Beleidsplan 2021 – 2026 Stichting Apothekersmuseum
Kisters Doorwerth
1.

Inleiding
Dit jaar(2021) bestaat het Museum Kisters te Doorwerth 15 jaar! Dat is zeker reden voor een
(bescheiden) feestje.
In dit beleidsplan wordt kort uiteen gezet wat de concrete stappen zijn waarmee het bestuur van de
stichting het museum de komende jaren verder wil ontwikkelen om zo de doelstellingen (hieronder
verwoord) te gaan behalen.

2.

Doelstelling 2021 - 2026
De doelstelling gedurende deze beleidsperiode is als volgt onder te verdelen en te omschrijven:
Het verder toekomstbestendig maken van het museum.
Uitbreiding van de vrijwilligerspool.
Bezoekersaantallen vergroten waarbij speciale aandacht voor bepaalde doelgroepen(o.a. minder
validen en kinderen).
Samenwerking versterken met andere musea in de buurt.

3.

Organisatie
Het Bestuur bestaat uit een bij voorkeur oneven aantal leden(nu tijdelijk 6), die hun werkzaamheden
vrijwillig en belangeloos verrichten.
Beperkte uitbreiding van het aantal bestuursleden is gewenst.
Het bestuur vergadert tweemaandelijks en op indicatie frequenter.
Naast het Bestuur is er een pool van vrijwilligers en er is een coördinerend echtpaar.
Het bestuur heeft zich gebogen over de bestuursrisico’s.

4.

Communicatie en informatievoorziening
Het bestuur is voornemens de contacten in de regio te versterken en ook op landelijk niveau meer
bekendheid te genereren. De communicatie hiertoe zal moeten worden verbeterd waarbij we met een
mooie website al merken dat dit een werkzame methode is om nieuwe bezoekers binnen te halen. We
zullen moeten kijken of dit nog verder verbeterd zal kunnen worden. Door het participeren in
activiteiten zal de communicatie en informatievoorziening worden verbeterd.

5.

Activiteiten en doelgroepen
Als eerste zal de pool vrijwilligers vergroot moeten worden om de openstelling meer vaste vormen te
kunnen geven. Hierbij hoort het verwerven van extra vrijwilligers en het inwerken.
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Indien het aantal vrijwilligers toe gaat nemen zal een plan van aanpak gemaakt kunnen worden om het
aantal bezoekers te laten toenemen. Inmiddels zijn reeds audiovisuele middelen geplaatst en is er een
wervende site met informatie en korte filmpjes digitaal (op de site van het museum) beschikbaar. Ook is
er een digitale rondleiding. We willen beter in kaart gaan brengen welke doelgroepen nu al komen om
gerichter bepaalde groepen te bereiken en gaan ons buigen over de mogelijkheden om deze groepen
beter te bereiken(digitaal, flyers op bepaalde plaatsen, onderdeel van activiteiten gaan vormen zoals de
Kunstroute van de Gemeente Renkum). We willen speciale doelgroepen(zoals minder validen en
kinderen) speciaal proberen te bereiken en als museumgasten ontvangen.

6.

Collectiebeheer
Collectie beheer heeft onze aandacht en is reeds voor een groot deel schriftelijk vastgelegd.
Een volgende stap is digitalisering van de gegevens van de collectie. Schenkingen worden alleen
aangenomen als ze van toegevoegde waarde zijn en dit geldt ook voor aankopen die gedaan worden.

7.

Inkomsten en vermogen/ financieel beleid
De directe vermogensinkomsten bestaan hoofdzakelijk uit rente en opbrengsten van effecten,
opbrengsten uit de verkoop van vastgoed(buitenland) en voor een beperkt deel uit de inkomsten van
entreeprijzen.
Door actief meer ruchtbaarheid te geven aan het bestaan van Apotheek Museum Kisters en ons te
richten op specifieke doelgroepen gaan we er van uit dat de inkomsten uit entreeprijzen de komende
tijd zullen stijgen.
Er is een interne financiële boekhouding onder toezicht van de penningmeester. Jaarlijks wordt een
accountantsverslag en financieel verslag opgemaakt door Kab accountants & belastingadviseurs te
Doetinchem.
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