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Leeuwarden, 1 januari 2018.   



1. INLEIDING  

Voor u ligt het beleidsplan 2018-2020 van de Vrienden Fries Verzetsmuseum. In dit 

beleidsplan staan de uitgangspunten voor het beleid.  

Voor de beleidsvoornemens van de Stichting Verzetsmuseum Friesland verwijzen 
we u naar  de eigen beleidsplannen van deze stichting. Voor de beleidsvoornemens 
van het Fries Verzetsmuseum als onderdeel van het Fries Museum verwijzen wij u 

 naar de Beleidsplannen van het Fries Museum.

 

 

Beeld van de zaal De Overval in het Fries Verzetsmuseum. Links op de foto een authentieke celdeur uit het Huis van Bewaring 

in Leeuwarden. De gevangenis werd op 8 december 1944 door de Friese KP ‘gekraakt’. Het verhaal van de kraak diende als 

basis voor de speelfilm De Overval. De aanschaf van de deur werd gefinancierd door de Vrienden van het Fries 

Verzetsmuseum. 

 

2. STICHTING VRIENDEN VAN HET FRIES VERZETSMUSEUM  

2.1. Doel: 

a. De stichting heeft ten doel het verlenen van financiële steun voor bepaalde 

doeleinden en het verstrekken van bepaalde goederen aan de stichting 

Verzetsmuseum Fryslân, statutair gevestigd in Leeuwarden. 

b. de stichting heeft geen winstoogmerk 

 



Hierbij ligt de nadruk op: 

- het verwerven van objecten voor de collectie St Verzetsmuseum Fryslân 

- het ondersteunen van activiteiten (educatieve projecten en tentoonstellingen) van 

het Fries Verzetsmuseum 

- de stichting ondersteun geen externe verzoeken om financiële ondersteuning als er 

geen directe relatie is met het Fries Verzetsmuseum 

 

2.2. Vrienden:  

De Vrienden zijn een groep van mensen, bedrijven en of instellingen die jaarlijks een 

bepaald bedrag overmaken aan de Stichting Vrienden van het Fries 

Verzetsmuseum.  

 

2.3. Jaarlijkse bijdrage  

De bijdrage als donateur varieert. Nieuwe Vrienden betalen in ieder geval een 

minimum bijdrage van 12.50 per jaar. 

 

2.4. Tegenprestatie  

De Vrienden krijgen voor hun jaarlijkse bijdrage:  

. gratis toegang tot het Fries Verzetsmuseum  (incl. Fries Museum)  

. korting op bepaalde producten uit de Museumwinkel  

. uitnodigingen voor openingen en andere museale activiteiten  

. digitale nieuwsbrief Fries Verzetsmuseum (indien gewenst) 

. nieuwe Vrienden krijgen bij het aangaan van hun lidmaatschap eenmalig een gratis 

boek of DVD aangeboden 

 

2.5. Werving Vrienden 

Het ledenbestand van de Stichting Vrienden van het Fries Verzetsmuseum  

schommelt jaarlijks zo rond de 150. Onze Vrienden steunen het museum vooral uit 

maatschappelijke overwegingen, ze hebben iets met de boodschap van het 

museum.   



We proberen we op verschillende manieren nieuwe Vrienden te werven. Dit doen we 

door: 

. het aanbieden van een aanmeldingskaart voor de stichting in museum en op 

andere plekken  

. het versturen van informatie over stichting naar relaties en contacten  

. elke schenker van een museumobject voor de collectie van de St Verzetsmuseum, 

Friesland automatisch één jaar lang Vriend te maken. Na een jaar pijlen we er 

belangstelling is om dit lidmaatschap te verlengen en betaalde Vriend te worden. 

. informatie op de website van het Fries Verzetsmuseum: 

www.friesverzetsmuseum.nl  

In de komende jaren zal de inzet zijn om het Vriendenbestand op peil te houden en 

daar waar mogelijk uit te breiden.  

 

2.6. Bestuur 

Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Fries Verzetsmuseum bestaat uit drie 

bestuursleden, een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De 

bestuursleden combineren hun bestuurslidmaatschap met dat van de St 

Verzetsmuseum Fryslân. 

 

2.7. Samenstelling bestuur 

Voorzitter A. v.d. Burg; Penningmeester J. Kuipers; Secretaris S. de Jong. 

 

2.8. Bezoldiging bestuur 

De leden van het bestuur Stichting Vrienden van het Fries Verzetsmuseum  

ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning, ook declareren zij geen 

reiskosten. De stichting heeft geen werknemers in dienst of doet betalingen aan 

derden voor dienstverlening t.b.v. de stichting. 

 

2.9. Bestedingen  

Elk jaar beslist het bestuur van de Vrienden van het Verzetsmuseum Friesland over 

de uitgaven voor het lopende en komende jaar. De publieksconservator van het 

Fries Verzetsmuseum doet hiertoe tijdig voorstellen. Voor de komende 

beleidsperiode zullen de bestedingen zich richten op:  



2018: activiteiten Jaar van het Verzet o.a. symposium Samen zien we meer; 

realisatie infopaneel Vosseparkwijk; kinderactiviteit Plein van de vrijheid op 

Bevrijdingsfestival Fryslân. Onderzoek en realisatie upgrade Verzetsmuseum  

2019: activiteiten zoals Open Joodse Huizen en kinderactiviteit Plein van de Vrijheid 

op Bevrijdingsfestival Fryslân. 

2020: activiteiten i.k.v. Jaar van de Bevrijding;  kinderactiviteit Plein van de Vrijheid 

op Bevrijdingsfestival Fryslân. Expositie Bevrijding van het Fries Verzetsmuseum. 

 

 

Beeld van de zaal Erfgoedc in het Fries Verzetsmuseum. 

 

2.11. Financiën:  

Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Verzetsmuseum werkt met een 

begroting. Deze wordt aan het begin van het kalenderjaar vastgesteld door het 

bestuur.  

Aan het eind van elk kalender jaar verschijnt er een financieel jaaroverzicht 

opgemaakt door een extern administratiebureau. In de financiële verslagen wordt 

melding gemaakt van inkomsten en uitgaven van het afgelopen jaar.  

 



2.12. Gegevens 

Naam:  Stichting Vrienden van het  Fries Verzetsmuseum 

Bezoekadres: Wilhelminaplein 92 

Postadres:  Postbus 1239, 8900 CE Leeuwarden  

Telefoon:  058 – 2 555 518 

E-mail:  info@friesverzetsmuseum.nl  

Website:  www.friesverzetsmuseum.nl  

KvK nummer:  41003429 

RISN nummer: 8054233690 

ING Bank:  NL92 INGB 0000 0041 84 

Rabobank  NL40 RABO 0132 6406 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor nadere gegevens verwijzen wij u naar de Statuten van de Stichting Vrienden 

van het Fries Verzetsmuseum.  


