
Presentatie visie en beleid voor de komende 5 jaar (2019-2024)



Vrienden van het Natuurhistorisch Museum

Doel
Het Natuurhistorisch helpen met financiële bijdragen voor het 
prepareren van aanwinsten, 
bijzondere aankopen, 
inrichten van tentoonstellingen,
met uitzondering van exploitatie, huisvesting, personeel.

Daarnaast fungeren de Vrienden als steunfonds door bv garantstelling



Ambitie?

• Andere Vrienden van andere musea doen veel meer …
• Wat is de ambitie van het Natuurhistorisch en de Vrienden?
• Eerst de basis, het primaire doel van de Vrienden









Fonds in stand 
houden; 
Vermogen mag 
interen

Inkomsten
verhogen om 
vermogen aan
te vullen

Besteding
onderbouwd
en zichtbaar,
Betrokken bij
planning

Basis op orde

Verbonden-
heid met 
vrienden

versterken



Uitgangspunten voor komende periode
1. Vriendenstichting als steunfonds in stand houden

• Het vermogen mag afnemen, maar we willen lang blijven bestaan. Ondergrens 200.000 euro
• Beheer: 1/3 vrij beschikbaar, 2/3 low risk beleggen voor meer rendement op lange termijn (mix  van 

serviceconcepten)
2. Vermogen duurzaam aanvullen

• Meer vrienden werven, ook bedrijfsabonnementen, vernieuwing opzoeken
• Legaten, periodieke schenkingen meenemen in primaire communicatie
• Beter laten zien wat de meerwaarde is van Vriend zijn

3. Verbondenheid met vrienden versterken
• Vrienden zijn belangrijk! Vrienden zijn ook ambassadeurs
• Acties bedenken om vrienden te betrekken bij het museum, schenkingen, andere vrienden
• Speldje of sticker om zichtbaar te maken dat je vriend bent 
• Doorgaan met jaarlijkse Vriendendag

4. Besteding onderbouwen en zichtbaar maken: “Wat gebeurt er met mijn geld” 
• Globale criteria voor schenkingen, schenkingen van geval tot geval bekijken
• Vrienden betrekken bij planning voor welke projecten schenking gevraagd wordt
• Rekening houden met kosten voor drukwerk, vriendendag etc. 



Uitgangspunten voor komende periode
5. Basis op orde

• Ledenadministratie
• ANBI eisen

6. Bestuur
• Bestuur uitbreiden tot 5
• Meer divers, jonger, ook in bestuur van museumstichting

7. Communicatie bestuur-museum-directie
• Deelnemen in vergaderingen van museumbestuur via 1 deelnemer, verslagen uitwisselen
• Kees Moeliker en Jeanette direct aanspreekbaar
• Vrienden tijdig betrekken bij mogelijke aanvragen voor schenking

8. Mogelijke projecten voor bijdrage van Vrienden
• Vriendenkar in museum
• Boek over Hobokensalon
• Verhuizing collectie
• Nieuwe expositie

9. Vriendenwerving en -communicatie
• Sponsorplan en communicatieplan opstellen
• Websitepagina actualiseren op nieuwe website
• Vriendendag 2020: Wel deelnemen, maar proberen het aantal no shows te verminderen




