
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Beleidsplan Scouting Museum Fryslân  
 
April 2018  
 



 

Voorwoord 
 
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Scouting Museum Fryslân. Door middel van dit 
beleidsplan wordt u een overzicht gegeven van de doelstelling, werkzaamheden en 
bestedingen van het Scouting Museum Fryslân.  
 
Namens het bestuur van Stichting Scouting Museum Fryslân,   
 
Folkert de Vries  
Voorzitter Stichting Scouting Museum Fryslân  
  



1. Profiel  
 
Stichting Scouting Museum Fryslân houdt zich bezig met waarborgen van de geschiedenis van 
Scouting en padvinderij. Stichting Scouting Museum Fryslân bestaat uit een ruime verzameling 
van insignes en uniformen die in Nederland bij Scouting zijn gebruikt. Daarnaast beschikt 
stichting Scouting Museum Fryslân over een bibliotheek van ruim 1000 boeken en 
tijdschriften, waarbij er een specifieke verzameling is over Scouting in Friesland.  

Stichting Scouting Museum Fryslân is op 8 februari 2017 opgericht en is statutair gevestigd 
te Leeuwarden. Stichting Scouting Museum Fryslân onderschrijft het belang van het 
waarborgen van de rijke geschiedenis van Scouting en is daarmee een belangrijke drijfveer 
voor het ontstaan van stichting Scouting Museum Fryslân.  

2. Doelstelling 
Stichting Scouting Museum Fryslân wil de geschiedenis van scouting, die nu al ruim honderd 
jaar oud is, bewaren voor zowel nu als voor later. Stichting Scouting Museum Fryslân wil laten 
zien hoe de padvinderij is uitgegroeid tot Scouting, wat hierbij de verschillen en 
overeenkomsten zijn tussen nu en honderd jaar geleden. Stichting Scouting Museum Fryslân 
richt zich op de geschiedenis van Scouting in Nederland en specifiek op de Friese 
Scoutinggroepen en Friese Scoutingactiviteiten.  

Stichting Scouting Museum Fryslân stelt zich tot doel om de verzameling toegankelijk 
te maken voor een zo breed mogelijk publiek en het verrichten van al wat hiermee verband 
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.  Stichting Scouting Museum Fryslân heeft geen 
winstoogmerk.  

3. Actueel beleid 
De volgende thema’s staan centraal in het actuele beleid van Stichting Scouting Museum 
Fryslân: 

- Het verzamelen van Scouting gerelateerde objecten met het doel het bevorderen van 
het behoud van de geschiedenis van Scouting; 

- Het tentoonstellen van de geschiedenis van Scouting in Friesland voor een breed 
publiek van alle leeftijden; 

- Het creëren en realiseren van een toegankelijke ruimte voor het Scouting museum.  
 
Stichting Scouting Museum Fryslân is voornemens bovenstaand beleid de komende jaren 
voor te zetten.  

4. Activiteiten Stichting Scouting Museum Fryslân  
Doorlopende werkzaamheden van Stichting Scouting Museum Fryslân bestaat uit: 

- Het verzamelen van Scouting gerelateerde objecten om de collectie van Stichting 
Scouting Museum Fryslân uit te breiden dan wel compleet te maken;  

- Het aanwezig zijn op Friese Scoutingactiviteiten om daar de geschiedenis van de 
desbetreffende activiteit tentoon te stellen aan het aanwezige publiek; 

- De geschiedenis van individuele Friese Scoutinggroepen te onderzoeken en op een 
passende manier tentoon te stellen;  

- Deelname en/of organiseren van activiteiten binnen Regio Fryslân om zowel 
naamsbekendheid van Stichting Scouting Museum Fryslân te vergroten als de kennis 
over de geschiedenis van Scouting te vergroten.    



- Het aanschrijven van fondsen en werven van donateurs om de doelstellingen van 
Stichting Scouting Museum Fryslân te kunnen blijven nastreven.  

 
De komende drie jaar (2017-2019) richt Stichting Scouting Museum Fryslân zich specifiek op 
de volgende werkzaamheden: 

- Het bouwen van een permanente tentoonstellingsruimte voor het Scoutingmuseum in 
samenwerking met Scoutinggroep Schout bij Nacht Doorman te Leeuwarden; 

- Het inrichten van een toegankelijk bibliotheek voor ruim duizend boeken die in het 
bezit zijn van stichting Scouting Museum Fryslân en het ontwikkelen van een (digitale) 
catalogus; 
 

5. Organisatie  
Het bestuur is opgebouwd uit de volgende personen: 
Voorzitter:  Dhr. Folkert de Vries 
Penningmeester: Dhr. Janko Kuiper 
Secretaris:  Mevr. Jorien de vries 
Bestuurslid:  Dhr. Willem van der Zee 
 
De bestuurders van Stichting Scouting Museum Fryslân ontvangen geen vergoeding. 
Bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben 
gemaakt in de uitoefening van de functie voor Stichting Scouting Museum Fryslân.  
 Stichting Scouting Museum Fryslân maakt daarnaast gebruik van de inzet van 
vrijwilligers voor diverse werkzaamheden.  
 
Contactgegevens:  
Naam organisatie:   Stichting Scouting Museum Fryslân 
Correspondentie adres:  Van Cronenburchstraat 32, 8921 AP Leeuwarden. 
Telefoonnummer:  06-25387799 
Emailadres:   Info@scoutingmuseumfryslan.frl 
Bankrekeningnummer:  NL32RABO0317864599 
KVK-nummer:   68035438 
RSIN/Fiscaalnummer ANBI:  8572.74.491 
 
 

6. Financiën  
Om de doelen van Stichting Scouting Museum Fryslân te realiseren is geld nodig. Geld wordt 
onder andere besteed aan de bouw van het museum & exposities, aankopen van nieuwe 
items voor de collectie, PR-materiaal en overige onkosten.  

De bestuurders van Stichting Scouting Museum Fryslân zetten zich vrijwillig in en 
ontvangen hiervoor geen beloning. Alle inkomsten uitgaven van Stichting Scouting Museum 
Fryslân worden beschreven in het jaarverslag. Na goedkeurig worden deze jaarverslagen op 
de website van Stichting Scouting Museum Fryslân geplaatst.  

Stichting Scouting Museum Fryslân stelt zich tot doel om de kosten voor beheer en 
huisvesting zo minimaal mogelijk te houden. Onder beheerskosten wordt onder andere 
verstaan de bankkosten en representatiekosten. De huisvestigingskosten kan Stichting 
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Scouting Museum Fryslân laag houden doordat het Scoutingmuseum zijn intrek heeft mogen 
nemen in (een deel van) het clubgebouw van Scoutinggroep Schout bij nacht Doorman te 
Leeuwarden.  
 
Donaties  
Stichting Scouting Museum Fryslân wil zijn financiële middelen vergroten door het werven van 
donateurs (“Vriend van Scouting Museum Fryslân”). Geïnteresseerden die Stichting Scouting 
Museum Fryslân een warm hart toedragen kunnen voor een minimaal bedrag van vijftien euro 
per jaar “Vriend” worden van het Scouting Museum.  
 Daarnaast staat Stichting Scouting Museum Fryslân vanzelfsprekend ook open voor 
eenmalige donaties. De werving van de donateurs gebeurt op een kleinschalige manier via 
contacten met (Scouting)relaties en middels sociale media.  
 
 


