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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 Scouting Museum Fryslân. 

 

 

 

 

 

Namens het bestuur van Stichting Scouting Museum Fryslân,  

Jorien de Vries  

Voorzitter Stichting Scouting Museum Fryslân  

 

 

 

 

 

 

 



1. Algemene informatie  

 

1.1 Oprichting 

Stichting Scouting Museum Fryslân is op 8 februari 2017 opgericht en is 

statutair gevestigd te Leeuwarden. Het museum heeft geen winstoogmerk. 

Inkomsten dienen als investering om de verhalen over scouting in Nederland 

nóg meer tot hun recht te laten komen, om objecten in goede condities te 

bewaren voor de volgende generaties en om zoveel mogelijk mensen van 

Scouting Museum Fryslân te laten genieten.  

 

1.1.1 Verhalen bewaren 

Stichting Scouting Museum Fryslân heeft als doel de verhalen over de 

Nederlandse Scoutinggeschiedenis zoveel mogelijk te bewaren en door te 

geven aan de komende generaties. De verhalen bestaan uit objecten, zoals 

insignes en uniformen, maar ook uit documentatie zoals boeken en 

tijdschriften - inclusief een specifieke verzameling over scouting in Friesland. 

 

1.1.2 Ontwikkeling tonen 

Het begin van de geschiedenis van scouting in Nederland gaat ruim honderd 

jaar terug. De tijden van toen zijn niet meer te vergelijken met die van nu. Ook 

binnen scouting hebben allerlei veranderingen plaatsgevonden. Scouting 

Museum Fryslân toont de verschillen tussen vroeger en nu en de 

ontwikkelingen door de jaren heen. Dit doet het museum door het brengen 

van verhalende tentoonstellingen. 

 

1.1.3 Focus op Friesland 

Scouting Museum Fryslân vertelt de verhalen van de scoutinggeschiedenis in 

Nederland, en in Friesland in het bijzonder. De Friese scoutingactiviteiten door 

de jaren heen spelen de hoofdrol in de verhalen die Scouting Museum Fryslân 

vertelt. Het is mogelijk om het museum in te huren voor een mobiele expositie 



op locatie. Hier hebben meerdere scoutinggroepen gebruik van gemaakt, 

bijvoorbeeld in het kader van een reünie.  

 

1.1.4 Brede doelgroep aanspreken 

Zoals scoutinggroepen en -leden zeer betrokken zijn bij de maatschappij, zo is 

ook Scouting Museum Fryslân een museum voor iedereen:                            

(oud-)scoutingleden en mensen die nooit bij een scoutinggroep hebben 

gezeten. Iedereen kent immers scouting. Van het vroegere ‘heitje voor een 

karweitje’, bijvoorbeeld. En het kransen leggen bij het Monument op de Dam 

tijdens de Dodenherdenking. Juist vanwege het maatschappelijk betrokken 

karakter van scouting zijn genoeg verhalen te vertellen die een brede 

doelgroep aanspreken.  

 

2. Doelen voor 2021-2023 

Op basis van bovenstaande zijn de volgende doelen gedefinieerd.  

 

2.1 Verhalen 

De verhalen over de geschiedenis van scouting in Nederland vertelt Scouting 

Museum Fryslân aan de hand van objecten. Hoe meer objecten dit museum in 

bezit heeft, hoe completer het verhaal is dat het museum kan vertellen. 

Daarom willen we meer objecten verzamelen en aankopen om de collectie uit 

te breiden dan wel compleet te maken. Ook willen we op deze wijze bijdragen 

aan het behoud van een stukje Nederlandse geschiedenis. 

We willen zoveel mogelijk mensen op een aansprekelijke wijze de verhalen 

over de Nederlandse Scoutinggeschiedenis vertellen. Voor scoutingleden 

willen we dit doen door kant-en-klare opkomsten aan te bieden: 

scoutingactiviteiten op het terrein van Scouting Museum Fryslân waarbij het 

museum en haar objecten een prominente rol spelen.  

In het verlengde hiervan willen we scoutinggroepen de mogelijkheid bieden 

om insignes te halen binnen het museum. Belangstellenden kunnen zich hierop 



inschrijven. Ook is het voor groepen mogelijk om bijeenkomsten te houden in 

het museum. Bijvoorbeeld in het kader van een reünie. Onder andere oud-

leden van scoutinggroepen die niet meer bestaan en dus ook geen eigen 

clubhuis hebben, kunnen hier baat bij hebben. Scouting Museum Fryslân is in 

te huren voor een mobiele expositie op locatie.  

Scouting Museum Fryslân heeft Kinderboerderij Leeuwarden als ‘buurman’. De 

kinderboerderij biedt vertier voor buiten, vertier waarbij natuur centraal staat. 

Dat sluit aan bij de buitenactiviteiten die Scouting Nederland biedt aan zijn 

leden. We willen daarom de samenwerking zoeken met Kinderboerderij 

Leeuwarden.  

Tot slot willen we inzetten op interactiviteit, zodat we jong en oud het verhaal 

op een eigentijdse manier kunnen vertellen. Hiervoor willen we een computer 

met touchscreen aanschaffen. Binnen ons scoutingnetwerk zijn mensen die 

deze computer willen programmeren.  

 

2.2 Locatie  

Scouting Museum Fryslân heeft sinds 2019 een permanente locatie in het 

clubgebouw van Scoutinggroep Schout bij Nacht Doorman Leeuwarden. 

Vrijwilligers hebben hier vijf expositie-kasten met openslaande deuren en 

goede verlichting gerealiseerd. Dit met dank aan giften van St. Koekoekspaal, 

NL Doet en de lokale Lionsorganisatie.  

De komende periode willen we toewerken naar een grotere, permanente 

ruimte en een groter depot.  

 

2.3 Promotie 

We willen dat elke (oud-)scoutinglid in Noord-Nederland, plus overige mensen 

die affiniteit hebben met scouting, weten dat Scouting Museum Fryslân 

bestaat. Om dit te bereiken zetten we sterker in op social media zoals 

Facebook en Instagram. Een contentkalender waarborgt regelmatige posts. 

Vrienden van Scouting Museum Fryslân en overige belangstellenden krijgen 

minimaal een keer per jaar een digitale nieuwsbrief.  



Bezoekers aan het museum kunnen een museumbadge aanschaffen. Scouts 

kunnen dit op hun uniform naaien waardoor Scouting Museum Fryslân 

zichtbaar is tijdens opkomsten en activiteiten waarbij veel scoutinggroepen 

samenkomen. 

Verder willen we in de toekomst  een ruilbeurs organiseren in samenwerking 

met de Nederlandse Vereniging Verzamelaars Scouting Objecten.  

 

3. Financiën 

Om de doelen van Scouting Museum Fryslân te realiseren is geld nodig. Geld 

wordt onder andere besteed aan de uitbreiding van het museum en de 

realisatie van exposities, aankopen van nieuwe items voor de collectie, PR-

materiaal en overige onkosten.  

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 

huisvestingskosten kan Scouting Museum Fryslân laag houden doordat het 

museum haar intrek heeft genomen (een deel van) het clubgebouw van 

Scoutinggroep Schout bij Nacht Doorman in Leeuwarden. 

De vrijwilligers van Scouting Museum Fryslân kunnen een onkostenvergoeding 

krijgen. Wat we zien is dat ze die graag terugschenken aan het museum. De 

bestuursleden ontvangen geen vergoeding.  

Alle inkomsten en uitgaven van Scouting Museum Fryslân worden beschreven 

in het jaarverslag. Na goedkeuring worden deze jaarverslagen op de website 

van Scouting Museum Fryslân geplaatst.  

Scouting Museum Fryslân heeft geen winstoogmerk. 

 

Financiële middelen realiseren 

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 Scouting Museum Fryslân vanzelfsprekend open voor 

eenmalige donaties. De werving van de donateurs gebeurt op een kleinschalige 

manier via contacten met (scouting)relaties en middels sociale media.  

Ook wil Scouting Museum Fryslân fondsen aanschrijven voor gerichte 

aankopen. Bijvoorbeeld voor het realiseren van interactieve tentoonstellingen, 

zodat het museum een verhaal kan neerzetten dat een brede doelgroep qua 

leeftijd kan aanspreken.  

Aan de kant-en-klare opkomsten die Scouting Museum Fryslân aanbiedt, zit 

een bedrag verbonden. Deze inkomsten gaan direct in de kas van het museum. 

Verder wil het museum een vergoeding voor koffie/thee en dergelijke gaan 

vragen aan mensen die het museum bezoeken, of die gebruik maken van een 

activiteit met betrekking tot het museum.  

 

4. Organisatie 

Het bestuur is opgebouwd uit de volgende personen: 

Voorzitter: Mevr. Jorien de Vries 

Penningmeester: Dhr. Janko Kuiper 

Secretaris: Mevr. Frederiek van Bussel 

Bestuurslid: Dhr. Folkert de Vries                                                                

Bestuurslid: Dhr. Willem van der Zee 

 

De bestuurders van Stichting Scouting Museum Fryslân ontvangen geen 

vergoeding. Scouting Museum Fryslân maakt daarnaast gebruik van de inzet 

van vrijwilligers voor diverse werkzaamheden. 

 

Activiteiten bestuursleden 

De bestuursleden komen minimaal vier keer per jaar bijeen. Elk bestuurslid 

doet wat in zijn/haar functieomschrijving staat. Daarnaast acteren de 



bestuursleden als ambassadeurs van Stichting Scouting Museum Fryslân. In die 

rol proberen ze, wanneer de mogelijkheid zich voordoet, het museum onder 

de aandacht te brengen. 

Verder zijn de activiteiten van het bestuur als volgt: 

- gidsen opleiden die ervoor zorgen dat een bezoek aan Scouting Museum 

Fryslân tot zijn volste recht komt; 

- “oudere” scoutingleden en/of plusscouts aantrekken die de kant-en-

klare opkomsten willen mee-ontwikkelen en geven aan verschillende 

speltakken; 

- scouts begeleiden die vaardigheids insignes willen halen, hetzij 

individueel, hetzij via aangeboden workshops; 

- een conservator zoeken die de boeken kan catalogiseren; 

- een jaarlijkse activiteit organiseren om vrijwilligers van Scouting 

Museum Fryslân te bedanken voor hun inzet.  

 

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 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


