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Hoofddoel
De bevordering van de belangstelling voor het door de stichting "Stichting Jopie Huisman Museum", gevestigd te Workum, geëxploiteerde museum,hierna te
noemen: "het museum", en de daar in bijeen gebrachte verzamelingen;
Subdoel
Het in lijn brengen en houden van beleid van de Vriendenkring en de Stichting.
Door:
•

Financiële en immateriële ondersteuning aan het Museum;

•

Het binden van Vrienden als Ambassadeurs voor het Museum;

•

Het bezetten van de bestuurszetel in het Stichtingsbestuur en daarin een
actieve bijdrage leveren.

Hoe:
Het aantal vrienden minimaal stabiel houden en bij voorkeur uitbreiden.
Door:
•

Werven en behouden van leden;

•

Substantiële financiële bijdrage aan incidentele uitgaven voor het Museum;

•

Contact met Stichting JHM door voorzitter van Vriendenkring in haar bestuur.

Uitvoering:
Activiteiten voor de leden:
Acties voor werving in nieuwe doelgroepen
Actief betrekken van medewerkers en vrijwilligers van het Museum
Vrienden beschouwen als actieve ambassadeurs voor het Museum
Uitvoering:
Activiteiten voor de leden:
Beoogd een samenbindend effect door:

•

Extra’s bieden voor vrienden

•

Ontmoeting vrienden onderling; twee maal per jaar speciale activiteit.

•

Vrienden betrekken bij ontwikkelingen door Nieuwsbrieven en digitale Nieuwsflitsen.

•

Ambassadeurs creëren van De Vrienden (“Hoort zegt het voort…”)

Acties Vrienden beter leren kennen:
E-mailadressen verzamelen en actueel houden;
“Mijn Jopie” op website inrichten;
Herkenbaar en vast sjabloon voor digitale en papieren communicatie;
Database inrichten en vullen met al bestaande gegevens;
Met bereikte adres/mailgegevens zou je hen vragen kunnen stellen;
Meer communiceren met onze vrienden via de mail.
Acties voor werving in nieuwe doelgroepen:
Via sociale media als Facebook en Twitter;
Zuil in museum voor digitale aanmeldingen;
Papierenversie aanmeldingen nieuwe Vrienden;
Korte acties in het museum.
Actief betrekken van medewerkers en vrijwilligers van het Museum
Doel: Vrijwilligers meer betrekken bij het belang van de Vrienden voor het museum.
Acties: Werkprocessen afspreken en vastleggen (jaarkalender, contributie inning en betaling etc.);
Ruimte in agenda bestuur voor mededelingen Vrijwilligers en Vrienden;
Bestuurslid de balievergadering van de vrijwilligers structureel bij te wonen;
Bestuursleden aanwezig bij:
•

Slotavond, laatste zaterdag in oktober.

•

Reisje, eerste weekend februari.

•

Inpakken van de Nieuwsbrief.

