuursvergaderingen ter informatie
en advies van het bestuur.
De handelingsbevoegdheden van de bestuursleden zijn statutair vastgelegd. Hierover wordt jaarlijks
rekening en verantwoording afgelegd middels jaarverslagen en in de jaarvergadering. Jaarlijks vindt
er een controle plaats op boekhouding/financiën door een door de leden gekozen kascommissie.
-Beloningsbeleid:
Het bestuur bestaat uit vrijwilligers en ontvangt geen beloning voor het uitoefenen van die
hoedanigheid.

