


Voorwoord
Beste lezers,

Ons tweede Strategische Beleidsvisie 2017-2021 eindigt in december 2021. Allereerst wil ik de medewerkers van de STAM, besturen en alle

vrijwilligers bedanken voor de inzet die getoond is om de meeste doelen, die gesteld zijn in deze Beleidsvisie, te verwezenlijken. Zonder jullie

bijzondere inzet zou dit niet mogelijk zijn geweest.

De laatste jaren is er naast de Strategisch Beleidsvisie ook een Beleidsplan opgesteld, deze is in 2020 geactualiseerd. In de museumwereld wordt

tegenwoordig veelal gewerkt met een samenvoeging van beide. Vanaf 2022 worden beide plannen dan ook samengevoegd tot een

Meerjarenplan STAM 2022-2026 in een nieuwe stijl.

Dit Meerjarenplan 2022-2026 is samengesteld uit wensen en initiatieven vanuit de medewerkers & vrijwilligers, besturen van de museale

stichtingen en vereniging en geschreven door onze directeur William Beijaard. De wensen zijn waar nodig reeds afgestemd met de accountant en

vertaald naar voorzieningen en bestemmingsreserves op de balans. Deze zijn opgenomen in het hoofdstuk financieel.

Allen dank voor jullie bijdrage. Het zal ook nu weer een uitdaging zijn om zoveel mogelijk van deze wensen en initiatieven in deze periode te

realiseren.

Met vriendelijke groet,

Joop Lodewijks | Voorzitter Stichting Amelander Musea

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Joop Lodewijks Voorzitter (onafhankelijk lid)

Fleur Marquenie Onafhankelijk lid 

Jan de Vries Stichting Paardenreddingboot

Sjouke Winia Stichting Ouwe Pôlle

Marjan Veenendaal Stichting Natuurmuseum

Wim den Hartogh Vereniging Amelander Korenmolens

*Zie website voor rooster van aftreden, nevenfuncties en bestuursreglement.
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1. Inleiding

De periode van de huidige Strategische Beleidsvisie van de Stichting Amelander Musea, hierna te noemen STAM eindigt in 2021. Het

bestuur van de STAM wil ook voor de komende periode van vijf jaar haar beleid in een globaal raamwerk uiteenzetten. Derhalve is een

consultatieronde opgezet met de stichting de Ouwe Pôlle Ameland (OP), stichting Paardenreddingboot (PR), stichting Natuurmuseum

Ameland (NA) en Vereniging Amelander Korenmolens (VAK) en de medewerkers en vrijwilligers van de STAM. Tijdens deze gesprekken

zijn de wensen en de problemen van de verschillende partijen aan de orde geweest en zijn deze vervolgens door de besturen en directie

uitgewerkt in aparte Beleidsvisies. Deze zijn aan het einde in dit Meerjarenplan 2022-2026 als separate hoofdstukken opgenomen.

Toekomstgericht

De Amelander Musea zullen zich de komende jaren sterk ontwikkelen op het educatieve vlak. Er is vanaf

januari 2022 budget beschikbaar gesteld door het Mondriaanfonds waarmee deze functie is ingevuld. In

de Musea zijn in lijn met het vorig Beleidsplan de verschillende natuur- en cultuuractiviteiten en de

bijzondere betekenis van Ameland de laatste jaren sterk onder de aandacht gebracht. De natuurlijke en

historische basis van de Amelander musea is solide en moet worden gewaarborgd, dit Meerjarenplan

richt zich op de volgende stap. Dit gaat voornamelijk om actuele trends in lijn met Amelander historie en

natuurlijke waarden die maatschappelijk relevant zijn. Nieuwe exposities zullen hierop voortbouwen en

aansluiting zoeken bij klimatologische uitdagingen op globaal niveau. Wat is de impact bij temperatuur-

en of zeespiegelstijging op Ameland? Hierbij zal gebruik worden gemaakt van nieuwe technologieën om

de bezoekers een unieke ervaring te geven. Financiën hiervoor zullen grotendeels beschikbaar moeten

komen uit subsidies en samenwerkingsverbanden.
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Samenwerking

De STAM wil de samenwerking met de Gemeente Ameland 

verder door ontwikkelen op het personele en financiële vlak. De 

STAM verzoekt de Gemeente om voortzetting van de 

exploitatiesubsidie en zal in 2022 in gesprek gaan voor 

eenmalige verhoging  en indexering in 2023. Dit heeft als doel 

om onder andere voorgaande functies te behouden en 

ticketprijzen zo laag als mogelijk te houden.

Van ambitie naar actie

Waar de focus in de afgelopen vijf jaar heeft gelegen op overname van de gebouwen, exploitatie van het 

bunkermuseum, renovatie en nieuwbouw bezoekerscentrum “De Phenix”, zal de komende periode in het teken staan 

van renovatie van deze gebouwen en opstart van de oliemaalinstallatie. Daarnaast is er een nieuw project in 2021 

gelanceerd welke een behoorlijke investering qua tijd en financiële middelen zal vragen, namelijk het project 

wolverwerking in Swartwoude. Om dit te realiseren zullen we moeten investeren in nieuw personeel. Hierdoor zullen 

we de komende vijf jaar veel zaken gedaan krijgen, echter zal dit ook een behoorlijke lastenverzwaring geven. Hiervoor 

zullen we in dit plan in de onderstaande hoofdstukken een aantal stuurknoppen omschrijven welke we met 

projectteams zullen vormgeven om zo uiteindelijk onze liquiditeitspositie sterk te houden. 

Ook aan onze ecologische dienst zullen we in dit plan aandacht schenken, hierin staan ons op regionaal, landelijk en 

wereldniveau een aantal uitdagingen te wachten.

Leeswijzer

De hoofdstukken 2, 3 en 4 hebben betrekking op de organisatiestructuur. Aan de orde komen de missie, het besturingsmodel en de interne 

organisatie. De hoofdstuk 5, 6 en 7 wordt stilgestaan bij onze collectie, activiteiten voor ons publiek en de relatie met de educatieve tak. Vervolgens 

wordt in de hoofdstukken 9 en 10 de toekomstplannen voor marketing, promotie en verkoop beschreven. In hoofdstuk 11 worden onze 

samenwerkingen visueel duidelijk gemaakt en tot slot wordt in hoofdstuk 12 het financiële component beschreven in een meerjarenbegroting 2022-

2026. 2



Waarom

Ameland is naar onze onbescheiden mening één van de mooiste omgevingen van Nederland. Eén van de 

hoofdredenen van ons bestaan is om mensen te inspireren en enthousiasmeren over natuurlijke en 

historische waarden, en we geloven dat al onze activiteiten bijdragen aan het mooier maken van Ameland. De 

STAM ziet zichzelf als een ongelimiteerde en openbare bron van kennis en informatie en erkent haar 

verantwoordelijkheid om een centrale rol te spelen in het bewustmaken van bewoners en bezoekers van de 

Amelander schoonheid. De STAM gelooft in vooruitdenken, anders denken en innoveren, maar staat ook stil 

bij het verleden.

Hoe

De STAM zorgt ervoor dat een grote diversiteit aan expertise aanwezig is en brengt zichzelf hiermee in staat 

om op eigen kracht programma’s, activiteiten en exposities te ontwikkelen. Echter, een hechte samenwerking 

met andere belanghebbende partijen op Ameland, de andere Waddeneilanden en wanneer nodig op de vaste 

wal is essentieel om een inhoudelijk krachtige boodschap uit te dragen en maximaal draagvlak te creëren. Op 

eigen krachten waar het kan, samenwerking waar het moet. Deze benadering leidt tot het aanwakkeren van 

bewustzijn en vervolgens tot gedragsveranderingen van bezoekers en bewoners, ten behoeve van Ameland. 

De houding van de STAM naar de buitenwereld met betrekking tot publieke participatie en Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen (MVO) wordt dan ook als zeer belangrijk ervaren. 

Wat

Door bezoekers en bewoners het eiland te laten zien binnen musea en buiten in de wilde natuur wordt de 

Amelandse identiteit ineens fysiek en tastbaar. Mensen begrijpen dan het Amelands karakter, haar 

eigenschappen en geografische kenmerken. Natuurlijke waarden worden benadrukt tijdens Wad- excursies en 

culturele waarden zoals ambachten door wolverwerking en de koren- en mosterdmolen. Daarnaast geldt dit 

voor de historische waarden in bijvoorbeeld het Cultuur Historisch Sorgdrager museum. Binnen worden 

exposities vormgegeven die een projectie van de werkelijkheid laten zien, buiten vertaald het ‘begrijpen’ zich 

ineens naar het beleven van Ameland, wat zich moet gaan richten op Amelandse toekomst. De STAM belicht 

Amelandse uitdagingen, en nog belangrijker Amelandse mogelijkheden!

2. Missie
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3. Bestuur & organisatie

Bestuur

Nadat in 1994 de eerste samenwerking

tussen de musea op Ameland een feit was, is

in 1999 de STAM opgericht. De Stichting

heeft enkele gebouwen in eigendom, is

huurder van de vuurtoren en erfpachter van

de overige gebouwen en musea. Daarnaast

is de STAM eigenaar van de inrichting en

collecties, werkgever van de medewerkers,

beheerder van de financiën en uitvoerder

van de exploitatie. De oorspronkelijke

stichtingen die aanvankelijk het museaal

beheer voerden zijn niet opgeheven maar

vormen een belangrijke schakel naar de

feitelijke uitvoering. Zij bewaken de

identiteit van de activiteiten, musea,

vuurtoren of molens en hebben een

belangrijke stem bij de opzet van

tentoonstellingen. In de meeste gevallen

hebben deze stichtingen en vereniging een

eigen achterban met donateurs, leden of

vrienden.

Het bestuur van de STAM houdt toezicht op de algemene

gang van zaken en stelt begroting, jaarrekening en het

meerjarenplan vast. De leden van het bestuur hebben

inzicht en ervaring op bestuurlijk, organisatorisch,

financieel, of toeristisch gebied voor hun

toezichthoudende taak en om als klankbord voor de

directie te kunnen dienen. De leden kunnen zich

onvoorwaardelijk en geloofwaardig achter de doelstelling

van de stichting scharen en beoefenen geen andere

functies die als belangenverstrengeling kunnen worden

aangemerkt. Mocht deze situatie zich toch voordoen

voorziet het bestuursreglement of directiereglement

hierin.
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Governance Code Cultuur

Er is een rooster van aftreden en het bestuur vergadert 6 keer per jaar. De 

Governance Code Cultuur 2019 is het uitgangspunt. Goed bestuur en toezicht gaat 

vooral over gedrag. Dat houdt in dat de bestuurders zelf verantwoordelijkheid 

nemen voor het toepassen van de code. Zij hebben hierin een voorbeeldfunctie. 

Daarnaast is zelfreflectie van groot belang. Elkaar aanspreken op gedrag zorgt 

ervoor dat bestuurders scherp blijven in het volgen van de code. Onderwerpen van 

de code komen regelmatig terug in de vergaderingen.

De STAM heeft een ideële doelstelling en heeft hiervoor van de fiscus een ANBI 

verklaring ontvangen. De bedrijfsvoering is er op gericht om niet aan deze 

grondslag te tornen.
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4. Organisatie Stichting Amelander Musea

Organisatiemodel

In de komende beleidsperiode zal de organisatie volgens onderstaande organigram worden

uitgebreid en ingericht. Onze organisatie is gericht op het beheren van de cultuur-historische

collectie, het realiseren van tijdelijke en permanente tentoonstellingen, het vernieuwen van

onze vaste presentaties en het ontwikkelen van projecten op het gebied van natuur en milieu in

samenwerking met andere organisaties en instellingen.

Personeel

Het personeelsbestand van de STAM bestaat uit 26 vaste medewerkers verdeeld over 21 FTE.

Daarvan is 13,5 FTE ingevuld door directie en ondersteunende afdelingen. De andere 7,5 FTE zijn

vaste baliemedewerkers met een dienstverband via de Gemeente Ameland of bij de STAM in

dienst via het UWV. Deze baliemedewerkers worden middels een balierooster door de Front-

office aangestuurd. In de vakanties en in het hoogseizoen worden hier +/- 7 mensen verdeelt

over 4 FTE aan toegevoegd om de verbreding qua openstelling te kunnen garanderen. Daarnaast

zijn er in de periode april tot en met oktober diverse betaalde en onbetaalde vrijwilligers

werkzaam in de musea alsmede activiteiten/excursies.
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Vrijwilligers

Het museum werkt met ongeveer 100 vrijwilligers waarvan een aantal een vaste vrijwilligersvergoeding ontvangen. 

Iedereen werkt onder eerlijke en veilige omstandigheden. Er is een collectieve ongevallen verzekering afgesloten voor 

alle vrijwilligers. Hieraan ligt een getekende vrijwilligersovereenkomst ten grondslag. Vrijwilligerswerk in het museum 

is noodzakelijk over de gehele linie om onze missie en doelstellingen te realiseren. Zij brengen veel kennis en ervaring 

mee die ten goede komt aan het museum. 

Medewerkers en vrijwilligers maken bezichtiging van alle musea, molens 

en vuurtoren mogelijk, ontvangen bezoekers gastvrij, zijn actief in 

excursies, maken molen- en wolproducten, helpen met 

collectieregistratie, doen tuin- en gebouwen onderhoud en 

verzorgen de demonstraties van de paardenreddingsboot. 

Voor vrijwilligers is het werk in het museum een vrije-

tijdsbesteding, die tevens bijdraagt aan eigen doelen of 

interesse in de natuurbeleving, zelfontplooiing of onderhouden 

van sociale contacten. Het is dus een belangrijk middel tot 

participatie en maatschappelijk integratie. Vrijwilligers zijn van 

significante toegevoegde waarde voor de ‘beleving’ van musea. 

Met vrijwilligers wordt een contract afgesloten met een heldere 

taakafbakening die voor iedereen bekend is.                                                                                  

De vrijwilligers zullen twee maal per jaar middels een interne nieuwsbrief van de                                            

lopende zaken en nieuwe ontwikkelingen op de hoogte worden gebracht. 

Fair practice

Het museum onderschrijft de vijf kernwaarden van de Fair Practice Code: 

1. Solidariteit;

2. Diversiteit;

3. Duurzaamheid; 

4. vertrouwen;

5. Transparantie

De STAM volgt de Museum CAO en bouwt pensioen op bij 

het ABP. Voor ontwikkelbeleid wordt jaarlijks een percentage van de 

loonsom gereserveerd. Hiervan wordt ten minste de helft 

gereserveerd voor persoonsgebonden opleidingen. In de jaar-

gesprekken met het personeel worden functioneren en 

opleidingswensen besproken. De STAM is een 

afspiegeling van de samenleving in zowel de samenstelling van het vaste 

personeel alsmede de vrijwilligers. De baliemedewerkers zijn grotendeels 

gedetacheerd vanuit de gemeente Ameland met een WSW indicatie. 

In het hoogseizoen worden extra mensen aangetrokken om de 

verruiming van de openingstijden te kunnen waarborgen. In de 

keuze van uit te voeren projecten laat het museum zich ook 

leiden door maatschappelijke (meer)waarde, circulair ondernemen en 

duurzaamheid die projecten kunnen bieden. Een goed voorbeeld hiervan is de oliemaalinstallatie 

“de Phenix” en wolverwerking in “Landbouw & Juttersmuseum Swartwoude”. Door jaarverslagen, 

jaarrekeningen, nieuwsbrieven, website, sociale media en tv’s van Wagenborg laat het museum op 

transparante wijze zien hoe er wordt gewerkt en worden de eilanders en bezoekers geïnformeerd.

Solidariteit

Diversiteit

DuurzaamheidVertrouwen

Transparantie
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Opleiding & huisvesting

Om het werken met vrijwilligers mogelijk te maken draagt het museum zorg voor een

helder vrijwilligersbeleid waarin naast in-, door- en uitstroom van vrijwilligers ook

aandacht is voor begeleiding en scholing van vrijwilligers. Binnen de (financiële)

mogelijkheden van de begroting zullen de besturen eveneens vrijwilligers waarderen

in de vorm van leuke en leerzame activiteiten. Omdat vrijwilligers vooral

gemotiveerd worden door zinvolle taken, houden zij rekening met hun wensen.

Vrijwilligers kunnen zich opgeven voor nieuwe of andere taken. Voor stagiaires zal in

het toekomstig gekeken worden naar de mogelijkheid om drie studio’s te creëren in

een nieuw te bouwen depot bij het Natuurcentrum.

Er vindt eenmaal per jaar in het voor- of naseizoen een vrijwilligersoverleg van de STAM plaats. In het overleg wordt iedereen middels een

presentatie verzorgd door directie en team ingelicht. Daarbij wordt er teruggekeken op uitgevoerde activiteiten (het vieren van successen)

en vooruitgekeken naar nieuwe activiteiten en museale ontwikkelingen.

De uitvoering van de museale activiteiten door de STAM vindt plaats in 8 verschillende gebouwen op het eiland. In de vorige

beleidsperiode is met diverse partijen samengewerkt om tot een erfpachtconstructie te komen. Een deel van deze gebouwen zijn daarmee

tot 2050 in eigendom van de STAM die middels een ‘groot onderhoud subsidie’ zorg draagt voor het onderhoud en verzekeringen. De

Vuurtoren wordt nog steeds gehuurd van de gemeente Ameland en de nieuwbouw van de oliemaalderij bij Molen “de Phenix” is in

eigendom van de STAM. Voor de komende periode zijn er een aantal voorzieningen en bestemmingsreserves gevormd. Deze zullen worden

gebruikt voor onder andere een nieuwe entree bij het “Cultuur-Historisch Museum Sorgdrager”, nieuwbouw van een depot voor het

opslaan van onze Amelander kunstschatten en tal van renovatieprojecten gevormd uit de onderliggende visies. In het kader van Duurzaam

Ameland wil de STAM streven naar energie neutraal geëxploiteerde gebouwen. Ook eventuele nieuwbouw en renovatie zal op duurzame

wijze geschieden. Het klein- en groot onderhoud wordt gedaan door de afdeling technische dienst met hulp van vrijwilligers en wordt

aangestuurd door de directie. Voor het groot onderhoud zal een parttime positie vrijkomen. Er zal daarnaast voor het aquarium een

onderhoudsplan worden opgesteld die voornamelijk gericht is op de technische kant, maar ook op kwaliteit. Voor alle vestigingen zal een

ontruimingsplan voor mens en collectie worden gemaakt. Het baliepersoneel zal verplicht een jaarlijkse BHV cursus volgen.
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5. Collectiebeheer
In deze nieuwe periode zal een lang gekoesterde wens in vervulling gaan mede

mogelijk gemaakt door het Mondriaanfonds, namelijk een functie

collectiebeheer. Hiermee zal het collectiebeheer in de breedste zin van het

woord een enorme boost krijgen.

De musea bezitten een zeer gevarieerde, kwetsbare en zeer waardevolle collectie- objecten. Het

beschikbaar stellen van collectieonderdelen vindt plaats in de musea middels tentoonstellingen en

presentaties/rondleidingen.

Bij het beheren van de collectie horen activiteiten als het in goede conditie houden van materialen, objecten,

etc. Het beheer van de collectie zal gecentraliseerd worden in een nieuw te bouwen depot waarbij Atlantis als

applicatie/collectiedatabase zal dienen. Collectie items welke niet in goede staat zijn zullen worden afgestoten

of middels subsidies via de Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting worden gerestaureerd. Voor de

landbouwwerktuigen zal dit met behulp van vrijwilligers worden gedaan.

In 2023 eindigt de subsidie collectiebeheer. Er zal

onderzocht worden hoe andere Musea dit

financieel hebben georganiseerd en waar nodig

zullen gesprekken worden gevoerd om dit zo goed

mogelijk in te richten. Aan het einde van deze

beleidsperiode zullen de objecten grotendeels in

Atlantis (collectiedatabase) staan en bereikbaar

zijn voor een ieder. Afhankelijk van de

moeilijkheidsgraad zullen we stoppen met de

huidige websites om dubbel werk te voorkomen.

Nieuwe objecten die in de verschillende

deelcollecties (natuur, cultuurhistorie,

kunst, maritiem) worden opgenomen

dienen een relatie met Ameland te

hebben. Alle objecten reeds in bezit die

niet aan deze criteria voldoen zullen

worden afgestoten. Dit ontzamelen zal,

waar nodig in overleg met Amelanders,

met de Friese Museumfederatie en collega

instellingen in het noorden worden

uitgevoerd. Bruiklenen, welke niet aan

deze criteria voldoen, zullen aan de

bruikleenverstrekkers worden

geretourneerd. Voor alle objecten in

bruikleen dient een geldige overeenkomst

te zijn.
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6. Publiek

De entree-opbrengsten zijn dus een belangrijke bron van inkomsten. De musea hebben verschillende

tariefstellingen voor volwassen, kinderen en groepen. Educatieve diensten en excursies zijn los te boeken via de

website, het VVV en aan de balie. De tarieven van het Natuurcentrum zullen in januari 2022 eenmalig worden

verhoogd om vernieuwing te kunnen bekostigen. De andere musea volgen een jaarlijkse indexering volgens de

inflatiecijfers. De vier geregistreerde musea zijn toegankelijk met de Museumjaarkaart. Deze kaart is over het

gehele jaar een belangrijke bron van inkomsten voor de STAM, vooral in de kunstmaand. Het is daarom belangrijk

om aansluiting te houden bij de Museumvereniging. In het Natuurcentrum in Nes kunnen de bezoekers terecht

voor koffie, thee, frisdrank met een kleine versnapering. Dit kan binnen en buiten genuttigd worden. Winkels zullen

ook toegankelijk zijn zonder entree, dit om de verkoop van ons eigen productlijn (Amelands Product) te stimuleren.

De front office is verantwoordelijke voor de planning en aansturing van de musea en activiteiten. Het gaat hier om

de bemensing van de balies, verzorging van activiteiten en excursies, het doen van de inkopen voor de winkels en

horeca en het opzetten en uitvoeren van vrijwilligersbeleid.

Het aantal bezoekers aan de Amelander Musea is ondanks de Covid-19 periode 2020-2021 in

het hoogseizoen gelijk aan voorgaande jaren. Wel is er een afname aan “Duitse” groepen op

het eiland door voorgaande. Kampeerverblijven en grote accommodaties spelen in op deze

trend en daarmee zullen ook de activiteiten meer en meer verschuiven van groepen naar

individuele bezoekers. Het is daarom belangrijk om steeds in te spelen op nieuwe

ontwikkelingen, nieuwe ideeën te lanceren en uit te werken. Door nieuwe en wisselende

exposities en activiteiten trekken we niet alleen nieuwe bezoekers, maar wordt her- bezoek

ook aantrekkelijk. Door nieuwbouw van de oliemaalderij bij Molen “de Phenix” realiseren

we een nieuwe locatie waar bezoekers dit ambachtelijke proces kunnen bewonderen en

waar we entree vragen gelijk aan Molen “de Verwachting”. Ook het renovatieproject

rondom de dierenverblijven en wolverwerking in “Landbouw & Juttersmuseum

Swartwoude” zal een impuls geven aan het museum bezoek en een stijging in het aantal

bezoekers laten zien. De STAM wil graag met nieuwe programma’s, presentaties en

activiteiten een breed publiek op een laagdrempelige en verrassende manier verrijken.

Onderzoekend leren is een uitgangspunt om het museum te beleven. De vaste presentaties

in de practicumruimte en landschapszaal in het Natuurcentrum en de boeienexpositie in het

Maritiem centrum staan nu al weer zo’n 9 jaar. Het is belangrijk om deze presentaties te

vernieuwen. Op deze manier blijft het museum met zijn vaste presentatie verrijkend,

verrassend en verbindend.

‘’Bezoekers & Activiteiten’’
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7. Educatie

De educatieve afdeling zal de “practicum zuil” herinrichten naar de klimatologische thema’s

gekanaliseerd door 4 SDG’s van de Verenigde Naties (zie volgende pagina voor extra

toelichting). Deze nieuwe exposities en activiteiten zullen grotendeels op basis van subsidies

tot stand moeten komen. Ook zullen nieuwe activiteiten een hogere belevingsfactor krijgen

wat wordt bewerkstelligd met bijvoorbeeld een energie- lab, water- lab of een knapzak route

langs verschillend biotopen.

Met behulp van de Mondriaansubsidie is de educatieve functie ook ingevuld. De afdeling educatie is

verantwoordelijk voor het ontwikkelen en updaten van educatieve programma’s van de musea gekoppeld aan

activiteiten en exposities (deze programmering volgt de expositiecyclus). De vaste- en tijdelijke

tentoonstellingen biedt de educatieve component een fundering voor het ontwikkelen van educatieve

programma’s voor basisonderwijs, voortgezet- en hoger onderwijs. Bij de voorlichting en educatieprogramma’s

stonden natuur, cultuur en (maritieme) historie en de WO II geschiedenis de laatste jaren centraal. De komende

jaren zullen deze thema’s worden aangevuld met nieuwe exposities gericht op actualiteit met voornamelijk

klimaatverandering en de impact op Ameland daarvan. Programma’s bevatten een divers portfolio wat zich

voornamelijk richt op interactief leren: Fysiek experimenteren, observeren en discussiëren.

Naast het ontwikkelen van nieuwe programma’s worden diverse rondleidingen gegeven. Het team zal daarnaast

worden uitgebreid met een educatief medewerker die ervaring heeft in het schrijven van lesprogramma’s en

samenwerkt met het IVN (natuureducatie).

De educatieve tak van de STAM zal zich sterk ontwikkelen in de bestaande

netwerken zoals de Waddencentra en het Fries Educatief Platform. Ook zal er

voor bovenstaande informatie content aangeleverd worden ter versterking op

socialmedia.
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Maatschappelijke betrokkenheid, educatie, onderzoek en publieke participatie zijn al geïntegreerd in 

vele agenda’s en initiatieven, zoals het VN Framework Convention on Climate Change (1992) en het 

Parijsakkoord (2015). Alle klimaatverandering- gerelateerde vormen van impact hebben raakvlak met 

alle 17 SDG’s. Musea zijn specifiek genoemd in het werkplan 

voor het Parijsakkoord, alle lidstaten erkennen dat musea een belangrijke rol 

spelen in het ‘’omarmen van de implementatie van educatie, training, publiek 

bewustzijn en publieke toegang tot informatie om actions voortvloeiend uit 

het Parijsakkoord de stimuleren’’.

Specifiek het Natuurcentrum wil bewustwording voor leven op land 

(SDG 15) en in water (SDG 14), het klimaat en hernieuwbare energie 

(SDG 7) creëren onder bezoekers door te laten zien wat klimaat-

verandering betekent (SDG 13) voor Ameland, het interactieve 

educatieve aspect speelt daarin een hoofdrol. Naast de herinrichting 

van de practicum zuil worden 4 digitale tours ontwikkeld specifiek gericht 

op de gevolgen van klimaatverandering op Ameland, met de 4 SDG’s leidraad. 

Educatie wordt vormgeven door de overdracht van kennis en informatie, waar deze benadering ook 

ruimte biedt voor discussie en vorming van opinies: een meer interactieve aanpak. Bewustwording 

onder bezoekers wordt getriggerd door fysieke veranderingen, wat terug moet komen in de 

herinrichting van de zuil. Door bezoekers op interactieve en experimentele wijze kennis aan te bieden 

wil het natuurcentrum fungeren als voorbeeld voor andere musea en kennisinstellingen, laten zien hoe 

de instelling, houding en gedrag van bezoekers kan veranderen met een positieve benadering: 

Enthousiasmeren.

Werken met de Sustainable Development Goals

SDG´s zijn niet bedoelt voor alleen overheden, maar voor alle sectoren in de

maatschappij die gericht zijn op samenwerking en participatie in het behalen van 2030

agenda´s. Musea kunnen daar een grote rol in spelen, sommige

SDG’s kunnen niet eens worden behaald zonder musea. Duurzaamheid

in het kader van SDG’s betekent ‘’een proces dat voor eeuwig kan

doorgaan’’, connecties maken tussen maatschappij, milieu en

economie in bredere zin is het fundament van duurzaamheid.

Klimaatverandering wordt gezien als één van de grootste

uitdagingen voor de mensheid en de nadelige gevolgen daarvan

ondermijnen het vermogen van landen om SDG’s te behalen.

Onder meer een stijging van de gemiddelde temperatuur

globaal, zeespiegelstijging en oceaan- verzuring als

gevolgen van klimaatverandering hebben een significant negatieve

invloed op kustgebieden en laag- liggende landen aan de kust, zoals Ameland.

Het voortbestaan van deze gebieden tevens biologische systemen komen

onder grote druk te staan. Een nieuwe benadering is nodig.
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8. Ecologie

De afdeling ecologie is verantwoordelijk voor dataverzameling en uitvoering van
wetenschappelijk onderzoek op en rond het eiland. Deze data wordt onder andere
verzameld voor de bodemdalingscommissie van de NAM/SHELL en wordt gebruikt in
onderzoeksresultaten en nieuwe exposities. De ecologische tak is qua inkomstenstroom
zeer belangrijk voor de STAM maar ook als informatiebron en input voor nieuwe exposities.

Er zal in het begin van 2022 een project worden gevormd die het toekomstbeeld zal laten
zien. De huidige ecoloog zal in 2024 met pensioen gaan, er zal daarom tijdig een overdracht
plaats dienen te vinden. De belangrijkste inkomstenbron voor de ecologische tak wordt
ingevuld door de NAM/SHELL. Er zullen in januari 2022 gesprekken gevoerd gaan worden
hoe de toekomst eruit zal komen te zien. Nu worden garanties per jaar afgegeven middels
jaarlijkse offertes. Dit is een fragiele overeenkomst, niet in vertrouwen maar wel qua
financiële zekerheid.

Daarnaast vinden er ecologische werkzaamheden zoals vogeltellingen door externe partijen
plaats. Er moet worden overwogen of dit mogelijk in eigen beheer kan worden uitgevoerd.
Ook zal er gekeken worden naar het verder ontwikkelen van natuurtoetsen voor
particuliere en zakelijke partijen. Deze rapportage wordt steeds vaker verplicht bij
gemeentelijke aanvragen.
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Doelstelling

Voor wat betreft de marketing en promotie is de onderstaande doelstelling altijd het

uitgangspunt van de STAM geweest:

‘’Een ieder die het eiland bezoekt moet op de hoogte zijn van het bestaan van onze

musea, molens, openstelling van de vuurtoren en de activiteiten die door deze instellingen

worden georganiseerd’’

Daarmee wordt getracht bij een zo breed mogelijke groep belangstelling te wekken voor

onze instellingen. Er wordt getracht een zo breed mogelijk programma aan te bieden om

het aantal doelgroepen te maximaliseren. Door alle bezoekers van het eiland binnen de

doelgroep te betrekken, is die daardoor zeer divers. Naast individuele bezoekers, of

bezoekers in gezinsverband is er ook veel aandacht voor groepsbezoek van zowel scholen

als bedrijven. Daarnaast wordt er bij de activiteiten toegespeeld op verschillende

doelgroepen zoals kinderen, volwassenen, groepsverband, mensen die minder goed ter

been zijn, enzovoorts.

9. Marketing & promotie
Behoeftes van de doelgroep

Alle informatie wordt tweetalig aangeboden, in het Nederlands en het Duits. Op dit moment wordt onderzocht

of het ook wenselijk is om de informatie ook in het Engels aan te bieden. Het aantal Engelstalige bezoekers is

groeiend en er komen ook steeds meer mensen uit Scandinavië en Frankrijk. Daardoor neemt de vraag naar

andere vreemde talen, maar voornamelijk Engels, steeds meer toe.

Om zo’n brede doelgroep aan te spreken is het zeer belangrijk om aandacht te vragen voor de exposities

binnen de musea en de activiteiten. Daarom is het belangrijk om gebruik te maken van de juiste multimedia-

kanalen. Door middel van het marketing en promotiebeleid wordt dit vastgelegd.

Verwachting

Het boeken van musea en activiteiten via de website zal toenemen. Er zal daarom een telefonisch keuzemenu

worden ingericht wat zoveel mogelijk gericht is op het zelfstandig boeken door de klant. Groepsbezoeken

zullen dan via de mail lopen met daaraan direct een reservering en nota gekoppeld. Hierdoor zal er voor de

front-office tijd vrijkomen om bovenstaande te professionaliseren. Onze huidige website is verouderd en zal

richting het einde van deze Beleidsperiode vernieuwd worden.
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Promotiekanalen

Op dit moment vindt promotie plaats via de volgende kanalen: 

- Website Amelander Musea;

- Lokale verspreiding van folders, posters en affiches;

- Gebruik van Facebook, Instagram en YouTube voor informatieverstrekking en 

promotie;

- Informatieverstrekking op de veerboot en sneldienst;

- Medewerking VVV voor algehele Amelandpromotie en ticketverkoop;

- Informatieverstrekking via de Kabelkrant, Persbureau Ameland en De Amelander;

- Deelname Fries museum magazine.

Het is zeer belangrijk om met de trends op het gebied van multimedia mee te gaan

om daardoor een zo groot mogelijke doelgroep te bereiken en een ieder op de

hoogte te houden van alle bestaande en nieuwe activiteiten die gaande zijn.

Doormiddel van het gebruiken van o.a. Facebook, Instagram en YouTube gaat de

STAM hierin mee. Om de multimedia kanalen up-to-date te houden worden er bijna

dagelijks updates geplaatst met de activiteiten die die dag plaatsvinden en wordt er

verwezen naar de website waar een volledig overzicht van de activiteiten te vinden

is. Daarnaast worden er ook foto’s en filmpjes geplaatst van activiteiten waardoor

de doelgroep kan zien wat ze kunnen verwachten tijdens een activiteit en het

aantrekkelijker wordt om zelf ook aan een activiteit mee te doen. Lokale scholen

worden op de hoogte gehouden middels presentaties en periodiek overleg.
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10. Verkoop
Hoewel de afgelopen jaren een aantal pogingen zijn ondernomen om meer lijn in de 

productverkoop te brengen is dit maar ten dele geslaagd. Bij de verkoop van consumptieartikelen 

zoals diverse soorten mosterd en meel is dit goed geslaagd, bij de andere artikelen is dit ten dele 

geslaagd. De mosterd- en meelproducten zijn herkenbare beeldmerken waardoor de afkomst van 

het product goed is te herleiden. Het gevolg is dat consumptie van deze artikelen ook een 

souvenirwaarde krijgen. 

Op dit moment beslaat de verkoop van alle locaties ongeveer 20% van de omzet. Het doel is om dit 

de komende periode te verhogen naar 30%. Met de Oliemaalderij “de Phenix” en de 

wolverwerking in “Landbouw & Juttersmuseum Swartwoude” komen er nieuwe circulaire en 

duurzame producten bij met ook een herkenbaar beeldmerk. Dit zorgt voor een uitbreiding van de 

eigen productlijn en een kans om cross- selling vorm te geven. 

We zullen dan ook voor deze nieuwe locaties en het natuurcentrum onderzoeken wat de beste 

routing is voor de bezoeker met het oog op verkoop bij verlaten van het museum. Daarnaast gaan 

we voor de betreffende locaties kijken hoe de winkels het beste ingedeeld kunnen worden en hoe 

we de productlijn van de STAM nog herkenbaarder kunnen maken. Wel moeten we ervoor waken 

dat de belasting hierbij op de vrijwilligers die deze producten maken niet te groot wordt. Door met 

elkaar periodiek in gesprek te blijven houden we oog en zorg voor elkaar. Daarom zal continue 

werving van vrijwilligers centraal staan.
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11. Samenwerkingen
De STAM heeft een grote betekenis voor het eiland Ameland en staat middenin de samenleving en werkt op veel vlakken samen met andere

instanties, instellingen en personen. Daarbij wordt juist ook samenwerking gezocht die branche overstijgend is en zo verschillende sectoren verbindt.

In onderstaande afbeelding is visueel gemaakt wie deze partijen op lokaal, regionaal, nationaal & internationaal niveau zijn.

Lokaal niveau

✓Gemeente Ameland

✓VVV Ameland

✓Dorpsbelangen

✓Kunstmaand

✓AEC

✓Waddencampus

✓Stichting Cultureel Werk

✓Diverse verenigingen

✓Vogelwacht Hollum/Ballum

✓Vogelwacht Nes/Buren

✓Diverse werkgroepen (WOII)

Regionaal niveau

✓Staatsbosbeheer

✓Rijkswaterstaat

✓Wetterskip Fryslân

✓It Fryske Gea

✓Provincie Fryslân

✓Waddenfonds

✓Waddenvereniging

✓SOVON

✓Waddencentra

✓Museumfederatie Fryslân

✓Musea 

✓Fries Educatief Platform

✓Zeehondenopvang Pieterburen

Nationaal/internationaal niveau

✓Museumvereniging

✓Mondriaanfonds

✓Internationaal Wadden Sea School

✓Wereld Natuur Fonds

✓Kunstenaars

✓Exposities 

✓Dutch Wavemakers

✓Vogelbescherming Nederland
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12. Financiën

De STAM is een ideële  stichting met een ANBI verklaring en niet gericht op het maken van winst. Een actuele ANBI verklaring is via de website te downloaden. De exploitatie is erop gericht om de 

uitgaven en de inkomsten in balans te houden. Grote investeringen (> €100.000) zijn vrijwel alleen mogelijk als dit samengaat met financiële ondersteuning van derden. 

De STAM werkt met boekhoudsysteem van Flynth. De cijfers worden in een cloud opgeslagen en de updates worden automatisch uitgevoerd door Flynth, onze accountant. Er zal een tweede licentie 

voor de directie worden aangeschaft met daarbij een liquiditeitsmodule. Het groot onderhoud zal boekhoudkundig worden ingericht en ook zal er getracht worden om de begroting en jaarcijfers van 

de moederstichtingen en vereniging te versimpelen. 

Onderhoudsinvesteringen zullen in beeld worden gebracht en op de balans worden vastgelegd. Datzelfde geldt voor de inrichting van verschillende exposities. De projecten zijn niet in de begroting  

verwerkt. Deze hebben doorgaans financieel een korte omlooptijd en worden voor een belangrijk deel gedekt door subsidies of bijdragen uit legaten of fondsen.

Centrale uitlezing van de kassasystemen zal waar gewenst verder worden geoptimaliseerd. Bezoekersaantallen worden op dag niveau gevolgd en zullen op maandniveau worden bijgehouden. 

De meerjarenbegroting is naar beste inschatting voor de jaren 2022-2026 opgesteld. De personeelskosten zullen de komende jaren aanzienlijk stijgen vanwege het feit dat er twee nieuwe activiteiten

worden geopend en de subsidie Collectiebeheer & Educatief medewerker eindig is. Een overgangsperiode voor de ecologische tak is hierin nog niet meegenomen. Vanuit de onderliggende 

beleidsvisies is de wens om de entree laagdrempelig te houden. Het aantal bedden op Ameland zal niet veel wijzigen en zijn tijdens de vakantieperiodes maximaal bezet. Een verhoging van het aantal 

bezoekers verwachten we dan ook niet, echter we verwachten wel dat het bestedingspatroon van de bezoekers zal stijgen. De entree van het Natuurcentrum zal in 2022 eenmalig worden verhoogd, 

de andere vestigingen volgen de inflatiecurve. De verkoop zal behoorlijk toenemen wanneer de nieuwe vestigingen eenmaal hun draai hebben gevonden en ook cross-selling zal hieraan bijdragen. Ook 

zullen de gesprekken met de Gemeente Ameland worden hervat om de jaarlijkse exploitatiesubsidie eenmalig te verhogen en daarna jaarlijks te indexeren gelijk aan huurindexatie vuurtoren. Er zullen 

ook nog een aantal mensen in deze periode met pensioen gaan, deze functies zullen wederom opgevuld worden. 

In de laatste 2 slides van het financiële hoofdstuk zijn de voorzieningen en bestemmingsreserves in samenwerking met de accountant uitgewerkt. Deze afstemming heeft in november 2021 

plaatsgevonden met de voorzitter, penningmeester, directie en afdeling Financiën van de STAM. Hieraan hebben de beleidsvisies van de stichtingen en vereniging ten grondslag gelegen en zijn middels 

een concept overleg van dit meerjarenplan door het STAM bestuur goedgekeurd. 
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Meerjarenbegroting
2022 -2026
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Meerjarenbegroting 2022 - 2026

Gecumuleerde begroting Amelander Musea:

Baten 2022 2023 2024 2025 2026

a. Entree € 735.000 € 760.000 € 792.300 € 825.418 € 859.740

b. Activiteiten € 120.000 € 120.000 € 133.100 € 137.093 € 141.206

c. Verkoop € 289.750 € 309.405 € 339.738 € 349.930 € 360.428

d. Donateurs € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000

e. Dienstverlening € 150.000 € 150.000 € 170.000 € 170.000 € 170.000

f. Exploitatiesubsidie € 129.250 € 164.250 € 169.178 € 174.253 € 179.480

g. Subsidie groot onderhoud € 117.001 € 117.001 € 117.001 € 117.001 € 117.001

h. Overige inkomsten/subsidies IMF € 70.000 € 50.000

i. Verlies

Totaal € 1.626.001 € 1.685.656 € 1.736.317 € 1.788.695 € 1.842.855

Lasten 2022 2023 2024 2025 2026

k. Personeelskosten € 869.000,00 € 907.545,00 € 986.271,00 € 1.015.859,00 € 1.046.335,00

l. Personeelskosten uit subsidie MF € 50.000,00 € 50.000,00

m. Huisvestingskosten € 190.000,00 € 199.500,00 € 209.475,00 € 219.949,00 € 230.946,00

n. Bedrijfskosten € 190.500,00 € 195.825,00 € 201.310,00 € 206.959,00 € 212.778,00

q. Kosten activiteiten € 42.000,00 € 43.260,00 € 44.558,00 € 45.894,00 € 47.271,00

s. Dienstverlening € 30.000,00 € 30.900,00 € 31.827,00 € 32.782,00 € 33.765,00

u. Kosten donateurs € 3.800,00 € 3.914,00 € 4.031,00 € 4.152,00 € 4.277,00

v. Inkoop € 133.700,00 € 137.711,00 € 141.842,00 € 146.098,00 € 150.481,00

w. toevoeging voorziening onderhoud gebouwen

€ 117.001,00 € 117.001,00 € 117.001,00 € 117.001,00 € 117.001,00

x. Kosten eigen projecten

y. Bankkosten en provisie

Totaal € 1.626.001 € 1.685.656 € 1.736.315 € 1.788.694 € 1.842.854

n. Bedrijfskosten

n. Bedrijfskosten

o. Algemene kosten

p. Vis- en veeverzorging

r. Kantoorkosten

q. Kosten activiteiten

q. Kosten activiteiten

t. Brandstof vervoersmiddelen

w. toevoeging voorziening onderhoud gebouwen

w. Kosten onderhoud gebouwen



Bijlage I. Beleidsvisie Natuurcentrum Ameland 2022 - 2026
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Inleiding

Op maandag 23 augustus 2021 zijn de bestuursleden van de Stichting Natuurmuseum

“Ameland” bijeengekomen voor het nieuwe beleidsplan voor de periode 2022-2026. Onder

leiding van directeur William Beijaard is een opzet gemaakt met de belangrijkste thema’s

voor het beleidsplan. Met dit beleidsplan hopen we het bestuur van STAM kaders te geven

voor de verdere ontwikkeling van het Natuurcentrum. Ook maakt het plan mogelijk

eventuele problemen en wensen te schetsen die naar onze mening de komende jaren

aandacht vragen.

Toegankelijkheid

Algemeen

Het museum moet voor zoveel mogelijk doelgroepen toegankelijk zijn. De exposities en

activiteiten moeten zijn afgestemd op een zo breed mogelijk publiek. Daarbij moet

voortdurend aandacht zijn voor een attractieve en meer kindgerichte inrichting. Tevens moet

het beleid erop gericht zijn dat de toegangsprijs laagdrempelig blijft.

Indexering in verband met gestegen prijzen en loonkosten 

blijft noodzakelijk.  Hetzelfde geldt voor alle activiteiten 

die buiten het gebouw plaatsvinden zoals het 

Blotevoetenpad en de excursies. Een verdere 

openstelling van museum dan nu het geval is

wordt niet noodzakelijk geacht.

Museumregistratie

De komende jaren dient niet alleen gestreefd te worden naar de realisering van het

beleidsplan maar ook dient de organisatie en het museum te voldoen aan de eisen die

gesteld worden aan registratie door de Museumvereniging. Dit vraagt van directeur,

medewerkers en bestuur een extra inspanning.

Voor registratie in het Museumregister zullen zeker nog aanpassingen op diverse

beleidsterreinen en mogelijk ook in het gebouw nodig zijn.

Veiligheid

Het museum dient te voldoen aan de gestelde eisen voor wat betreft brandveiligheid. Ook

de vele buitenactiviteiten dienen aan de regelgeving van veiligheid te voldoen. De ARBO

voorzieningen voor personeel en bezoekers zullen op orde moeten zijn. In dit verband blijft

het aanbieden van cursussen voor personeel en vrijwilligers m.b.t. BHV-vereisten en

veldhulpverlening belangrijk.
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Bestuur en organisatie

Bestuur

Alle terreinbeheerders die actief zijn op het eiland zijn middels een bestuurslid 

vertegenwoordigd in het bestuur. Staatsbosbeheer, Fryske Gea, Rijkswaterstaat en 

Waterschap Fryslân hebben hiertoe een medewerker aangewezen. 

Om belangenverstrengeling te voorkomen hebben alle bestuursleden hun nevenfuncties 

gemeld. Bij het benoemen van nieuwe bestuursleden wordt dit vooraf beoordeeld. 

Organisatie

Gebleken is dat automatisering bij boekingen van het museumbezoek en activiteiten 

succesvol is. Mede daarom wordt een verdere digitalisering van werkzaamheden en 

activiteiten waar mogelijk nagestreefd. 

Een goed contact met de STAM is van wederzijds belang. Middels een bestuurslid is de

stichting in het bestuur van de STAM vertegenwoordigd. Het is gewenst dat de directeur van

de STAM zoveel mogelijk de bestuursvergaderingen bijwoont en ook regelmatig contact met

medewerkers en vrijwilligers is noodzakelijk. Voor vernieuwing en actualisering van het

museum is financiering middels gelden van derden of het verkrijgen van subsidies uitermate

belangrijk.

Personeelsbestand

Personeel en scholing

De openstelling van museum en de buitenactiviteiten worden grotendeels gedaan door

medewerkers in dienst van de STAM. Het is een taak van de STAM om zorg te dragen voor de

juiste scholing en ontwikkeling van haar medewerkers. Het draagt bij aan het flexibel inzetten

van de medewerkers. Ook m.b.t. veiligheidsaspecten in het museum en bij buitenactiviteiten

blijft scholing van het personeel belangrijk.

Vrijwilligers, gidsen & stagiairs

Een aantal min of meer “vaste” vrijwilligers en gidsen wordt ingezet bij de openstelling van

het museum en het geven van excursies en rondleidingen. Ook geldt dit voor collectiebeheer

en inventarisatie, registratie, documentatie van waardevolle gegevens en voorwerpen. Het

aantrekken van nieuwe (jonge) vrijwilligers en gidsen is belangrijk voor de continuïteit van

onze activiteiten. De informele bijeenkomsten die worden georganiseerd voor vrijwilligers,

medewerkers en bestuur zijn bij het vrijwilligersbeleid een belangrijk aspect.

Voor de huisvesting van stagiaires is het noodzakelijk aan de achterzijde van het gebouw een

uitbreiding met minimaal 3 studio’s te realiseren. Het is ons duidelijk dat dit een forse

investering vraagt die echter over een lange termijn kan worden afgeschreven en door

besparing op loonkosten kan worden terugverdiend. Voor het aantrekken van stagiaires is

een goede en correcte huisvesting een vereiste.
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Museum

Terrein

Het voorterrein van het museum is niet echt uitnodigend. Het aantrekkelijker maken van dit

terrein en het gebouw zal met een uitnodigend karakter meer bezoekers trekken. Daarbij is

een andere verharding en verbetering van de parkeerfaciliteiten noodzakelijk.

De Blauwe Vinvis kan zo mogelijk verplaatst worden naar de waterpartij van het

Blotevoetenpad. Mocht de vis een verplaatsing niet overleven dan kan de vis opnieuw

worden opgebouwd. Hierbij kan gezocht worden naar externe financiering in de vorm van

subsidies en fondsen. Parkeerplaatsen voor medewerkers, de omheining achter het gebouw

en de startplaats van de wandelroute vragen aandacht. De toegang naar de achterzijde van

het gebouw via de Molenweg is niet optimaal te noemen. Deze weg is in beheer en

onderhoud bij de gemeente. Mogelijk wacht verbetering op de realisering van het

zogenaamde “zwembadplan”.

Terrein

Het verduurzamen van het gebouw en de installaties vraagt de komende jaren veel aandacht.

Te denken valt aan aanpassing van verlichting, het plaatsen van zonnepanelen en een streven

naar zelfvoorzienend te zijn. Bij het noodzakelijke herstel en vernieuwing van dak en toren

kunnen gelijktijdig nieuwe zonnepanelen worden geplaatst.

Duurzaamheidscentrum

De realisering van een duurzaamheidscentrum bij het Natuurcentrum lijkt verder weg dan

ooit. De betrokken partijen laten weinig van zich horen maar in het kader van “Duurzaam

Ameland” zou het centrum een centrale rol kunnen vervullen voor informatie en kennis

richting inwoners en bezoekers van het eiland. Ook kunnen hier de gevolgen van de

klimaatverandering voor eilanden en het Waddengebied volop aandacht krijgen.

Museumwinkel

Het opzetten van een attractieve verkooplijn, zo mogelijk in samenwerking met de andere bij

de STAM aangesloten stichtingen en vereniging, is dringend noodzakelijk. Een duidelijke

productlijn (bv met één logo) is daarbij noodzakelijk. De winkels dienen uitnodigend te zijn.

“Cross selling” vraagt de komende jaren dan ook veel meer aandacht. Met de andere

stichtingen en vereniging die aangesloten zijn bij de STAM moet het mogelijk zijn dat de

verkoop van producten en diensten een aanvulling vormen op de eigen verkoopartikelen.

Activiteiten

Algemeen

De veranderende toeristenmarkt en de daaraan gekoppelde verandering in wensen en eisen

dwingt ons tot voortdurende aanpassing van diverse activiteiten. Niet alleen in het museum

met aanpassing van attractieve exposities en workshops, maar ook de natuurexcursies en

andere buitenactiviteiten dienen hierop te worden afgestemd. Het aantrekken van een

educatief medewerker moet leiden tot vernieuwing en actualisering van exposities en

activiteiten. Op dit gebied is samenwerking en overleg met de terreinbeheerders maar ook

met VVV Ameland van groot belang.

Open dag

In april 2022 is het 50 jaar geleden dat de Stichting Natuurmuseum Ameland is opgericht. Het

museum is nog steeds niet bekend bij vele eilanders. Door het organiseren van een open dag

voor de eigen bewoners ter gelegenheid van dit 50-jarig bestaan, kan het museum meer in

de schijnwerpers worden geplaatst met mogelijk een positief effect op de

bezoekersaantallen. Door ook de eilander scholen voor een bezoek uit te nodigen kan de

jeugd kennis gaan maken met het museum.
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Exposities

Een deel van de bestaande exposities is dringend aan vernieuwing toe. Sommige onderdelen

worden als “oubollig” ervaren. Als eerste zal de “educatiezaal” een upgrade krijgen. Maar

daarna moet er ook op korte termijn met de terreinbeheerders gekeken worden naar

vernieuwing en het attractiever maken van de landschapszaal. Digitalisering en nieuwe films

over wad, bos, strand, mens en dier kunnen daarbij een rol spelen. Ook de problematiek van

de weidevogels (in het bijzonder de grutto) kan daarbij aan de bezoekers kenbaar worden

gemaakt. Denk daarbij o.a. aan het betrekken van de Vogelwachten en de Agrarische

Natuurvereniging Waddenvogels bij deze opdracht. Ook de (her)inrichting van het

uitzichtpunt/toren zal aandacht moeten krijgen. Een korte afschrijvingstermijn van

investeringen voor exposities verdient aanbeveling. Getracht moet worden middels bijdragen

van derden en het verkrijgen van subsidies deze investeringen zo laag mogelijk te houden.

Aquarium

Voor wat betreft de inrichting van het aquarium kan gedacht worden aan een uitbreiding

met een kwallenbak of aquaria met bv haring en/of sardientjes. Verder onderzoek hiertoe zal

worden opgestart. De aquariumzaal wordt ook voor andere doeleinden gebruikt. Wellicht is

het mogelijk dit te intensiveren. Hiertoe is de inrichting de afgelopen jaren aangepast.

Educatie

Samenwerking met onderwijsinstanties, terreinbeheerders en gemeente vormt mede de

basis voor het educatief beleid. Een nieuw aan te stellen educatief medewerker wordt belast

met het vernieuwen, actualiseren en uitbreiding van de bestaande educatieve activiteiten.

Het gebruik van sociale media kan een belangrijke rol spelen in de verdere ontwikkeling van

deze activiteiten. Bij een upgrade van de “educatiezaal” en de herinrichting van de

landschapszaal dient het gebruik van sociale media meer aandacht te krijgen. In de exposities

zal blijvend gezocht worden naar aansluiting met de werkzaamheden die de TBO’s (=Terrein

Beherende Organisaties) in het terrein uitvoeren. Het motto daarbij is elkaar zoeken en

ondersteunen.

Collectiebeheer

De komende jaren zal de inventarisatie en het digitaliseren van de collectie van het museum

worden vernieuwd en afgerond. Daarmee kan worden voldaan aan de door de

Museumvereniging gestelde eisen.

Ecologische dienst

De ecologische dienst vormt een belangrijke tak van de stichting. Hierbij spelen opdrachten

van derden een belangrijke rol. Door deze werkzaamheden kan het Natuurcentrum o.a.

inspelen op ontwikkelingen die van groot belang zijn voor het eiland. De resultaten van het

onderzoek dienen de komende jaren beter beschikbaar te worden gesteld aan een breder

publiek. Dit vraagt om extra aandacht.

Gelet op de leeftijd van de huidige bioloog, die deze werkzaamheden grotendeels uitvoert is

het nodig om te kijken naar de opvolging in deze functie. Dit is belangrijk teneinde de

kennisoverdracht tijdig te regelen en de continuïteit richting opdrachtgevers te kunnen

garanderen.
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Onderhoud

Onderhoud aan het gebouw blijft de nodige aandacht vragen. Het groot onderhoud van het

museum wordt door de STAM uitgevoerd overeenkomstig een meerjarig onderhoudsplan.

Jaarlijks contact en overleg met de STAM is hierbij een vereiste. Door klein onderhoud en

ook, voor zover mogelijk, groot onderhoud in eigen beheer door medewerkers en vrijwilligers

uit te laten voeren ontstaat er ruimte in de voor groot en klein onderhoud beschikbare

middelen.

Financiën

De stichting kent, voor wat betreft het museum, activiteiten en ecologische dienst een

positief sluitende jaarrekening en begroting.

De in het beleidsplan vermelde voornemens zullen de komende jaren opnieuw beslag leggen

op een deel van de beschikbare middelen. Het versterken van de duurzaamheid blijft een

belangrijk streven. Maatregelen op dit gebied kunnen veelal binnen een bepaalde tijd

worden terugverdiend. Door investeringen in het gebouw over meerdere jaren af te schrijven

ontstaat ook ruimte voor nieuw beleid. Daarbij moet de stichting trachten meer structurele

en eenmalige inkomsten te genereren. Dit is zeker noodzakelijk om alle in het beleidsplan

vermelde wensen binnen de looptijd van dit beleidsplan uit te kunnen voeren.
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Bijlage II. Beleidsvisie Ouwe Pôlle 2022 - 2026
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Inleiding

Op woensdag 4 augustus 2021 zijn de bestuursleden van stichting ‘De Ouwe Pôlle Ameland’

(OPA) bijeengekomen voor het nieuwe beleidsplan voor de periode 2022-2026. Onder leiding

van directeur William Beijaard is een opzet gemaakt met de belangrijkste thema’s voor het

beleidsplan. De verdere uitwerking hebben de bestuursleden Tina Brouwer en Jacob Roep

verzorgd. Met dit beleidsplan hopen we het bestuur van STAM kaders te geven voor de

ontwikkeling van de stichting en de daartoe behorende musea, activiteiten, enz. Met dit

beleidsplan hopen we eventuele problemen en wensen te schetsen die naar onze mening de

komende jaren aandacht behoeven.

Algemeen

Toegankelijkheid

De musea moeten voor zoveel mogelijk doelgroepen toegankelijk zijn. In het bijzonder

mindervaliden (slechtzienden en mensen met een beperking). Verder kunnen we onze musea

laagdrempeliger maken voor doelgroepen die nu nog ondervertegenwoordigd zijn, zoals

jongeren, jonge gezinnen, studenten, enz. Voor hen willen we activiteiten organiseren op het

gebied van rondleidingen, educatie, workshops, tentoonstellingen met multimediale

middelen.

Bestuur en organisatie

- Het bestuur wil belangenverstrengeling voorkomen van activiteiten van bestuursleden 

buiten de organisatie. Om die reden wordt er gestreefd naar transparantie en dient elk 

bestuurslid zijn of haar activiteiten te melden. 

- Het bestuur gaat met de directeur van STAM één keer per jaar haar musea toetsen 

aan de richtlijnen zoals opgesteld door de Museumvereniging. Op deze manier wordt 

gestreefd de musea aan de gestelde normen en kwaliteitseisen te laten voldoen.  

- Er moeten meer contactmomenten tussen bestuursleden van de STAM en OPA zijn. Zij 

kunnen elkaar dan op de hoogte houden van bestaande actualiteiten en vraagstukken.
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Personeelsbezetting

Het bestuur van OPA wil graag dat haar personeel zich blijft ontwikkelen. Om die reden

kunnen zij regelmatig aan workshops en cursussen deelnemen die bijdragen aan de

persoonlijke ontwikkeling van de personeelsleden. Tevens zal de komende jaren gestreefd

worden om de bemensing van de musea voor de weekenden te regelen. Daarbij zal extra

nadruk gelegd worden op het werven van jongere flexkrachten die flexibel inzetbaar zijn. Het

bestuur streeft naar een actief vrijwilligersbeleid. Vrijwilligers dienen actief bij de musea te

worden betrokken. Hun inzet moet worden gewaardeerd. Het bestuur kan de waardering

uitspreken in het organiseren van informele bijeenkomsten waarbij de vrijwilligers centraal

staan. Een speciale opening voor een nieuwe tentoonstelling organiseren of een rondleiding

door de conservator door de tentoonstelling of museum. Een attentie bij persoonlijke

gebeurtenissen van een vrijwilliger, een luisterend oor bij problemen. De waardering zit in

kleine dingen.

Werving medewerkers en vrijwilligers

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van diverse kanalen zoals: de website, social media en

verspreiding van flyers onder de eilander bevolking huis aan huis en werving via mond tot

mond. Bij de werving moet aandacht worden gegeven aan een inclusieve vacaturetekst die

iedereen aanspreekt en niemand uitsluit. Specifiek bij de werving van vrijwilligers moet

duidelijk worden aangegeven wat de minimale inzet moet zijn (bijvoorbeeld 2 dagdelen per

maand). Dit vergemakkelijkt de inroostering.

Ook moet aandacht worden gegeven aan een duidelijke omschrijving van het takenpakket en

opleidingseisen. Vermelding van beloning (conform museum CAO) en voor de vrijwilligers

eventuele onkostenvergoeding. In de afgelopen jaren is het lastig geweest om in het seizoen

gedurende de weekenden functies bij de publieksontvangst (balie) te vervullen. Gestreefd

wordt om hiervoor ook scholieren aan te trekken. Duidelijk moet zijn dat vrijwilligerswerk

vrijwillig is maar niet vrijblijvend.

Introductie, ontwikkeling en doorstroom

Bij het ontstaan vacatures, wordt eerst intern gekeken naar interesses van personeel en

vrijwilligers, voordat de vacature extern wordt uitgezet. Wat betreft de introductie, in het begin

van het seizoen een collectieve rondleiding organiseren voor nieuwe medewerkers en

vrijwilligers. Er wordt kennis gemaakt met de collega’s, de collectie en lopende

tentoonstellingen. Op deze wijze krijgen de nieuwe medewerkers en vrijwilligers een helder

beeld van de organisatie. Bij de introductie op de werkplek wordt vervolgens stilgestaan bij de

aspecten als hoe om te gaan met de collectie, veiligheid en het publiek.

Het is belangrijk om medewerkers en vrijwilligers die plekken te laten bezetten waar ze tot hun

recht komen. Jaarlijkse voortgangsgesprekken met medewerkers en vrijwilligers zijn een middel

om het functioneren en tevredenheid te verbeteren. Medewerkers die willen groeien worden

gestimuleerd om de nodige kennis te vergaren. Om de onderlinge betrokkenheid te vergroten

rouleren medewerkers met bepaalde functies binnen de musea. Wat betreft opleiding zal er

komende periode extra aandacht worden besteed aan de toegankelijkheid en kwaliteit van de

collectie registratie en het behoud en beheer van de collectie. Ook zullen medewerkers en

vrijwilligers worden getraind in het optreden bij calamiteiten zoals brand en ongevallen. Daarbij

wordt niet alleen gedacht aan het optreden naar het publiek, maar ook aan hoe je in dergelijke

situaties omgaat met de collectie. Jaarlijks wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd

waarin aandacht wordt besteed aan de plannen van de organisatie en nieuwe tentoonstellingen.

Zowel vrijwilligers als medewerkers worden betrokken bij museum activiteiten.

Uitstroom vindt plaats op verzoek van de medewerker of vrijwilliger, of bij beëindiging van de

arbeidsovereenkomst. Ook bij gebleken ongeschiktheid voor het vrijwilligerswerk of het bereiken

van de pensioengerechtigde leeftijd voor medewerkers. Een groep trouwe vrijwilligers heeft zich

sinds de Coronamaatregelen, niet meer beschikbaar gesteld. Het betreft hier vrijwilligers in de

leeftijdscategorie 75+. Als beheersmaatregel wordt het verloop jaarlijks gemonitord. Ook wij

merken dat in verband met het opschuiven van de pensioengerechtigde leeftijd en het

verdwijnen van vervroegde uittredingsmogelijkheden het lastiger is geworden om vrijwilligers

aan te trekken. 28



Publieksactiviteiten

Tentoonstellingen

Er moet geïnvesteerd worden in de kwaliteit van de tentoonstellingen. Het bestuur van OPA

kan meer betrokken worden bij de keuze van tentoonstelling. De netwerken en expertise van

bestuursleden kunnen waardevol zijn bij de samenstelling van een tentoonstelling.

Tentoonstellingen dienen interactiever te worden. Minder tekstuele en meer visuele

elementen. Dit spreekt een brede doelgroep aan. Ook kan meer naar de ontwikkeling van

tentoonstellingsteksten gekeken worden (copywriters) en de vormgeving door externen

worden uitbesteed (dtp’ers en vormgevers). Er zijn bezoekers die algemene interesse voor de

musea hebben en mensen die verdieping zoeken (respectievelijke gravers en grazers

genoemd). Er wordt in de musea meer met de groep gravers rekening gehouden die wat

verdieping willen hebben. Tegelijkertijd verlangt de groep grazers naar algemene informatie

die op een aantrekkelijke manier wordt gepresenteerd (interactief en met multimediale

middelen).

Workshops

Musea zijn kennisinstellingen. Bezoekers willen graag wat doen en leren. Dit kunnen ze

tijdens workshops doen. Per doelgroep of onderwijsniveau zou gekeken kunnen worden naar

workshops die passen bij de inhoud van een museum. Dit zorgt voor extra inkomsten en

meer bekendheid van een museum.

Educatie

Er is op dit moment een te gering educatie-aanbod voor de drie musea. Er zal een educatie-

aanbod per onderwijsniveau (PO, VO, HO) worden samengesteld. Dit aanbod wordt op de

website van de Amelander Musea onder een vaste knop ‘Educatie’ gepresenteerd. Het

lesmateriaal wordt ontworpen door een professionele educatiemedewerker en sluit aan bij

de kerndoelen in het onderwijs. Deze medewerker houdt ook contact met collega-

educatoren van culturele instellingen in Friesland middels het Fries Educatie Platform (FEP)

en Museumfederatie Fryslân. Dankzij dit samenwerkingsverband blijft de

educatiemedewerker op de hoogte van ontwikkelingen binnen de cultuureducatie.

Er wordt meer contact met de Amelander basisscholen gezocht. Het heemkundeproject ‘Op

avontuur op Ameland’ is eerder afgenomen. In hoeverre wordt dit programma uitgevoerd

door de scholen? Wanneer volgt er een evaluatie? Kan dit materiaal ook voor scholen aan de

wal toegankelijk worden gemaakt? Nieuw lesmateriaal dat ontworpen is door de

educatiemedewerker zou op een Amelander school als eerst kunnen worden uitgetest

middels een pilot. Door dit in de praktijk te testen, kan het materiaal worden aangepast en

bijgesteld. Ook worden de Amelander scholen actief betrokken bij het lokale erfgoed. De

scholieren zijn immers de toekomstige bezoekers van de musea. Zij nemen hun ouders en

grootouders dan ook mee naar de musea.
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Een educatiemedewerker zou op de Amelander scholen gastlessen kunnen verzorgen in

overleg met de leerkracht. De scholieren kunnen immers niet altijd in de musea worden

ontvangen. Zo treden de musea ook meer naar buiten toe en ontstaat meer samenwerking

met de scholen. Er kan ook worden gekozen om een contract te sluiten met de Amelander

basisscholen de musea zijn dan verzekerd van vaste afname door de scholen. Van deze

structuur hebben zowel de scholen als musea voordeel. Dit zorgt voor vaste prijsafspraken en

aantal uren. Hierdoor weet STAM hoeveel personeel er ingezet dient te worden. Tenslotte

kunnen vrijwilligers of externen voor educatie worden ingezet als zij een

onderwijsachtergrond hebben. Zij moeten dan wel een VOG kunnen aanleveren.

Donateurswerving

Binnen de musea moet meer aan donateurswerving worden gedaan. Onder de bezoekers

bevinden zich mogelijk veel potentiële donateurs. Hoe kan OPA die mensen aan zich binden?

Door zichtbaarder te zijn, te laten zien waar we voor staan, een donateurschap

aantrekkelijker te maken en donateurs meer bij de musea te betrekken. Dit wordt al gedaan

middels de Pôllepraat, nieuwsbrief (AH-krant), website, social media en lezingen in de

winterperiode. Maar misschien kunnen bestaande activiteiten aantrekkelijker worden

gepresenteerd. Sommige donateurs hebben behoefte aan onderzoek naar hun

familiegeschiedenis of een onderwerp waarin ze geïnteresseerd zijn. Voor deze donateurs is

het wellicht interessant om in de toekomst onderzoek te doen in een collectiecentrum van

STAM waar ze voorwerpen en documenten kunnen bekijken die ze voor hun onderzoek

kunnen gebruiken. Er zou een werkgroep ‘vrienden’ kunnen komen die deze activiteiten

organiseert.

Onder de huidige donateurs zijn sneupers die in hun vrije tijd onderzoek naar hun

familiegeschiedenis en Ameland doen. We zouden hun meer bij onze stichting kunnen

betrekken door werkgroepen op te richten die aan specifieke thema’s (Tweede

Wereldoorlog, genealogie, archeologie, historie) gewijd zijn. Wij kunnen die werkgroepen

faciliteren met kennis en materiaal. De werkgroep ‘eilander geschiedenis’ van Jan de Vries is

hier een mooi voorbeeld van.

Deze werkgroep heeft een tijdlijn van de Amelander geschiedenis en een overzicht van alle

Amelander winkeltjes van 1900 tot heden gemaakt. Die staan nu op onze website. Tevens

verzamelen zij gegevens die later tot verhalen leiden die voor de Pôllepraat gebruikt kunnen

worden. De werkgroepen organiseren los van de stichting hun eigen bijeenkomsten. Zij

wisselen kennis met de stichting uit die voor publicaties en exposities kan worden gebruikt.

In de musea komen folders met de titel ‘Vrienden worden’. Een vriend is een positievere

benaming dan donateurs wat te veel met geld wordt geassocieerd. Een vriend steunt onze

musea financieel maar kan ook op andere manier bij de musea worden betrokken. Ook

bedrijven kunnen ‘Vrienden worden’. Zij kunnen tentoonstelling financieel ondersteunen en

ruil daarvoor een vermelding bij de opening en tentoonstellingsteksten hebben. Tevens

kunnen mensen die zich voor de musea inzetten tot ambassadeur worden uitgeroepen. Zij

zijn het schoolvoorbeeld van hoe mensen zich voor de musea inzetten en dit naar buiten

toedragen. Door deze positieve benadering van de donateurs die vrienden worden, zullen

meer vrienden bereid zijn het museum financieel te steunen en vrijwilliger te worden of op

een andere manier hun steentje bij te dragen.

Bij ‘vrienden’ kun je vaste bedragen rekenen (met verschil tussen individueel, partner of

gezin) zoals we nu doen maar vrienden kunnen ook meer schenken. Natuurlijk blijven we dat

benadrukken en onze ANBI- status speelt daarbij een rol. Om die reden komt op de website

ook nadrukkelijker informatie te staan over schenkingen en legaten.

We zullen zien dat meer mensen bereid zijn om vriend van onze stichting te worden. Ze

worden dan meer bij de musea betrokken. We krijgen zo een trouw en toegewijde

achterban. Onze Amelander vrienden zijn lopende reclameborden voor ons. Zij wijzen de

verdwaalde toeristen naar onze musea met de reactie “dat is leuk/interessant, daar moet u

een keer langs gaan”. Uiteraard kunnen onze vrienden ook een ‘vriendschap van de Ouwe

Pôlle’ aan een Amelander of trouwe gast cadeau geven.
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Imagoverbetering/marketing en promotie

Nog niet alle Amelanders zijn bekend met stichting ‘De Ouwe Pôlle’. Ze hebben nog nooit van

de stichting gehoord, een van de musea bezocht en zijn nog geen donateur. De volgende

maatregelen moeten ervoor zorgen dat meer Amelanders onze stichting kennen, donateur

worden en een bezoek aan een van de musea brengen. Als stichting moeten we vooral

zichtbaar zijn. Als onderdeel van STAM zijn we dat al. Vooral de musea van de stichting zijn

daardoor bekend. De andere activiteiten van de stichting zijn daardoor minder bij het publiek

bekend en dat is jammer. In onze musea moeten dus nadrukkelijker flyers liggen hoe men de

stichting kan steunen en wat we organiseren. Tevens moeten we goed met de media

samenwerken. Bij de STAM is dit prima geregeld. Amelander Historie werkt al een paar jaar

met De Amelander, Lokale Omroep Ameland en Persbureau Ameland samen. Een

samenwerking met Wagenborg TV zou een mooie aanvulling zijn. Op onderzoeksgebied

werken we met het Streekarchief in Dokkum samen dat het gemeentearchief van Ameland

beheert. Tevens zijn er goede contacten met onze collega’s van de Historische Vereniging

NO-Friesland.

• Cultuurhistorische rondleiding per fiets langs de musea: beginnend bij het
bunkermuseum → vuurtoren → maritiem centrum → molen → rondleiding door
oudste kern Hollum → afsluitend bij museum Sorgdrager. Duur: 2,5 tot 3 uur. Kosten
20 euro p.p.

• Via een flyer zou je de aandacht kunnen vragen tijdens de nationale museumweek van
20 t/m 26 april a.s.

• Promotie voor bezoek aan de Amelandse musea tijdens braderieën d.m.v. het
verspreiden van flyers en deze bij de campings en bungalowparken neer te leggen;

• Meer activiteiten in de musea organiseren, zoals een workshop organiseren via sociaal
cultureel werk Ameland, dat zou een werkgroep kunnen doen;

• Opa’s en oma’s stimuleren hun kleinkinderen mee te nemen bij een museumbezoek,
dan moet je er voor zorgen dat er wat voor kinderen te doen is.

• Jeugd interesseren door d.m.v. educatieve programma’s voor basis- en voorgezet
onderwijs te koppelen aan een thema in het museum.

Middels een nieuwsbrief worden geïnteresseerden goed op de hoogte gehouden van de

activiteiten in een museum. Een nieuwsbrief sluit goed aan op de actualiteit. De Pôllepraat

verschijnt drie keer per jaar met verhalen en bevat ook nieuws. Maar een nieuwsbrief is snel

aan te passen en persoonlijker. Het is makkelijker te delen, scheelt in drukkosten en neemt

niet veel ruimte in beslag. Een nieuwsbrief is dus een waardevolle aanvulling naast de social

media om onze vrienden en belangstellenden op de hoogte te houden.

Nieuwe website

De website Amelander Historie van stichting ‘De Ouwe Pôlle’ bestaat sinds 2012 en is toe aan

een opknapbeurt. De website is sinds het ontstaan onderhouden door oprichter en

bestuurslid Jacob Roep. Hij stopt per oktober 2022 met het onderhoud van de website. De

website wordt gehost door Webnode.com. Onder deze website vallen nog drie

dochterwebsites, te weten Beeldbank Ameland, een forum en genealogische database. Het

bestuur van OPA wil graag een nieuwe website laten ontwikkelen waarin al deze websites

zijn ondergebracht. Deze nieuwe website zal raadpleegbaar zijn via het webadres

www.amelanderhistorie.nl. De site moet in de toekomst door bestuursleden, vrijwilligers en

medewerkers van STAM worden bijgewerkt en onderhouden. Het heeft de voorkeur om

hiervoor niet van externen afhankelijk te zijn.

Amelander Historie wordt jaarlijks bezocht door ruim 100.000 bezoekers. De site bevat

honderden verhalen, boeken, genealogische gegevens, oudere jaargangen van de Pôllepraat,

enz. Via de site melden zich maandelijks nieuwe donateurs die OPA willen steunen. Een

nieuwe website draagt bij aan het toegankelijk maken van het Amelander verleden voor een

breed publiek. De site en bijhorende social media-kanalen zijn een belangrijke schakel in het

versterken van het imago van stichting OPA. Een nieuwe website is een

langetermijninvestering in het versterken van de stichting, musea en collectie.
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Collectiebeheer

De collectie van OPA moet meer op orde zijn. Er moet een actief verzamel- en

ontzamelbeleid komen waarbij het zwaartepunt op de kerncollectie komt te lichten. Een

conservator zou zich bezig kunnen houden bij het aankoopbeleid van nieuwe voorwerpen,

voor bijvoorbeeld de kunstcollectie. Tegelijkertijd moet er een strengere selectie voor

geschonken voorwerpen komen. De administratie voor bruiklenen moet op orde. Hiervoor

moeten bruikleenovereenkomsten worden gesloten.

De collectie moet goed worden geregistreerd. Thans gebeurt dit via het programma Adlib dat

verouderd is. Een nieuw programma wat goed digitaal is te ontsluiten en van een cloud is

voorzien, zou uitkomst kunnen bieden. Tevens dienen alle voorwerpen uit de collecties in

een brandveilige depot te worden opgeslagen. Hier worden de voorwerpen klimatologisch

verantwoord bewaard.

Voor de collectie wordt een vaste medewerker aangesteld die goed op de hoogte is van de

eisen die aan een hedendaags museum worden gesteld voor het behoud en ontsluiting van

haar collecties.

Sinds 1957 heeft de Ouwe Pôlle veel publicaties uitgegeven. Sommige boekjes worden niet

herdrukt. Die boekjes zijn zeldzaam geworden. Vaak blijft er wel animo voor bepaalde

publicaties. Dus zou de stichting tijdens de pauzes van lezingen in het winterprogramma

ruimte kunnen bieden dat geïnteresseerden Amelander publicaties inleveren of worden

verkocht. Verder kunnen de publicaties worden gedigitaliseerd en op de afgeschermde

ruimte van onze website worden geplaatst. Alleen geregistreerde gebruikers kunnen die

inzien. De oude publicaties staan vaak aan de basis voor nieuw onderzoek en de daaruit

voortkomende publicaties. Dus hiermee stimuleren we ook onderzoek naar de Amelander

geschiedenis. Verder is de rubriek ‘boeken’ veranderd in ‘webshop’ om de online verkoop

van publicaties te bevorderen.

Collectiehulpverleningsplan

De komende jaren zal gewerkt worden aan een totstandkoming van een CHV-plan

(collectiehulpverleningsplan) volgens de richtlijnen van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

In het collectieplan staan de (kern)collecties van het museum beschreven. Op basis van dit

collectieplan wordt een prioriteitenlijst opgesteld welke (kern)collecties het belangrijkst zijn

voor de ontruiming. Hiervoor zullen procedures beschreven worden zodat men weet hoe er

gehandeld dient te worden bij specifieke calamiteiten en incidenten. Er wordt beschreven

welke medewerkers bij de collecties betrokken zijn waarbij hun functies en contactgegevens

worden vermeld. Daarnaast wordt een overzicht opgesteld van externen die bij calamiteiten

kunnen helpen (bijvoorbeeld een verhuisbedrijf, bedrijf voor waterpompen, enz.). Ook de

nazorg bij een calamiteit is een punt van aandacht (bewaren en restaureren). Naast het plan

en de procedures is het belangrijk dat het personeel hierover ingelicht wordt. Afhankelijk van

de functie van een medewerker wordt diens inzet bepaald bij de procedures. Het personeel

zal regelmatig worden getraind zodat ze bekend blijven met de procedures. Er zal een CHV-

team worden gevormd die dit plan zal opstellen.

Overlevingsstrategie

Onze musea hebben behoefte aan een overlevingsstrategie voor onzekere tijden. Dit heeft

het coronavirus en de nasleep daarvan ons doen inzien. Wellicht kunnen er verschillende

scenario’s worden uitgewerkt hoe de organisatie (en openstelling) van de Amelander musea

kan worden gewaarborgd in onzekere tijden.
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Musea

Per museum van stichting ‘De Ouwe Pôlle’ wordt ingegaan op aandachtspunten voor de

komende jaren.

Museum Sorgdrager

De entree van museum Sorgdrager is sterk verouderd. Het bestuur van OPA wil dat de entree

wordt vernieuwd en toegankelijker worden gemaakt voor doelgroepen die minder valide zijn.

De entree moet ook het aangezicht van het museum verbeteren. Het moet er meer

uitnodigend uitzien zodat het de aandacht trekt van passerende bezoekers. Tevens zou

binnen de entree, de museumshop meer aandacht kunnen krijgen. Via de museumshop kan

de stichting meer inkomsten genereren met de verkoop van boeken, souvenirs, kaarten, enz.

Museum Swartwoude

De werkzaamheden voor het realiseren van een wolverwerkingsmachine in de noordschuur

van museum Swartwoude zijn december 2021 gestart. De wol die in het museum wordt

verwerkt, zal als Amelands product in het museum en online verkocht worden. De

verwachting is dat er veel vraag naar dit nieuwe Amelander product zal zijn. In het museum

komen ook wolworkshops en worden rondleidingen gegeven om te laten zien hoe het wol

wordt geproduceerd. Verder wordt er voor het onderhoud van dit museum nog naar

vrijwilliger gezocht. Er zal ook een collectieplan voor dit museum worden opgesteld zodat er

voorwerpen kunnen worden ontzameld. Ook zal de komende jaren meer aandacht besteed

worden aan het restaureren van de voorwerpen, zoals landbouwvoertuigen. Bij het museum

zit ook een dierenverblijf waar gasten dagelijks de dieren gratis kunnen voeren. Dit trekt veel

bekijks.

Bunkermuseum

De belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog is onverminderd groot. De afgelopen jaren

heeft STAM een aantal bunkers voor het publiek ontsloten. Die kunnen onder begeleiding

van een gids bezocht worden. Het betreft hier de Tobroekbunker op de Engelsmanduin, twee

bunkers in de Tonneduinen en het bunkermuseum. Het bestuur van OPA zou graag de

bunkers in de Tonneduinen verder voor publieke doeleinden willen ontwikkelen (bijv. Passe-

Partouts voor alle bunkers). Hiervoor heeft zij enkele ideeën bedacht die nadere uitwerking

verdienen (bijv. een escaperoom). Voor de mogelijkheden moet naar de planologische

ontwikkeling en financiële haalbaarheid gekeken worden. Verder moet vandalisme in de

buurt van de bunkers voorkomen worden. Verder dient de komende jaren het huisje Donax

goed onderhouden te worden. Tot slot zal er een nieuwe expositie voor het bunkermuseum

ontwikkeld worden.
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Bijlage III. Beleidsvisie Stichting Paardenreddingboot 2022 - 2026
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Inleiding

Op maandag 6 september 2021 zijn de bestuursleden van de Stichting Paardenreddingboot

“Ameland” bijeengekomen voor het nieuwe beleidsplan voor de periode 2022-2026. Onder

leiding van directeur William Beijaard is een opzet gemaakt met de belangrijkste thema’s

voor het beleidsplan. Met dit beleidsplan hopen we het bestuur van STAM kaders te geven

voor de instandhouding van de demonstraties van de paardenreddingboot, alsmede de

instandhouding, ontwikkeling en vernieuwing van het Reddingmuseum “Abraham Fock” en

de openstelling van de vuurtoren. Ook maakt het plan mogelijk eventuele problemen en

wensen te schetsen die naar onze mening de komende jaren aandacht vragen.

Toegankelijkheid

Algemeen

De demonstraties van de paardenreddingboot, het museum en de vuurtoren dienen voor

zoveel mogelijk doelgroepen toegankelijk te zijn. De activiteiten en exposities moeten zijn

afgestemd op een zo breed mogelijk publiek. Voor wat betreft de toegankelijkheid voor

mensen met een lichamelijke beperking zijn er voor het bezoeken van de vuurtoren weinig

mogelijkheden. Het is vrijwel onmogelijk deze toegankelijkheid te optimaliseren. Bij de

demonstraties wordt zoveel als mogelijk is rekening gehouden met het aanwijzen van

plekken voor mensen met een handicap. Daarnaast is het museum grotendeels wel goed

toegankelijk. Een uitzondering daarop vormt de toegang tot de scheepsbrug.

Museumregistratie

Voor registratie in het Museumregister zullen zeker nog aanpassingen op diverse

beleidsterreinen en wellicht ook in gebouwen nodig zijn.

Veiligheid

Zowel de vuurtoren als het museum voldoen aan de gestelde eisen voor wat betreft

brandveiligheid. Bij demonstraties van de paardenreddingboot moet worden voldaan aan de

eisen die door de gemeente worden gesteld aan de evenementenvergunning.

Bestuur en organisatie

Bestuur

Gelukkig zijn we erin geslaagd enkele opengevallen plekken in het bestuur in te vullen.

Daarbij is ook gekeken naar deskundigheid op het gebied van veiligheid. Ook de notulering

van de vergaderingen is geregeld. Om belangenverstrengeling te voorkomen hebben alle

bestuursleden hun nevenfuncties gemeld. Bij het benoemen van nieuwe bestuursleden

wordt dit vooraf beoordeeld.

Organisatie

Een verdere digitalisering van werkzaamheden en activiteiten wordt waar mogelijk

nagestreefd. Van belang is een geregeld contact met de STAM. Middels een bestuurslid is de

stichting in het bestuur van de STAM vertegenwoordigd. Het is gewenst dat de directeur van

de STAM zoveel mogelijk de bestuursvergaderingen bijwoont en ook regelmatig contact met

medewerkers en vrijwilligers is noodzakelijk.

Met name sponsoring maar ook de uitbreiding van het aantal donateurs vraagt de komende

jaren de aandacht van het bestuur. Voor sponsoring zal in eerste instantie een beroep

worden gedaan op het eilander bedrijfsleven.

Mogelijkheden om meer inkomsten te generen zullen we onderzoeken en waar mogelijk

toepassen.
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Personeelsbezetting

Personeel

De openstelling van museum en vuurtoren wordt gedaan door medewerkers en vrijwilligers

in dienst van de STAM. Het is een taak van de STAM om zorg te dragen voor de juiste

scholing en ontwikkeling van haar medewerkers.

Een verdere openstelling van museum en vuurtoren dan nu het geval is wordt niet

noodzakelijk geacht.

Vrijwilligers

Een aantal min of meer “vaste“ vrijwilligers worden ingezet bij de openstelling van het

museum en het geven van rondleidingen. Ook geldt dit voor de inventarisatie, registratie,

documentatie van historisch waardevolle gegevens en voorwerpen.

Bij de demonstraties van de paardenreddingboot zijn een groot aantal vrijwilligers betrokken.

De voerlieden, bemanning en walploeg ontvangen daarvoor een vergoeding. Onbezoldigde

vrijwilligers zijn de verkeersregelaars, collectanten en mensen die o.a. zorgen voor de

afzetting op het strand en begeleiding van bezoekers. Van groot belang is al deze mensen te

koesteren en te waarderen door ze zoveel mogelijk te betrekken bij de gang van zaken. De

aanschaf van kleding voor de bemanning werd tot nu toe gesponsord door WPD. We zullen

WPD benaderen of deze regeling nog steeds van toepassing is.

De vrij recent aangeschafte kleding voor de vrijwilligers is niet helemaal zoals was verwacht.

Hier moeten we toch echt iets aan doen.

De informele bijeenkomsten die worden georganiseerd voor vrijwilligers, medewerkers en

bestuur zijn bij het vrijwilligersbeleid een belangrijk aspect. Daarbij is het “gelag halen” na

afloop van een demonstratie een belangrijk aspect.

Paardenreddingboot

Demonstraties

Het jaarlijks verzorgen van ca 12 demonstraties met de paardenreddingboot is een uitermate

belangrijk activiteit van de stichting. Hiervoor is de inzet van een groot aantal vrijwilligers

noodzakelijk: bemanning, walploeg, verkeersregelaars e.d. maar bovenal voerlieden en hun

paarden. Vooral de laatste groep baart ons grote zorgen. Niet alleen gaat de leeftijd van een

aantal voerlieden problemen opleveren maar ook de opvolging of aanwas van nieuwe

voerlieden en paarden lijkt problematisch te worden. Het bestuur zal de komende jaren hier

extra aandacht aan moeten besteden. Voorlopig zijn er nog voldoende voerlieden en

paarden. Maar hoe en waar vinden we nieuwe voerlieden en geschikte paarden op het eiland

en hoe zorgen we voor opleiding en training? Het lijkt een enorme uitdaging te worden om

de toekomst van dit “fenomeen” veilig te stellen. Gelukkig hebben we de beschikking over

een aantal stallingsmogelijkheden voor paarden. Maar er zijn voerlieden nodig en wellicht in

de toekomst ook mogelijkheden voor een weidegang van de paarden. De opgave is groot

voor het bestuur en steun en hulp (ook financieel) van andere organisaties en overheden

zullen zeker nodig zijn. Te denken valt o.a. aan provincie en gemeente en beheerders van

weidegrond.

36



Boot en wagen

Nu steeds meer digitaal wordt betaald moeten we maatregelen nemen om het collecteren

met de collectebus om te zetten naar nieuwe mogelijkheden. Naast het “oude” collecteren

zal gebruik worden gemaakt van donaties middels een QR-code. Het aanbieden van VIP-

mogelijkheden kan eventueel ook extra inkomsten genereren. De vraag is of dit past binnen

onze organisatie en kan binnen de regelgeving op het gebied van veiligheid en verzekering.

Maar ook het onderhoud van boot en wagen vraagt de nodige aandacht. Te denken valt aan

registratie van de reddingboot in het Register Varend Erfgoed Nederland (RVEN) bij de

Federatie Varend Erfgoed. Daarna kan gestreefd worden naar erkenning door UNESCO als

werelderfgoed. Erkenning als erfgoed kan fondswerving wellicht makkelijker maken. Dit is

mede gelet op de staat van het inmiddels bijna 100 jaar oude materiaal van boot (bouwjaar

1922) en wagen zonder meer de komende jaren noodzakelijk. Aanpassing van een opgeknapt

onderstel voor onze bootwagen moet op korte termijn gebeuren. Op de boot dient een

nieuwe (gebruikte) radarinstallatie komen.

Museum en overige bebouwing

Museum

Het voorterrein van het museum is niet echt uitnodigend. Het aantrekkelijker maken van dit

terrein en gebouw met een uitnodigend karakter meer bezoekers trekken. Maar ook de

inrichting moet attractiever en meer kindgericht worden. Wellicht moet een deel van de

bestaande expositie, zoals bv de boeien, worden vervangen. Het museum moet meer variatie

bieden o.a. door attractieve wisselexposities en een aanpassing van de inrichting. Het

verduurzamen van gebouwen en installaties vraagt de komende jaren veel aandacht. Te

denken valt aan aanpassing van verlichting, zonnepanelen en een streven naar

zelfvoorzienend zijn.

Museumwinkel

Het opzetten van aan attractieve verkooplijn, zo mogelijk in samenwerking met de andere bij

de STAM aangesloten stichtingen en vereniging, is dringend noodzakelijk. Onderzoek moet

uitwijzen welke richting we met de museumwinkel op moeten gaan. Verbetering van de

huidige situatie is zonder meer noodzakelijk. Geen balie met daarachter een uitstalling maar

een echte winkel waarin de bezoeker een keuze kan maken. “Cross selling” vraagt de

komende jaren veel meer aandacht. Met de andere stichtingen en vereniging die

aangesloten zijn bij de STAM moet het mogelijk zijn dat de verkoop van producten en

diensten een aanvulling vormen op onze eigen verkoopartikelen.

Scheepsbrug

De scheepsbrug is toe aan een schilderbeurt. Wellicht is het mogelijk WPD daarbij in te

schakelen als sponsor. Verder bestaan er plannen om de radiokamer te verplaatsen en de

huidige ruimte een andere functie te geven. De bomenrij achter de brug vraagt aandacht.

Kapschuur

De kapschuur is aan vervanging toe. Maar eerst maar eens goed opruimen en ontzamelen.

Wanneer er ruimte wordt ingeleverd is het wellicht mogelijk hier een aanbouw te maken

waarbij altijd rekening moet worden gehouden met de uitloop van de paarden bij het

terugkomen van de boot met wagen. Dit beperkt de mogelijkheden. Het huidige

bestemmingsplan kan ons de nodige informatie verschaffen omtrent de mogelijkheden.

Paardenschuur

De paardenschuur moet worden opgeruimd. Er moeten meer mogelijkheden zijn voor wat

betreft het gebruik van en bezoek aan de schuur. De ooit geplande smederij is niet erg

succesvol en wellicht biedt deze ruimte ook mogelijkheden voor een andere functie. Het is

noodzakelijk de mogelijkheden te onderzoeken. De situatie van de paardenboxen is wel

verbeterd maar nog niet optimaal. Er ontbreekt in ieder geval nog een afvoerput.
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Vuurtoren

Bezoek

De beleving van het beklimmen van de vuurtoren vraagt meer aandacht. Toch moet de

inrichting ook zijn afgestemd op een kort verblijf in verband met het aantal bezoekers dat

gelijktijdig in de toren mag zijn. Dat is op zich een uitdaging voor de inrichting van exposities

in de toren.

Veiligheid

De traptreden hebben meer profiel nodig in verband met slijtage. Het is nodig hiervoor

maatregelen te nemen.

Parkeren

Er is volstrekt onvoldoende parkeerruimte bij de toren. Er ligt al enkele jaren een plan tot

uitbreiding en het veiliger maken van de situatie. Door problemen rond grondtransacties

tussen de rijksdiensten en Staatsbosbeheer is realisering tot nu toe niet mogelijk gebleken.

We rekenen erop dat dit plan toch binnen de looptijd van het nieuwe beleidsplan

gerealiseerd wordt.

Onderhoud

Het groot onderhoud van museum, paardenschuur en vuurtoren wordt door de STAM

uitgevoerd overeenkomstig een meerjarig onderhoudsplan. Jaarlijks contact en overleg met

de STAM is een vereiste omtrent het onderhoud, de uitvoering en kwaliteit ervan. Door klein

onderhoud en ook, voor zover mogelijk, groot onderhoud in eigen beheer (medewerkers en

vrijwilligers) uit te voeren ontstaat er ruimte in de voor groot onderhoud beschikbare

middelen.

Financiën

De stichting kent, voor wat betreft het museum en de demonstraties geen sluitende

begroting en jaarrekening. Dit vooral in verband met de gedane investering voor de

nieuwbouw. De in het beleidsplan vermelde voornemens zullen de komende jaren opnieuw

beslag leggen op een deel van de beschikbare middelen. Door de inkomsten en uitgaven van

museum, demonstraties en vuurtoren te combineren in de begroting en rekening ontstaat

mogelijk een wat rooskleuriger beeld. Maatregelen op het gebied van duurzaamheid kunnen

binnen een bepaalde tijd worden terugverdiend. Door investeringen over meerdere jaren af

te schrijven ontstaat ook ruimte voor nieuw beleid. Daarbij moet de stichting trachten alle, in

het beleidsplan vermelde en uitvoerbare voornemens om te komen tot meer komsten te

realiseren.
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Bijlage IV. Beleidsvisie Vereniging Korenmolens Ameland 2022 - 2026
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Inleiding

In de afgelopen periode zijn de bestuursleden van de Vereniging Korenmolens Ameland

bijeengekomen voor het nieuwe beleidsplan voor de periode 2022-2026. Onder leiding van

directeur William Beijaard is een opzet gemaakt met de belangrijkste thema’s voor het

beleidsplan. Met dit beleidsplan hopen we het bestuur van STAM kaders te geven voor de

instandhouding en ontwikkeling van de vereniging en de daartoe behorende molens,

activiteiten, enz. Ook maakt het plan mogelijk eventuele problemen en wensen te schetsen

die naar onze mening de komende jaren aandacht behoeven. Tenslotte moet het beleidsplan

door de algemene ledenvergadering worden vastgesteld.

Toegankelijkheid

Algemeen

De molens van de vereniging dienen voor zoveel mogelijk doelgroepen toegankelijk zijn. De

activiteiten en exposities moeten zijn afgestemd op een zo breed mogelijk publiek. Voor wat

betreft de toegankelijkheid voor mensen met een lichamelijke beperking zijn er voor wat

betreft de echte oude molens weinig mogelijkheden. Het is vrijwel onmogelijk deze

toegankelijk te optimaliseren. Daarnaast zijn bij “de Verwachting” de winkel, expositieruimte

en mosterdmaalderij wel goed toegankelijk. Ook de bij “de Phenix” gebouwde

oliemoleninstallatie met winkel en expositieruimte zijn optimaal toegankelijk.

Onderzoek en veiligheid

Het is gewenst om een onderzoek te starten naar het aantal bezoekers dat gelijktijdig de

molens kan bezoeken gelet op de beperkte ruimte in de korenmolens. Ook is het belangrijk

om het kijken in hoeverre het bezoek aan de winkels te koppelen is met een bezoek aan de

molens. Daarbij speelt de veiligheid van eigen mensen en bezoekers een grote rol. Ook

moeten we letten op de wettelijke eisen op het gebied van veiligheid in de werkruimtes. Zo is

de afzuiginstallatie bij de mosterdmaalderij aan vernieuwing toe. Het is noodzakelijk een

inventarisatie te maken op dit gebied van veiligheid om na te kunnen gaan in hoeverre

verdere maatregelen cq verbeteringen nodig zijn.

Bestuur en organisatie

Bestuur

Op dit moment wordt hard gewerkt aan enkele wijzigingen binnen het bestuur. Dit naar

aanleiding van vertrek van enkele bestuursleden. Om belangenverstrengeling te voorkomen

hebben alle bestuursleden hun nevenfuncties gemeld. Bij het benoemen van nieuwe

bestuursleden wordt dit vooraf beoordeeld.

Organisatie

Een verdere digitalisering van werkzaamheden en activiteiten wordt waar mogelijk

nagestreefd. Van belang is een geregeld contact met de STAM. Middels een bestuurslid is de

vereniging in deze stichting vertegenwoordigd. Het is gewenst dat de directeur van de STAM

zoveel mogelijk de bestuursvergaderingen bijwoont en ook regelmatig contact met

medewerkers en vrijwilligers is noodzakelijk.

Ook sponsoring en uitbreiding van het aantal leden vraagt de komende jaren de aandacht

van het bestuur. Een sterk verouderd ledenbestand is dringend aan verjonging en uitbreiding

toe. Met het in gebruik nemen van de uitbreiding van “de Phenix” is o.a. een moment om

hiertoe actie moeten ondernemen.
40



Personeelsbezetting

Personeel

Het bestuur van de vereniging ziet graag dat nieuw aan te trekken medewerkers bij de STAM

ook in staat zijn en in de gelegenheid worden gesteld de opleiding tot molenaar te volgen.

Door veroudering van en inkrimping van het huidige aantal molenaars kan tot problemen

leiden. Een molen die maalt trekt nu eenmaal publiek. Het is een taak van de STAM om zorg

te dragen voor de juiste scholing en ontwikkeling van haar medewerkers. Een verdere

openstelling dan nu het geval is wordt niet noodzakelijk geacht. Recent is gebleken dat een

openstelling op de zondag door veel te weinig bezoekers niet rendabel is.

Vrijwilligers

Een grote groep vrijwilligers is momenteel bij de activiteiten van “de Verwachting”

betrokken. Van groot belang is deze mensen te koesteren en te waarderen door ze zoveel

mogelijk te betrekken bij de gang van zaken. Maar ook het werven van nieuwe vrijwilligers

blijft belangrijk. Nu binnenkort ook de activiteiten van “de Phenix” worden uitgebreid door

de bouw van de oliemaalderij is het noodzakelijk de groep vrijwilligers fors uit te breiden. Het

bestuur ziet dit als een grote uitdaging en getracht moet worden deze werving te

intensiveren door middel van sociale media en flyers maar ook door mond op mond

gesprekken. De informele bijeenkomsten die worden georganiseerd voor vrijwilligers,

medewerkers en bestuur zijn bij het vrijwilligersbeleid een belangrijk aspect.

Activiteiten/productie

Workshops e.d.

Binnenkort zal het hopelijk weer mogelijk zijn om al de bestaande activiteiten, zoals

workshops weer te organiseren. Wanneer de uitbreiding van “de Phenix” in gebruik kan

worden genomen is het wenselijk onderzoek te doen naar de mogelijkheden van het

ontwikkelen van nieuwe activiteiten bij en in de beide molens.

Producten en malen

Het malen van meel en meelproducten en het maken van mosterd in “de Verwachting” is

bijna professioneel te noemen. Toch gebeurt dit voor een belangrijk deel door vrijwilligers.

Het prestatieniveau is daar min of meer op afgestemd en getracht moet worden deze situatie

zorgzaam te bewaken. Ook kan ditzelfde zich straks voordoen bij “de Phenix” als we daar aan

de slag gaan met het vervaardigen van zepen en oliën. Uiteraard is aanvankelijk een juiste

marketing en promotie belangrijk maar ook daar blijft het van belang het productieniveau

voortdurend te bewaken.

Rogge en andere grondstoffen

Een groot probleem betreft de verbouw van mosterdzaad op het eiland. Na een eerste

succesvol jaar is het jarenlang niet meer gelukt mosterdzaad te oogsten. Dit vraagt

voortdurend aandacht van het bestuur.

De verbouw en oogst van rogge lukt nog redelijk maar ook hier zullen, we gelet op de leeftijd

van de ondernemer, alert blijven op nieuwe mogelijkheden en de huidige situatie

nauwlettend volgen. De huidige ondernemer beschikt ook over het benodigde materieel. Het

malen van rogge zal nog uitsluitend worden gedaan voor het gebruik in eigen producten. Dit

ook in verband met de lage opbrengsten van de roggeverbouw op het eiland in de afgelopen

jaren. Daarnaast zal ook de inkoop van de voor de productie benodigde grondstoffen de

komende tijd veel aandacht vragen. Immers de nieuwe productielijn in “de Phenix” dient ook

van grondstoffen te worden voorzien. Waarbij bij de voorkeur uitgaat naar de Waddenregio. 41



Een wens van de vereniging hierbij is om een perceel land in eigendom te verwerven waar de

verbouw van eigen producten mogelijk is. Het perceel gelegen ten westen van “de

Verwachting” zou hier zeker voor in aanmerking komen. Ook in verband met het veiligstellen

van de omgeving voor bebouwing en behoud van het windrecht. Minimaal zou het fijn zijn

het molenerf te vergroten.

Cross selling

“Cross selling” vraagt de komende jaren veel meer aandacht. Het opzetten van een

attractieve verkooplijn van de producten is een must. Met de andere stichtingen en

vereniging die aangesloten zijn bij de STAM moet het mogelijk zijn de verkoop van producten

naar een hoger niveau te tillen. Deze STAM productlijn zal een aanvulling vormen voor

bezoekers en klanten tijdens het museum- en of winkelbezoek.

Amelands Product en Waddenproduct

Producten die dit predicaat kunnen verwerven dienen aan bepaalde eisen te voldoen. Soms

blijkt dit voor problemen te zorgen wanneer, zoals bij de mosterd, de verbouw van de

noodzakelijke grondstoffen op het eiland niet of nauwelijks mogelijk is. Wanneer is er nog

sprake van een eilander product en waar moet dit in ieder geval aan voldoen. Dit geldt niet

alleen voor onze bestaande producten maar ook voor de nieuwe producten zoals zepen en

oliën die we in “de Phenix” gaan produceren.

Daar komt ook nog de regelgeving op het gebied van de Warenwet en mogelijk

Farmaceutische wetgeving. Nu de verbouw van mosterdzaad op het eiland voortdurend

mislukt is het nodig een alternatief te zoeken. Dit hebben we gevonden via de biologische

boer Havenga in Kloosterburen. Het bedrijf is direct gelegen nabij de waddendijk en zit dus in

de regio voor waddenproducten. We zullen nagaan hoe Amelands Product en het

streekkeurmerk Waddengoud hier tegen aan kijken.

‘’De verwachting

Voor deze molen geldt dat er voldoende opslagruimte beschikbaar moet zijn. Voor dat aan uitbreiding kan worden

gedacht zal eerst bekeken worden hoe meer ruimte kan worden gecreëerd door een efficiëntere indeling en gebruik

van de ruimtes. Hoewel de winkel kleinschalig moet blijven zou enige uitbreiding, bv aan de voorzijde, mogelijk zijn.

De vraag of dit wenselijk is dient te worden onderzocht. Daarbij wordt kritisch gekeken naar de omzet per vierkante

meter.

‘’De Phenix’’

Prioriteit ligt het komende jaar op de afbouw van de uitbreiding en de inrichting van het terrein. De inrichting van de

uitbreiding zal veel aandacht vragen maar ook inzet van vrijwilligers. We dienen ervoor te waken dat dit alles

beheersbaar blijft en waar nodig zullen we externe bedrijven inschakelen. Gelet op de forse investering welke al voor

de nieuwbouw is gedaan wordt opnieuw een beroep op financiële middelen gedaan om de afbouw en inrichting op

een aanvaardbaar kwaliteitsniveau te kunnen realiseren. Uitbreiding van het aantal vrijwilligers bij deze molen

verdient extra aandacht. De afzet van nieuwe producten vraagt straks een intensieve marketing en promotie.

Onderhoud

Het onderhoud van de molens wordt door de STAM uitgevoerd overeenkomstig een meerjarig onderhoudsplan.

Jaarlijks contact en overleg met de STAM is een vereiste omtrent het onderhoud, de uitvoering en kwaliteit ervan.

Door klein onderhoud en ook, voor zover mogelijk, groot onderhoud in eigen beheer (medewerkers en vrijwilligers)

uit te voeren ontstaat er ruimte in de voor groot onderhoud beschikbare middelen.

Financiën

De vereniging kan jaarlijks een sluitende begroting presenteren aan de leden. De uitbreiding van “de Phenix” is een

forse investering en zal de komende jaren beslag leggen op een deel van de beschikbare middelen. We hopen en

verwachten dat na de succesvolle investering voor een mosterdmaalderij in “de Verwachting” dat ook deze

investering op niet al te lange termijn minimaal kostendekkend zal zijn.
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