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Leeuwarden, 1 januari 2018.

1. INLEIDING
Voor u ligt het beleidsplan 2018-2020 van de Stichting Verzetsmuseum Fryslan. In
dit beleidsplan staan de uitgangspunten voor het beleid.
Voor de beleidsvoornemens van de Stichting Vrienden van het Fries
Verzetsmuseum verwijzen we u naar de eigen beleidsplannen van deze stichting.
Voor de beleidsvoornemens van het Fries Verzetsmuseum als onderdeel van het
Fries Museum verwijzen wij u naar de Beleidsplannen van het Fries Museum.

Beeld van de zaal Ontmoeting, de verhalenzaal van het Fries Verzetsmuseum

2. STICHTING VRIENDEN VAN HET FRIES VERZETSMUSEUM
2.1. Doel:
1. De stichting heeft ten doel: het verzamelen en onderhouden van verzamelingen,
alsmede het onderzoeken van de geschiedenis met betrekking tot de tweede
wereldoorlog en het verzet, in het bijzonder in Fryslan

2.2. Verwezenlijken van de doelstelling
1. Intensief samenwerken in partnerschap met het Fries Museum en de met haar
gelieerde rechtspersonen.
2. Samenwerken met andere instellingen met een gelijksoortig of verwant doel, ter
optimalisering van de doelstelling
3. het beheren van een collectie, in bruikleen gegeven aan het Fries Museum
4. het aangaan en onderhouden van goede contacten met al die instanties die tot
verwezenlijking van de doelstelling kunnen bijdragen.

2.3. Doel Stichting Vrienden van het Fries Verzetsmuseum
De Stichting Vrienden maakt activiteiten en projecten ten behoeve van het Fries
Verzetsmuseum mogelijk door middel van jaarlijkse financiële bijdragen.
a. De stichting heeft ten doel het verleden van financiële steun voor bepaalde
doeleinden en het verstrekken van bepaalde goederen aan de stichting
Verzetsmuseum Fryslân, statutair gevestigd in Leeuwarden.
b. de stichting heeft geen winstoogmerk

Hierbij ligt de nadruk op:
- het verwerven van objecten voor de collectie St Verzetsmuseum Fryslân
- het ondersteunen van activiteiten (educatieve projecten en tentoonstellingen) van
het Fries Verzetsmuseum
- de stichting ondersteun geen externe verzoeken om financiële ondersteuning als er
geen directe relatie is met het Fries Verzetsmuseum

Foto zaal Erfgoed – Fries Verzetsmuseum

2.4. Financiën:
Het bestuur van de stichting werk met een werkbegroting. Deze wordt aan het begin
van het kalenderjaar vastgesteld door het bestuur.
Aan het eind van elk kalender jaar verschijnt er een financieel jaaroverzicht
opgemaakt door een extern administratiebureau. In de financiële verslagen wordt
melding gemaakt van inkomsten en uitgaven van het afgelopen jaar.
In eerste instantie draagt de Stichting Vrienden van het Fries Verzetsmuseum bij in
jaarprojecten van het Fries Verzetsmuseum. De stichting Verzetsmuseum Fryslan
draagt bij in langer lopende projecten die betrekking hebben op:
a. behouden en beheren van de collectie (in bruikleen bij het Fries Museum)
b. onderzoek naar nieuwe presentatie vormen voor het Fries Verzetsmuseum (20172022)
c. realisatie / (her)inrichting museale presentatie Fries Verzetsmuseum (2022/2023)
d. bijzondere projecten aangaande het Fries Verzetsmuseum

2.5. Fries Verzetsmuseum in Fries Museum
Sinds 2013 is het Fries Verzetsmuseum als museale presentatie over de tweede
wereldoorlog, met nadruk op Fryslan, onderdeel van het Fries Museum. Daar waar
vroeger de verantwoordelijk voor de exploitatie van de tentoonstelling in handen lag
van de stichting Verzetsmuseum Fryslan, ligt deze nu al geruime tijd bij de stichting
Fries Museum.
De Stichting Verzetsmuseum Fryslan overlegt minimaal twee keer per jaar met de
directeur van het Fries Museum over het Fries Verzetsmuseum. Nadrukkelijk staat
bij dit overleg voorop of het doel van de stichting Verzetsmuseum Fryslan met de
presentatie Fries Verzetsmuseum nog steeds wordt bereikt.
Tijdens het overleg wordt gesproken over: educatie, collectie, communicatie en
beleid. Tijdens het overleg worden afspraken gemaakt over het lopende jaar, wordt
teruggeblikt op afspraken van vorige jaren en voor uit gekeken naar de toekomst.

2.6. Overeenkomsten met Fries Museum
Tussen de stichting Fries Museum en de stichting Verzetsmuseum zijn afspraken
gemaakt over de toekomst van het Fries Verzetsmuseum.
● overeenkomst tot kwijtschelding geldlening, 29 januari 2013
● bevestiging afspraken uitwerking, 18 augustus 2014
● verslagen bestuurlijk overleg stichting met directie Fries Museum

2.7. Collectie
De collectie van de stichting Verzetsmuseum Fryslan is in bruikleen gegeven aan
Stichting Fries Museum t.b.v. de inrichting van een museale presentatie Fries
Verzetsmuseum (sinds 2013) in het gebouw van het Fries Museum, Wilhelminaplein
92 te Leeuwarden.
De bruikleenovereenkomst loopt tot en met 31 december 2020. Ruim voor de afloop
van de bruikleen zal overleg plaatsvinden tussen directie Fries Museum en bestuur
stichting Verzetsmuseum Fryslan over de verlenging van de bruikleen.

2.7. Bestuur
Het bestuur van de Stichting Verzetsmuseum Fryslân bestaat uit vijf bestuursleden,
een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Daarnaast maken er twee
algemene bestuursleden deel uit van het bestuur. Een algemeen lid op voorspraak
van de St Sneek 40-45 en een algemeen lid op voorspraak van de St Friesland 4045.
Het bestuur van de Stichting Verzetsmuseum Fryslân komt minimaal vijf keer per
jaar bij elkaar
a. minimaal twee keer voor een eigen bestuursvergadering
b. minimaal twee keer voor een vergadering met de directeur van het Fries Museum
c. minimaal een keer per jaar het de besturen van de St Friesland 40-45 en de St
Sneek 40-45.

2.8. Samenstelling bestuur
Voorzitter A. v.d. Burg; Penningmeester J. Kuipers; Secretaris S. de Jong, algemeen
lid. Y. Seffinga, algemeen lid [vacature]

2.9. Bezoldiging bestuur
De leden van het bestuur Stichting Verzetsmuseum Fryslân ontvangen voor hun
werkzaamheden geen beloning, ook declareren zij geen reiskosten. De stichting
heeft geen werknemers in dienst of doet betalingen aan derden voor dienstverlening
tbv de stichting.

2.10. Gegevens
Naam:

Stichting Verzetsmuseum Fryslân

Bezoekadres:

Wilhelminaplein 92

Postadres:

Postbus 1239, 8900 CE Leeuwarden

Telefoon:

058 – 2 555 518

E-mail:

info@friesverzetsmuseum.nl

Website:

www.friesverzetsmuseum.nl

KvK nummer:

41003429

RISN nummer:

5267067

Rabobank:

NL33 RABO 0148 4985 07 Zakelijke rekening

Rabobank:

NL33 RABO 1338 5591 92 Spaarrekening

Voor nadere gegevens verwijzen wij u naar de Statuten van de Stichting Verzetsmuseum Fryslân

