Vereniging Vrienden van het Museum Elburg
verder te noemen: de Vereniging
Beleidsplan
Doelstelling van de Vereniging
De belangstelling te bevorderen voor en daadwerkelijk hulp te verlenen aan Museum Elburg.
Zij tracht dit doel te bereiken door:
- fondsen voor het Museum te verwerven
- het Museum financieel te ondersteunen
- het meedenken en het Museum gevraagd of ongevraagd te adviseren op verschillende gebieden.
- voorwerpen van historisch belang op te sporen en aan het museum te schenken of in bruikleen te geven.
- het bevorderen van het uitgeven van publicaties over de streekgeschiedenis
- het werven van vrijwilligers
- en alle andere wettelijke middelen
Museum Elburg heeft, net als vele andere culturele instellingen te maken met teruglopende vaste inkomsten
vanwege vermindering van de overheidssubsidies. Dat betekent voor het Museum ingrijpende maatregelen om
ondanks de teruglopende inkomsten haar museale functie goed te blijven uitvoeren.
De Vereniging Vrienden van het Museum zal zich de komende jaren inzetten om het Museum nog meer dan in
het verleden ondersteuning op verschillende terreinen te verlenen.
Hiertoe zullen financiële acties worden gevoerd, zullen bestuursleden en leden van de vereniging zitting nemen
en met raad en daad actief zijn in de verschillende werkgroepen die Museum gaat instellen. Ook zal extra
inspanning worden verleend door meer leden en daardoor meer vrijwilligers te werven.
De Vereniging exploiteert het bij Museum Elburg behorende “Muurhuisje”. Muurhuisjes zijn tegen de voormalige
stadsmuur gebouwde kleine huizen. Het Muurhuisje heeft een inrichting uit de jaren 20 van de vorige eeuw.
Financieel beleid
De Vereniging zorgt altijd voor een sluitende begroting. Door het uitsluitend werken met vrijwilligers kan de
Vereniging haar eigen kosten laag houden, waardoor een heel groot deel van de inkomsten kunnen worden
ingezet voor ondersteuning van het Museum.
In de maand januari van elk jaar vindt voor de leden een Nieuwjaarsbijeenkomst plaats, waar naast het
gezelligheidsaspect ook een korte terugblik op het afgelopen jaar plaatsvindt, tevens wordt vooruitgekeken op het
nieuwe jaar.
In de maand maart van elk jaar vindt de jaarlijkse ledenvergadering plaats
Na de zomervakantie wordt voor de leden elk jaar een culturele excursie georganiseerd.
De Vereniging geeft vier maal per jaar een periodiek voor haar leden uit, getiteld: “Kloosterkwartier”.
De Vereniging werkt op cultureel gebied samen met andere organisaties en instellingen in en buiten Elburg.
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