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1.

Inleiding
Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Vrienden Museum Sjoel Elburg.
De Stichting fungeert als steunstichting voor de Stichting Museum Sjoel Elburg en is
daarmee nauw gelieerd.
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Strategie

2.1

Kernprincipes

2.1.1

Statutaire doelstelling
De Stichting Vrienden heeft ten doel: het verlenen van steun, in de meest uitgebreide
zin des woords, aan de Stichting Museum Sjoel Elburg, statutair gevestigd te Elburg,
en aan het museaal gebruik van de voormalige synagoge te Elburg.
Met deze doelstelling dient de Stichting het algemeen belang.

2.1.2

Afwezigheid van winstoogmerk
De Stichting Vrienden heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit de feitelijke
werkzaamheden.

2.2

Missie
De Stichting Vrienden heeft als missie de Stichting Museum Sjoel Elburg zodanig te
ondersteunen dat die Stichting optimaal kan functioneren.

2.3

Werkzaamheden
Om de statutaire doelstelling te verwezenlijken, verricht de Stichting Vrienden de
volgende concrete werkzaamheden:
● het werven van donateurs en leden van de club van 100;
● het aantrekken en inzetten van vrijwilligers als suppoost voor het museum;
● het verzorgen van publicaties waaronder de uitgave, driemaal per jaar, van de
nieuwsbrief ‘Sjofar’;
● het organiseren van lezingen gerelateerd aan de Joodse cultuur;
● het organiseren van cursussen;
● het aantrekken en inzetten van gidsen voor stadswandelingen door Joods
Elburg;
● het geven van adviezen aan de Stichting Museum Sjoel Elburg;
● het verwerven en ter beschikking stellen van voorwerpen voor de
museumcollectie of het ter beschikking stellen van gelden daarvoor;
● het financieel steunen van specifieke projecten van stichting Museum Sjoel
Elburg.
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3.

Beleid
Wij zijn blij met een bijzonder trouw vriendenbestand.
Toch ontheft het ons niet van de plicht nieuwe donateurs te blijven werven om onze
ondersteuning aan het museum mogelijk te blijven maken. En in een tijd dat een
pandemie ook van grote invloed is op de continuïteit van ons museum in financiële
zin doet de noodzaak daartoe zich eens temeer voelen. Met een gezonde financiële
basis wordt zowel de instandhouding van Museum Sjoel Elburg als een bredere
verankering in de Elburger -en regionale samenleving beoogd.
De financiële inkomsten stellen ons tevens in staat de Stichting Museum Sjoel Elburg
te ondersteunen bij de ontwikkeling van activiteiten en projecten.
Uit onderzoek blijkt dat de persoonlijke benadering bij het werven van nieuwe
donateurs veruit de meeste vruchten afwerpt. Vooralsnog beweegt de netto aanwas
zich om en nabij een gemiddelde van 4%. Deze feitelijke toename van nieuwe
vrienden stimuleert het bestuur om zich met vereende krachten in te zetten op een
netto groei van minimaal 5% per jaar.
Daarnaast zijn wij er ons van bewust dat het belangrijk is de vrienden van ons museum
niet alleen te binden maar ook te boeien.
In de periode van gedwongen sluiting, voorjaar 2020, is enerzijds ingezet op
persoonlijk telefonisch contact met de vrijwilligers van ons museum. Anderzijds zijn
via een kortingsactie op een catalogus bij de tentoonstelling “Vermoorde kunst” de
bestelde boeken door ons bestuur grotendeels bij onze donateurs aan huis bezorgd.
Naast binden en boeien is persoonlijke interesse, waar mogelijk, eveneens een niet te
onderschatten factor van belang.
Het werven van vrijwilligers, met name van suppoosten, is een van de speerpunten.
De suppoosten vervullen de rol van gastvrouw en gastheer. Zij zijn het visitekaartje
van ons museum.
Daarnaast kennen wij een team van beheerders. Naast het schoonmaken van de
gebouwen dragen de beheerders ook zorg voor de dagelijkse opening en sluiting van
het museum.
Vrijwilligers zijn van vitaal belang om het museum draaiende te houden. Wij prijzen
ons gelukkig dat het verloop zeer bescheiden is. Het blijft van belang er voor te zorgen
dat deze onbetaalde suppoosten zich (blijven) thuis voelen bij ons museum.
Omdat we ook in maatschappelijke en culturele zin een bijdrage willen leveren,
organiseren wij driemaal per jaar lezingen. De lezingen mogen zich in een grote
belangstelling verheugen. Bezoekers zijn afkomstig vanuit de hele regio en zelfs van
daarbuiten. De keuze van de onderwerpen, gerelateerd aan de Joodse cultuur, spreekt
een breed publiek aan. Op beperkte schaal bieden wij kortlopende cursussen aan.
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Helaas hebben wij moeten besluiten de vierjarige cursus Bijbels Hebreeuws niet meer
aan te bieden. De cursus die zich vele jaren in een ruime belangstelling mocht
verheugen, kan echter niet meer kostendekkend worden georganiseerd.
Driemaal per jaar geven wij onze nieuwsbrief de Sjofar uit. Bedoeld om een bijdrage
te leveren aan onze contacten met de vrienden van ons museum. De nieuwsbrief
verschijnt al een groot aantal jaren in een vertrouwde opmaak met inhoudelijk deels,
vaste terugkerende onderwerpen. We willen de uitgave tegen het licht houden en
nagaan of aanpassingen van deze uitgave ons doel, contact met de achterban, verder
kunnen versterken.
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Beloning leden Vriendenbestuur
De bestuurders van de Stichting Vrienden ontvangen geen beloning voor hun
werkzaamheden.
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Samenstelling en taakverdeling bestuur Vrienden
C.J. van den Boogert:

H. de Jonge:

voorzitter
afgevaardigde Vrienden naar vergaderingen St. MSE
lid commissie bibliotheek
Van den Boogert lezingencyclus
secretaris
externe contacten
organisatie lezingen

mw. R. van Mourik -Wubs:
H. Kuiper:
R. van de Poll:
mw. E.C. Rozendaalvan Belle
P. Wastenecker:

penningmeester

coördinator cursussen
beheer van de bibliotheek
plv. voorzitter
coördinator suppoosten
redacteur nieuwsbrief Sjofar

lid winkelcommissie
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