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Activiteitenplan 2020 van                                                                                       

de Stichting Musea Noardeast Fryslân (locatie Dokkum)  
 
1. OPENSTELLING 
* Museum en TIP (Toeristisch Informatie Punt) openstellen voor het publiek van maandag tot en met 
zaterdag, het gehele jaar door. Op alle koopzondagen van Dokkum geopend van 13-17 uur. 
* Buiten deze openingstijden op afspraak geopend. 
 
2. COLLECTIE 
* Continueren van selectief aannamebeleid. 
*Voortzetting ontsluiting van de collectie volgens het museale Adlib programma, data en foto's. 
Scholing van medewerkers hiervoor is blijvend noodzakelijk. 
* Waar mogelijk zal de collectie gepubliceerd worden in nieuwsbrieven en in deelpublicaties bij 
wisselexposities. 
 
3. GEBOUWEN EN TERREINEN 
* Exploitatie van het Hellinghûs (door verhuur aan derden en benutten als gehoorzaaltje en 
vergaderzaaltje voor eigen gebruik en ten behoeve van de trekschuit). 
* Per 1.1.2014 werden de roerende monumenten van de Stichting Dokkumer Roem overgedragen 
aan het museum, te weten een trekschuit, praam, sjees, draaiorgel en muziektent. In 2018 werd de 
praam onder voorwaarden overgedaan aan de ondernemer Schreiershoek in Dokkum; de muziektent 
werd -met goedkeuring van alle betrokkenen - verkocht aan de Vereniging Podiumtent 
Smallingerland te Drachten. Voortgegaan zal worden met het beheer van de overgebleven 
monumenten. 
 
4. EXTRA PUBLIEKSACTIVITEITEN 
* Organiseren van minimaal twee wisselexposities.  
*Ontwikkelen van een educatief programma t.b.v. de scholen rond de wisselexposities. Op dit gebied 
samenwerken met provinciale initiatieven zoals het project Hiske en Hidde. 
* Op aanvraag rondleidingen verzorgen voor groepen (met hulp van vrijwilligers). 
* Samenwerken met de stichting Markant Friesland (25 museaal/culturele instellingen in NO-Fryslân.  
Aan deze stichting werd tot het opstellen van dit activiteitenplan ook een bijdrage geleverd doordat 
de directeur-conservator bestuurslid was (penningmeester). Door deelname aan deze stichting kan 
gebruik worden gemaakt van de ondersteunende diensten van de coördinator van de Stichting 
Markant Friesland. 
* Voortzetten van samenwerking met Schreiershoek Recreatie in Dokkum: arrangementen met 
rondvaart met praam gecombineerd met museumbezoek. 
* Samenwerken met stichting Stadsfeesten Dokkum (o.a. inzake verhuur Dokkumer Lokaaltsje). 
* Samenwerking met het Gastengilde (B&B) en andere soortgelijke ondernemers. 
* Samenwerken met de stichtingen Oud Dockum (vooral Open Monumentendag) en Historia 
Doccumensis (vooral op gebied van historisch onderzoek en publicaties). 
* Van voorheen de VVV werd in 2014 de organisatie van stadswandelingen overgenomen.  
* Uitgave van publicaties. 
 
5. BESTUUR EN PERSONEEL 
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* Per 1.1. 2014 werd de bestuurlijke fusie tussen de musea van Dokkum en Moddergat een feit. Er zal 
gestreefd worden naar een bezetting der zetels conform de nieuwe statuten. 
* Inzetten van tijdelijke medewerkers (bijvoorbeeld stagiaires) die werkervaring willen opdoen. 
* Uitbreiding realiseren van het vrijwilligersbestand. 
 
6. BELEIDSPLAN EN MUSEUMREGISTRATIE 
* Uitvoering geven aan het bijgestelde beleidsplan  
* Uitvoering geven aan de vereisten voor de status van geregistreerd museum in Het Nederlands 
Museumregister. 
 

 
Dokkum 8 mei 2019 

G.I.W. Dragt, directeur-conservator namens het bestuur 

 


