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1. Voorwoord

Hierbij ontvangt u het beleidsplan voor de jaren 2021-2025 van 
het Stedelijk Museum Coevorden. Hierin staan de plannen van 
het museum voor de komende jaren en hoe deze gerealiseerd 
kunnen worden.
 
Ondanks het feit dat er veel onzeker is door de coronaperiode 
moeten er toch plannen gemaakt worden. U zult dan ook lezen 
hoe de stand van zaken nu is en waar we in 2025 willen zijn. Dit 
is een belangrijke periode. Coevorden wil zich presenteren als 
stad met een belangwekkende geschiedenis. Daarbij neemt het 
museum een grote plaats in. Het museum wil dan ook groeien. 
Hierbij is het uitgangspunt dat het museum het hele Arsenaal 
gaat bewonen. Dat vraagt een grote inspanning op velerlei 
gebied. Dit beleidsplan geeft u een inzicht van wat er allemaal te 
gebeuren staat.
 
Het realiseren van het uitbreidingsplan hebben we niet in eigen 
hand. Het is onder andere afhankelijk van de oplevering van 
andere gebouwen in het centrum. Hoewel de einddatum dus niet 
zeker is, geeft dit beleidsplan wel de richting aan.
 

Veel leesplezier.
 
Joop Mooij
Voorzitter Stichting Stedelijk Museum Coevorden
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Van wens
tot realisatie

2. Inleiding

3. Achtergrond

‘Van wens tot realisatie’ is de titel van dit 
beleidsplan. En niet zonder reden. In 2019 
publiceerde het museum het wensbeeld 
‘Schatkist voor verhalen: visie Stedelijk 
Museum Coevorden’. Op uitnodiging 
van de gemeente Coevorden dachten het 
museumbestuur en de directeur na over de 
toekomst en hoe zij het ideale museum voor 
zich zagen. Alhoewel de realisatie van een 
geheel nieuw museum op de Weeshuisweide 
van de baan lijkt te zijn, is er wel degelijk 
ruimte voor uitbreiding. In overleg met de 
gemeente zijn we dan ook tot een nieuwe 
wens gekomen: de uitbreiding van het 
museum binnen het (gehele) Arsenaal. 
Een dergelijke uitbreiding zal nog een 
aantal hindernissen moeten overwinnen 
en de realisatie zal pas op zijn vroegst in 
2024-2025 starten. Voorafgaand aan de 
realisatie wordt er al wel naar de uitbreiding 
toegewerkt. In de hoofdstukken, waar het 
van toepassing is, zal daarom worden 
ingegaan op deze toekomstvisie.

Het Stedelijk Museum Coevorden is ontstaan 
in de jaren zeventig van de vorige eeuw. 
Toenmalig burgemeester Klaas Willem 
Hoekzema vond het onbegrijpelijk dat er 
geen museum in Coevorden was. Hij zocht 
daarom personen die belangstelling voor en 
enige kennis van de historie hadden om een 
museum van de grond te krijgen. Er werd 
een locatie gevonden in het Kasteel en met 
hulp van het Drents Museum uit Assen werd 
het museum ingericht. Op 1 oktober 1979 
werd het Stedelijk Museum Drenthe’s Veste 
officieel geopend.

Het beleidsplan begint met een 
achtergrondschets over het museum en 
omvat tevens onze missie, visie, strategie 
en doelstellingen. Daarnaast geven de 
hoofstukken ‘Beleid’, ‘Bedrijfsvoering en 
‘Meerjarenbegroting’ inzicht in de beleids- 
en operationele zaken van het museum. 
Ons collectieplan, calamiteitenplan en 
marketingplan worden kort behandeld, 
omdat hiervan aparte documenten zijn 
opgesteld. Per hoofdstuk worden, indien 
relevant, actiepunten weergegeven, zodat 
wijzigingen doelgericht uitgevoerd kunnen 
worden. Als slot van dit document volgt 
een korte samenvatting met daarin een 
gebundeld overzicht van alle actiepunten.

Hierna verhuisde het museum van het Kasteel 
naar het Arsenaal aan de haven. In de loop 
der jaren heeft dit gebouw verschillende 
benamingen gehad: begin 17de eeuw heette 
het Ammunitiehuys, daarna sprak men van 
het Magazijn van de Generaliteit, of alleen 
maar van Magazijn; ook werd het wel eens 
het Tuighuis genoemd. Naast wapenopslag 
heeft het Arsenaal gefungeerd als opslag 
voor diverse gebruikers die er onder andere 
lijnzaadkoeken, lijnolie en graan opsloegen. 
Na een grondige verbouwing in 2012-2013 
opende het vernieuwde museum in juni 
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Paviljoen ‘Het Geschiedt’ op de Weeshuisweide

ArcheoHotspot

2013 weer haar deuren voor het publiek. 
Na deze verbouwing sloegen de toenmalige 
directie en bestuur een nieuwe weg in. In 
het verleden maakte het museum onderdeel 
uit van de gemeente Coevorden. Sinds de 
heropening in 2013 is de stichting Stedelijk 
Museum Coevorden verzelfstandigd. Samen 
met de nieuwe stichting is ook een nieuw 
bestuur geïnstalleerd. 
Het bureau van Caspar Conijn heeft het 
nieuwe museum vormgegeven. Op de 
eerste verdieping is een vaste opstelling 
gemaakt, die inspeelt op de beleving van de 
bezoekers, middels een speelse opstelling 
en het gebruik van licht en geluid. Deze 
opstelling is thematisch ingedeeld. De 
voormalige maquette van de vesting is 
vervangen door een modernere digitale 
beamerpresentatie, tevens met geluid en 
muziek. Tot en met 2020 werd in een grote 
vitrine elk jaar een minitentoonstelling 
ingericht op de eerste verdieping. Op de 
tweede verdieping is ruimte vrij gemaakt 
voor een tijdelijke expositieruimte. Hier 
worden twee wisseltentoonstellingen per 
jaar gehouden. Daarnaast is op de tweede 
verdieping het ArcheoLAB ingericht, waar 

kinderen samen met hun ouders het verhaal 
ontdekken achter één van de archeologische 
objecten uit het museum. Al zeven jaar 
lang is het museum in haar huidige vorm 
gevestigd. 
Van juli 2019 tot en met september 
2021 beheert het museum, in opdracht 
van de gemeente, een cultuurhistorisch 
paviljoen op de Weeshuisweide, genaamd 
‘Het Geschiedt’. In dit paviljoen is een 
zogenaamde BELEEFdepot en ArcheoHotspot 
ingericht. Het is een paviljoen, uitkijkend 
op het kasteel, waarin mensen op 
een laagdrempelige manier met het 
archeologische verleden van Coevorden in 
contact komen. De amateurarcheologen van 
de ArcheoHotspot betrekken de bezoekers 
bij het determineren en reconstrueren van 
archeologische vondsten uit de omgeving. 
Sinds de uitbraak van de coronacrisis 
dient het paviljoen vooral als tijdelijke 
expositieruimte. De ArcheoHotspot wordt 
begin 2021 verplaatst naar de kleine 
expositieruimte in het museum. Door 
een opslagruimte vrij te maken heeft het 
museum er een nieuwe kleine expositie-
ruimte bijgekregen op de tweede verdieping.
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4. Missie & visie

Missie
Het Stedelijk Museum Coevorden heeft 
als missie het in kaart brengen, behouden 
en overdragen van het kasteel- en 
vestingverleden van Coevorden, zowel 
vanuit archeologische en historische 
bronnen als vanuit nog aanwezige relicten 
die naar dit verleden verwijzen. 

Visie
Het Stedelijk Museum Coevorden bestaat 
om het (im)materiële erfgoed van Coevorden 
te behouden. Dat wil zeggen: het museum 
richt zich op de historie en de identiteit van 
Coevorden ten behoeve van de inwoners 
van de stad en in tweede instantie op het 
algemene publiek daarbuiten. 

Wij willen deze geschiedenis uitdragen in 
samenhang met andere Noord-Nederlandse 
vestingsteden en Duitse steden, zoals 
Bad Bentheim, Nordhorn en Lingen, die in 
de Coevordense historie een belangrijke 
partner waren. Een naar buiten gerichte 
uitstraling en ondernemingszin is daarvoor 
van groot belang. Het museum zet zich 
hiervoor in met behulp van activiteiten 
rondom het thema ‘Stad als museum’. 
Deze activiteiten worden georganiseerd 
in samenwerking met lokale partners 
en culturele instellingen, zoals Theater 
Hofpoort, de Synagoge, de Historische 
Vereniging en Museum Thijnhof.

In de afgelopen jaren is er ingezet op 
innovatie, wat betekent dat er een moderne 
en interactieve collectiepresentatie 
is neergezet. Daarnaast zijn er in de 
afgelopen beleidsperiode diverse 
tentoonstellingen georganiseerd die een 
andere blik gaven op de geschiedenis 
van Coevorden, door het betrekken van 
andere media zoals kunst, theater en 
interactieve elementen. Daarnaast is vooral 

ingezet op professionalisering, groei in 
naamsbekendheid en bezoekersaantallen. 
Het bestuur is dan ook blij te merken dat 
de bezoekersaantallen jaarlijks gestaag 
groeien. Voor de dagelijkse organisatie is er 
in 2020 een tweede medewerker in dienst 
genomen, die zich richt op PR, communicatie 
en educatie.

In de komende beleidsperiode wil het 
museum zich gaan richten op uitbreiding 
binnen het Arsenaal. Door een fysieke 
uitbreiding is het museum in staat om 
meer en grotere tentoonstellingen en 
activiteiten te organiseren en dus meer 
publiek te trekken. We streven daarbij 
naar een minimaal bezoekersaantal van 
rond de 15.000 bezoekers in het jaar van 
de heropening (2025), met daaropvolgend 
een groei van ca. 1000 bezoekers per jaar 
extra.1

 
Momenteel trekt het museum circa 6000 
bezoekers per jaar. Daarbij willen we in 
de komende beleidsperiode groeien naar 
zo’n 500 extra bezoekers per jaar. Echter, 
in 2021 verwachten we nog deels gesloten 
te zijn vanwege de coronacrisis. Pas vanaf 
2022 verwachten we weer een stijging in 
bezoekersaantallen. Dit zou betekenen 
dat we in 2024 op zo’n 7500 bezoekers 
uitkomen. Om dit te bereiken, zetten we in 
op het intensiveren van onze contacten met 
scholen en betere inzet op het gebied van 
PR en marketing. De komst van de nieuwe 
medewerker communicatie en educatie 
blijkt hiervoor essentieel te zijn. 

Daarnaast willen we dé culturele instelling 
van Coevorden worden die de toerist gaat 
bezoeken. De bezoeker leert in de vaste 
collectieopstelling over het rijke kasteel- 
en garnizoensverleden van de vestingstad. 
Via tijdelijke tentoonstellingen geven we de 

1 In het wensbeeld werd er bij de realisatie van een compleet nieuw museumgebouw op de Weeshuisweide gesproken over 
minimaal 50.000 bezoekers met als eindstreven 80.000 bezoekers. Gezien de optie, ‘uitbreiding binnen het Arsenaal’ lijkt een 
minimum van 15.000 bezoekers per jaar realistischer.
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bezoeker vanuit nieuwe invalshoeken zicht 
op verassende verhalen en verdiepen we de 
kennis over dit verleden. 

Het streven is dat bezoekers bij ons een 
volledig ‘dagje uit’ kunnen, met een 
minimale verblijfsduur van ca. vier uur. 
Momenteel verblijven bezoekers ongeveer 
anderhalf uur in het museum, zo blijkt uit 
enquêtes. We willen de verblijfsduur van de 
bezoeker verlengen tot minimaal twee tot 
drie uur door de volgende aanpassingen: 

De ontwikkelingen rondom het coronavirus 
kunnen roet in het eten gooien wat betreft 
de groeiende bezoekersaantallen tijdens de 
komende jaren. In 2020 heeft het museum 
vanwege gedwongen sluitingen slechts 
circa 2800 bezoekers kunnen ontvangen. 
De verwachting is dat in 2021 het museum 
in ieder geval het eerste half jaar deels 
gesloten zal zijn. Desalniettemin voelt het 
museum zich positief gesteund door de 
gemeente Coevorden als belangrijke speler 
binnen het culturele veld in Coevorden en 
voorzien we vooralsnog geen problemen 

met betrekking tot de continuering van 
de jaarlijkse subsidietoezegging door de 
gemeente.

Geregistreerd museum
Stichting Stedelijk Museum Coevorden is 
een geregistreerd museum en volgt de 
voorschriften van de Museumnorm2. Bij de 
uitvoering van haar visie streeft het museum 
naar naleving van de Governance Code 
Cultuur3, de Ethische Code voor Musea4 en de 
bevordering van de hoofdtaken waarop een 
museum drijft: verzamelen, onderzoeken, 
bewaren, presenteren en overdragen.5 
Ook volgt het museum de LAMO (Leidraad 
Afstoting -Museale Objecten)6 en de Fair 
Practice Code7 voor zover van toepassing. 
Een vrij nieuwe code is de Code Diversiteit 
& Inclusie.8 Het museumbestuur en de 
directie verdiepen zich in deze codes en 
leidraden en passen deze zo goed mogelijk 
toe in de praktijk.

Komende beleidsperiode voert het 
museum nieuwe criteria door, die praktisch 
uitvoerbaar zijn, zoals aangegeven in de 
Museumnorm 2020. Dit zijn o.a.:

In de desbetreffende hoofdstukken wordt 
hier nader op ingegaan.

•   Grotere ruimtes voor tijdelijke      
     tentoonstellingen
•   Een grotere en beter zichtbare  
     museumwinkel
•   Inzetten op extra culturele activiteiten  
     (kleine koffieconcerten, lezingen, doe- 
     activiteiten voor kinderen etc.),
•   Verdere implementatie van de  
     ArcheoHotspot in het museum
•   Meer inzetten op onze rol als expeditie  
     poort van Unesco Geopark de 
     Hondsrug ‘Stad van Strijd’ 
•   Toevoegen van een (kleine)  
     horecagelegenheid

•   Not-for-profit beginsel 
•   Toelichting beheersing van  
     continuïteitrisico’s9  
•   Toevoegen van een professionele  
     risicoanalyse aan het veiligheidsbeleid
•   Toevoegen van de Code Diversiteit  
     & Inclusie bij het personeels- en/of  
     vrijwilligersbeleid
•   Toevoegen informatieplan m.b.t.  
     collectiebeheer

2 https://www.museumregisternederland.nl/Portals/0/Museumnorm%202020.pdf?ver=2019-11-29-143713-323  
  (geraadpleegd op 12-11-2020).
3 https://bij.cultuur-ondernemen.nl/governance-code-cultuur/principe/introductie (geraadpleegd op 12-11-2020).
4 http://www.ethischecodevoormusea.nl/ (geraadpleegd op 12-11-2020).
5 Zie voor ICOM Museumdefinitie: https://www.museumvereniging.nl/museumdefinitie (geraadpleegd op 12-11-2020).
6 https://www.museumvereniging.nl/media/publicationpage/publicationFile/lamo_rapport2016_versie2020_def.pdf  
  (geraadpleegd op 12-11-2020).
7 https://quickscan.fairpracticecode.nl/nl/fair-practice-code (geraadpleegd op 12-11-2020).
8 https://codeculturelediversiteit.com/wp-content/uploads/2019/11/Code-Diversiteit-Inclusie_DEF.pdf 
  (geraadpleegd op 12-11-2020).
9 https://bij.cultuur-ondernemen.nl/storage/media/GCC_tool_2014_09-risicopannenkoek.pdf 
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5. Strategie en doelstelling

Hoofddoelstelling

Onze hoofddoelstelling voor de komende beleidsperiode is: uitbreiding en positionering van 
het museum als dé culturele instelling van Coevorden voor de toerist en bewoner, middels 
het aanbieden van grote aansprekende tentoonstellingen en meer (markt)gerichte activiteiten, 
waardoor we een sterke groei in bezoekersaantallen kunnen bereiken. Daarbij wordt gestreefd 
naar samenwerkingsprojecten met bestaande en nieuwe partners. Door de gespecificeerde 
doelstellingen van het museum concreet te formuleren en uit te voeren kan de hoofddoelstelling 
bereikt worden.

Doelstellingen

Verzamelen

Onderzoeken

Bewaren

• Actualiseren van het huidige collectieplan volgens de Museumnorm 2020 en uitvoeren  
 van de bijbehorende actiepunten. 
• Verdere uitbreiding van de museumcollectie, met name gericht op het gebied van het  
 Garnizoensverleden van Coevorden (onderscheidend vermogen van het museum).  
 Passende aanvullingen zoals wapens, harnassen, banieren, prenten etc. In 2021 is een  
 jaarlijks (reserve)budget begroot voor aankopen. 

• Het onderzoeken van de historie van Coevorden, de eigen collectie en bruiklenen. Dit  
 in samenhang met tijdelijke tentoonstellingen, lezingen, publicaties en educatieve  
 projecten. De kennis van de vrijwilligers, maar ook de samenwerking met externe  
 instellingen zoals de Historische Vereniging Coevorden, Het Drents Archief en het  
 Gemeentearchief Coevorden. Ook andere (museale) instellingen in Nederland en  
 Duitsland zijn hierbij van belang. 
• Bij een toekomstige uitbreiding van het museum is het wenselijk om een parttime  
 conservator geschiedenis aan te stellen. Momenteel is het museum zeer afhankelijk van  
 de kennis van bestuurslid en historicus Gerrit Kleis, die gezien zijn leeftijd graag zijn  
 kennis wil overdragen aan een nieuwe generatie.

• Uitbreiding van het depot binnen het museum (het betrekken van de huidige  
 bibliotheekopslag). 
• Verbeteren van de facilitaire voorzieningen en indeling van het depot:
 klimaatbeheersysteem aanleggen in overleg met de gemeente, aanschaffen van extra
 rekken voor schilderijen en tekenkasten voor de prenten. Indelen naar deelcollecties  
 en, indien nodig, materiaal.
• Fotograferen van de eigen stukken in de vaste collectieopstelling.
• Fotograferen van de kledingstukken (na sortering en afstoting volgens LAMO).
• Registreren en fotograferen van alle bibliotheekboeken en fotoarchief van het museum.  
 Extra vrijwilliger voor werven.
• Voortzetten en aanvullen collectieregistratie Adlib.
• Onderzoeken of het wenselijk is om onze collectieregistratie online beschikbaar te maken. 
• Continuering behoud en beheer van de eigen collectie en bruiklenen.
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Presenteren

Overdracht

• Het organiseren van twee grote tijdelijke spraakmakende tentoonstellingen en twee tot  
 drie kleinere tentoonstellingen per jaar. 
• Het onderhouden van de vaste opstelling.
• Onze collectie (ook uit de vaste opstelling) ter beschikking stellen voor presentaties bij  
 andere culturele instellingen, indien zij voldoen aan onze voorwaarden.
• Door middel van een verkenningsplan en vervolgens een ontwerpplan de inrichting van  
 het hernieuwde museum bepalen.

• Per tentoonstelling wordt er een randprogrammering gemaakt bestaande uit diverse  
 (educatieve) activiteiten voor jong en oud.
• In gesprek gaan en blijven met scholen uit te gemeente Coevorden, inspelen op vraag-  
 en aanbod. 
• Bestaande lespakketten en educatieve projecten blijven evalueren en indien nodig  
 aanpassen en aanvullen.
• Een constante groei van de bezoekersaantallen: ca. 500 bezoekers per jaar tot en met 2023. 
• Heropeningsjaar: 15.000-20.000 bezoekers, met daaropvolgend een jaarlijkse groei  
 van ca. 1000 bezoekers per jaar.
• Organisatie van het jaarlijkse evenement ‘Het IJzerkoekenoproer van Coevorden’. 
• Blijven aansluiten met lokale én landelijke culturele evenementen zoals Culturele  
 gemeente 2021-2022, Garnizoensdagen Coevorden, Dag van de Binnenstad,  
 Museumweek, Open Monumentendag, Oktober Kindermaand en Slag bij Ane  
 1227-2027. 
• Aandacht houden op groeiende (inter)nationale naamsbekendheid, met name in de  
 Noord-Nederlandse en Oost-Duitse regio. Het vergroten van het netwerk van het 
 museum door samenwerking met lokale en buitenlandse museale en 
 archeologische instellingen, gemeenten en provincies.
• Jaarlijks aanbod van online activiteiten opzetten. N.a.v. de coronacrisis is gebleken dat  
 hier de nodige vraag naar is en waarschijnlijk zal blijven. Te denken valt aan een podcast,  
 livestreams en online workshops. 
• Een inclusief aanbod creëren m.b.t. activiteiten en tentoonstellingen.

Uitbreiding en positionering 
van het museum als dé culturele 

instelling van Coevorden 
voor de toerist en bewoner
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6. Beleid
a. Collectiebeleid

1 1046 – 1395 ‘Stichting van het kasteel’
2 1400 – 1600 ‘Verwoesting en herstel’
3 1600 – 1796 ‘Drentse Drosten’
4 1796 – 1974 ‘De moderne tijd’
5 1974 -heden ‘Na de wederopbouw’
6 Bibliotheek en (foto)archief

Het Stedelijk Museum Coevorden hanteert 
een apart collectieplan voor de komende 
beleidsperiode, waarin uitgebreid ingegaan 
wordt op de kerncollectie, collectiehistorie, 
deelcollecties, de cultuurhistorische 
waarden, de registratie, behoud en 
beheeromstandigheden, de verbeterpunten 
etc. Daarom wordt in dit stuk alleen 
een samenvatting van deze onderdelen 
geformuleerd inclusief een overzicht 
van de actiepunten op het gebied van 
collectiebeheer en het collectieplan.

De collectie is ingedeeld op deelcollecties, 
die de missie van het museum onderstreept 
en verduidelijken. De deelcollecties zijn:

De geregistreerde stukken in Adlib moeten 
nog wel toebedeeld worden aan één van 
deze deelcollecties. Daarnaast dient, 
bij uitbreiding van het depot, hier in de 
toekomst qua inrichting rekening mee te 
worden gehouden. Bij eventuele aanschaf 
van objecten wordt vooral getracht om 
objecten uit de vroege en late Middeleeuwen 
en uit de Garnizoensperiode (deelcollectie 1 
t/m 3) te verzamelen.

Voor de collectievorming volgt het museum 
zoveel mogelijk de richtlijnen van Spectrum 
(handleiding voor collectiemanagement), 

zowel op het gebied van verzamelen, 
selecteren en afstoten, behoud en beheer, 
collectieregistratie en documentatie als het 
gebruik van de collectie. 

Om te kunnen voldoen aan de Museumnorm 
2020 zal het museum in de komende 
beleidsperiode een informatieplan 
toevoegen aan het collectieplan en zal 
het collectieplan worden geüpdatet. Het 
informatieplan beschrijft de doelen van het 
museum ten aanzien van informatie over 
de collectie. Welke informatie verwerft 
het museum, hoe wordt deze informatie 
beheerd, gebruikt en welke verbeterpunten 
kunnen worden doorgevoerd? Denk 
daarbij aan digitale duurzaamheid en 
beschikbaarheid voor derden (AVG en 
auteurswet). Ook zal er extra aandacht 
geschonken worden aan de LAMO en de wijze 
waarop het museum herkomstonderzoek 
inzet. Laatstgenoemde gebeurt momenteel 
minimaal. Een gedegener collectiebeheer 
kan worden bereikt door het aantrekken 
van een Conservator geschiedenis & 
collectiebeheer, ook met het oog op 
uitbreiding van het museum en het 
depot. Daarnaast dient er de nodige 
aandacht geschonken te worden aan 
betere facilitaire voorzieningen, zoals 
klimaatbeheersing. Ook het verrichten 
van onderzoek naar de eigen collectie 
wordt met de inzet van een conservator 
bevorderd. Nu wordt er alleen onderzoek 
gedaan in context van tentoonstellingen, 
waarvan de uitkomst wordt opgenomen in 
de tentoonstellingsgidsen en indien van 
toepassing, in educatieve activiteiten.
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Actiepunten:   
 Registreren bibliotheek en fotocollectie      2021-2022   
 Actieplan meenemen in verkenningsplan m.b.t. 
 uitbreiding van het museum en depot 
 (onderzoek en aanstelling conservator)         2021-2022
 Fotograferen eigen stukken vaste collectieopstelling    2021-2022
 Onderzoek eventuele online beschikbaarheid collectie    2021-2022
 Toevoegen informatieplan en updaten collectieplan    2021-2022
 Uitbreiding en verbetering facilitaire voorzieningen 
 (o.a. klimaatbeheersing en indeling van het depot)     2024-2025
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b. Tentoonstellingsbeleid

Het Stedelijk Museum Coevorden wil middels 
de vaste collectieopstelling en wisselende 
tentoonstellingen bezoekers informeren 
over de historie van Coevorden. De vaste 
collectieopstelling bevindt zich op de eerste 
verdieping van het pand. Deze opstelling 
is multimediaal ingericht en belicht zeven 
thema’s. Dit zijn: ‘Ligging Coevorden’, 
‘Oorlog en Plundering’, ‘Het leven in de 
middeleeuwse stad’, ‘De Spaanse bezetting’, 
‘Officieren in de stad’, ‘Het rampjaar 1672’ 
en ‘Het begin van het einde’. Daarnaast is er 
een digitale beamerpresentatie met geluid 
en muziek. 

Op de tweede verdieping zijn momenteel 
onze ‘grote’ tentoonstellingen.  Hier 
worden twee tijdelijke tentoonstellingen 
per jaar gehouden, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van zowel stukken uit de eigen 
collectie als bruiklenen van andere musea. 
Elke tentoonstelling duurt zes maanden. 

Eén van de grotere tijdelijke tentoonstellingen 
vertelt met diepgaande achtergrondinformatie 
over de geschiedenis van Coevorden. Deze 
tentoonstellingen zijn bedoeld voor zowel het 
grote publiek, als de inwoners van Coevorden 
en liefhebbers en kenners van de historie en 
archeologie in Coevorden. 

Bij de tweede tijdelijke tentoonstelling wordt 
er met behulp van een bepaalde invalshoek 
geprobeerd om op een andere manier naar 
de collectie en historie van Coevorden te 
kijken. Deze tentoonstellingen zijn gericht 
op andere doelgroepen maar vooral ook op 
het grote publiek. Deze tentoonstellingen 
worden gemaakt vanuit bijvoorbeeld een 
creatief, innovatief, maatschappelijk of 
lokaal oogpunt. Voor deze tentoonstellingen 
wordt samengewerkt met andere culturele 

instellingen, wetenschappelijke instanties, 
onderwijsinstellingen, particulieren, 
kunstenaars en diverse culturele 
ondernemers. Doelgroepen die hiermee 
worden aangesproken zijn bijvoorbeeld 
kunstenaars en kunstliefhebbers, studenten 
en jongeren, lokale bewoners en gezinnen. 
Bij het bedenken en organiseren van de 
tentoonstellingen zal het museum zoveel 
mogelijk rekening proberen te houden met 
de diversiteit van het publiek en het digitale 
aanbod.

Daarnaast zijn er elk jaar twee tot drie 
kleine tentoonstellingen achterin het 
museum, gecombineerd met een expositie 
in het paviljoen (t/m september 2021). De 
kleine tentoonstellingen bestaan uit diverse 
thema’s, maar de eigen collectie wordt 
meestal als uitgangspunt genomen. 

Voor de uitvoering van tentoonstellingen  
wordt er regelmatig samengewerkt  met 
externe historici en archeologen voor 
onderzoek en het schrijven van de 
tentoonstellingsteksten. Daarnaast wordt er 
samengewerkt met een tentoonstellings-
vormgever en communicatievormgever. 
Per tentoonstelling wordt vooraf door 
de directie een begroting opgesteld. Een 
realisatiebegroting wordt bijgehouden. 
Op de werkbegroting zijn de twee grote 
tentoonstellingen gespecifieerd.

Presentaties en indeling in de toekomst
Indien het daadwerkelijk komt tot een 
uitbreiding van het museum kan er grootser 
uitgepakt worden met de tentoonstellingen. 
We gaan dan van een oppervlakte van ca. 60 
vierkante meter naar ca. 300 vierkante meter 
(effectief) inzetbare tentoonstellingsruimte 
voor wisselexposities. Praktisch gezien 
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ligt de voorkeur bij een grote tijdelijke 
tentoonstellingsruimte op de begane grond. 
Een flexibel inzetbare ruimte op de eerste 
verdieping is wenselijk voor de organisatie 
van activiteiten, kleine tentoonstellingen, 
openingen, zaalverhuur en kleinschalige 
horeca. 

De huidige grote tentoonstellingsruimte 
op de tweede verdieping kan ingezet 
worden als verlenging van de vaste 
collectieopstelling, met onderwerpen in-
gaande op de 19e en 20e eeuw. Onder de 
bezoekers is hier regelmatig vraag naar, 
zo blijkt uit enquêtes. In de huidige kleine 
expositieruimte kan aandacht worden 
besteed aan munten, penningen en prenten 
(zie Wensbeeld). 
De eerste zaal voorbij de entree 
(huidige uitleenruimte) is ideaal voor 
de ArcheoHotspot (gratis toegankelijk), 
de expeditie-poort ‘Sporen van Strijd’ 
van Geopark de Hondsrug en eventueel 
de Historische Vereniging Coevorden. 
De huidige ruimte van de Historische 
Vereniging is een perfecte locatie voor 
kluisjes en de garderobe. De entree met 
het kleine podiumpje wordt bij de winkel 
aantrokken. Op deze manier gaan mensen 
dóór de winkel, naar de kluisjes en lopen 
ze bij vertrek ook weer dóór de winkel. 
Momenteel zien veel bezoekers de winkel 
over het hoofd omdat deze ‘verstopt’ zit en 
niet in de looproute is opgenomen.

Actiepunten:   
 In gesprek met gemeente, Geopark de Hondsrug en de huidige 
 Arsenaal-partners over uitbreiding en herindeling.    2021-2022
 Opstellen van een eerste verkenningsplan incl. eerste ontwerpplan
 en raming van herinrichtingskosten m.b.t. presentaties.    2021-2022
 Starten subsidie- en uitvoeringstraject van uitbreidingsplannen.  2023-2025
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c. Educatief beleid

Er zijn in het verleden diverse educatieve 
activiteiten ontwikkeld in het museum. 
Zo bevindt zich op de tweede verdieping 
het ArcheoLAB. In het ArcheoLAB kunnen 
kinderen samen met hun ouders het 
verhaal ontdekken achter één van de 
archeologische objecten uit het museum. 
Er is een verhalenboek voor ouders en 
kinderen en er worden diverse activiteiten 
en workshops gehouden. Tot slot zijn 
er diverse lespakketten ontwikkeld voor 
de groepen 3/4, 5/6 en 7/8 en is het 
Archeologieproject nieuw leven ingeblazen 
i.s.m. een aantal lokale basisscholen. 
Er worden constant nieuwe activiteiten 
opgezet die van tijdelijke duur zijn of 
permanent ingezet kunnen worden. Zo is er 
in 2020 een (online) Doeboek gerealiseerd, 
zijn we aangesloten op spellenpagina van 
Erfgoedtools en is er een ‘Wie ben ik?’spel 
ontwikkeld. 

Het museum sluit aan bij de taak als 
leerinstituut door de inzet van de 
bovengenoemde lespakketten en projecten. 
Per lespakket wordt er aangesloten bij de 
kerndoelen van het onderwijs. Een voorbeeld 
is: “De leerlingen leren gebruik te maken 
van eenvoudige historische bronnen en ze 
leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling 
te hanteren.” Ook algemene aspecten 
komen aan bod zoals het stimuleren van 
het creatieve uitdrukkingsvermogen. De 
educatieprojecten worden zoveel mogelijk 
afgestemd op de vraag vanuit het onderwijs. 

Tot slot is er in 2020 gestart met de productie 
van een aantal nieuwe educatieprojecten, 
zoals kijkwijzers bij de vaste 
collectieopstelling, lespakketten op maat 
voor scholen in combinatie met ‘kunstenaar 
in de klas’ en worden er aanpassingen 
doorgevoerd in het spreekbeurtpakket. 

Samen met ToReCo wordt er onderzocht of 
er een nieuwe stadswandeling kan worden 
opgezet waarbij niet alleen de historie maar 
ook de kunstwerken in het centrum van 
Coevorden kunnen worden meegenomen. 
In context van Culturele Gemeente 2021-
2022, wordt er in overleg met de Gemeente 
Coevorden een nieuw spel gemaakt in de app 
‘Spacetime Layers’ over cultureel erfgoed in 
de stad Coevorden. Deze projecten zullen 
in 2021 nader worden uitgewerkt.

Behalve deze doorlopende activiteiten zijn 
er geen concrete nieuwe actiepunten voor 
de komende beleidsperiode op het gebied 
van educatie.

Ontdek het
verhaal achter

één van de 
archeologische

objecten uit
het museum
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Algemene educatieve activiteiten: 
  
• Eén educatieve lesbrief, rondleiding of workshop voor kinderen/jongeren 
 per tentoonstelling. Online of fysiek.
• Eén lezing, rondleiding of andersoortige educatieve voordracht of workshop 
 voor volwassenen per tentoonstelling.
• Eén lezing, rondleiding of andersoortige educatieve voordracht of workshop 
 gericht op diversiteit en inclusie.
• Een tentoonstellingsgids per grote wisseltentoonstelling uitgeven. 
 Oplage circa 1000 stuks. Doelgroep: bezoekers van de tentoonstelling. 
 Met name ouderen en volwassenen.
• Door ontwikkelen van bestaande en nieuwe permanent inzetbare educatieve  
 middelen en projecten rondom de vaste collectieopstelling van het museum.
• Onderzoek doen naar hoe de doelgroep jongeren betrokken kan worden bij  
 educatieve projecten.

Samenwerking met scholen en K&C Drenthe, expertisecentrum 
en projectorganisatie kunst en cultuur: 
  
• Blijven onderhouden van goede contacten met de basis- en middelbare scholen in  
 de gemeente Coevorden voor het opzetten van nieuwe gezamenlijke projecten.
• Aansluiting bij de Stuurgroep Cultuurmenu gemeente Coevorden, onder leiding 
 van Kunst & Cultuur Drenthe (K&C).
• Gezamenlijke projecten ontwikkelen met hogescholen zoals Saxion Hogeschool,  
 NHL Stenden en Rijksuniversiteit Groningen. Dit kunnen onderzoeksprojecten zijn  
 of projecten gericht op het uitwisselen van kennis, het geven van lezingen e.d. 
• Jaarlijks worden twee stageplekken per jaar aangeboden in de functie van assistent  
 directeur-conservator (HBO of universitair).

Diverse educatieve activiteiten in context van (regionale en landelijke) evenementen: 
  
• Het zelfstandig organiseren of in samenwerking met ToReCo van rondleidingen in   
 het museum, door de stad Coevorden of in historische panden zoals het kasteel.  
 Deze rondleidingen worden gegeven aan diverse (doel)groepen: zakelijke markt,  
 scholen, verenigingen etc.
• Deelname aan Cult Clash en Projectdagen Middeleeuwen en soortgelijke projecten.  
 Dit zijn jaarlijks terugkerende projecten in samenwerking met de Kunstbeweging  
 en de middelbare school De Nieuwe Veste. 
• Elk jaar diverse workshops en activiteiten organiseren in de context van o.a.  
 Oktober Kindermaand, Museumweek, Maand van de geschiedenis, Geoparkweek 
 en Open Monumentendag. 
• Aansluiting bij educatieve projecten rondom Culturele Gemeente en onderzoeken of  
 deze permanent kunnen worden ingezet. 
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d. Marketing en publiek

Om alle doelen te kunnen bereiken dient het 
museum een gedegen marketingstrategie 
in te zetten. De medewerker communicatie 
en educatie stelt in overleg met de 
directeur een marketingplan op, dat 
gelijk loopt met de beleidsperiode van dit 
algemeen beleidsplan. Het marketingplan is 
actiegericht opgesteld, waardoor doelmatig 
gewerkt kan worden en de desbetreffende 
doelgroepen realistisch inbeeld worden 
gebracht. 

In het marketingplan komen de volgende 
onderdelen aan bod: 

Op het gebied van tentoonstellingen en 
activiteiten stelt het museum als doel 
om rekening te houden met de Code 
Diversiteit & Inclusie en de communicatie 
af te stemmen op de desbetreffende 
doelgroepen. Denk aan het deelnemen aan 
landelijke activiteiten zoals Internationale 
Vrouwendag en toegankelijkheid voor 
mensen met een beperking. N.a.v. een 
technisch rapport van de Zonnebloem zijn 
de eerst haalbare aanpassingen ten behoeve 
van de toegankelijkheid doorgevoerd in het 
museum en is de informatievoorziening op 
de website verbeterd. In het marketingplan 
wordt ook aandacht besteed aan inclusie.

Voor verder informatie en resultaten van 
dit onderzoek wordt verwezen naar het 
document ‘Marketingonderzoek 2021-
2025’.

7. Bedrijfsvoering
a. Organisatievorm

Het museum valt onder één stichting 
en voert geen onderscheid tussen een 
collectiestichting en exploitatiestichting. 
Het afnemen van diensten van aan het 
museum gelieerde partijen is in principe niet 
toegestaan, tenzij er schriftelijk of via een 
bestuursvergadering toestemming wordt 
gevraagd en het bestuur hiermee instemt.

• Situatieanalyse: Onderscheidend   
 vermogen en concurrentie
• Communicatie: Middelmix overzicht; 
 Website en sociale media; Sociale media  
 strategie; Pers
• Sponsoren en ‘Vrienden van’
• Doelgroepen: Museumkaartbezoekers;  
 Senioren; Jonge gezinnen met kinderen;  
 Tweeverdieners; Regio en de 
 grensstreek; Scholen; Zakelijke markt;   
 Groepsmarkt
• Customer Journey
• SWOT-analyse
• Actieplan en tijdsindeling
• Marketingbegroting

Actiepunten:   
 Opstellen ‘Marketingonderzoek 2021-2025’    2021
 Uitvoeren actiepunten ‘Marketingonderzoek 2021-2025’  2021-2025 

16 Beleidsplan 2021-2025



Het museum is een ANBI-instelling en 
benoemt in haar statuten haar museale 
doelen dat zij het algemeen nut beoogt en 
dat zij geen winstoogmerk nastreeft. 

Hiermee voldoet zij aan het Not-for-profit 
beginsel. Daarnaast vermeldt het museum 
op haar website de vereiste gegevens, 
waaronder een inhoudelijk en financieel 
jaarverslag van het voorgaande boekjaar. 

Het museum hanteert geen galeriefunctie. 
Eventueel tentoongestelde werken 
worden niet via het museum verkocht. 
Mocht het wenselijk zijn bij een bepaalde 
tentoonstelling of project wel een verkoop- 
of galeriefunctie te organiseren, dan zal 
dit in de boekhouding transparant worden 
verwerkt. 

b. Huisvesting en  
veiligheidsbeleid

Huisvesting
Het museum is met meerdere gebruikers 
gevestigd in Het Arsenaal, een monument, 
dat in 2013 is verbouwd. Het pand wordt 
gehuurd van de gemeente Coevorden die 
het pand tijdens de verbouwing aan de 
veiligheidseisen heeft laten voldoen. De 
gemeente is de eigenaar en eventuele 
aanpassingen dienen te geschieden in 
overleg met de gemeente. Het museum 
is dan ook regelmatig in overleg met 
de gemeente vanwege de nodige 
onderhoudswerkzaamheden die uitgevoerd 
moeten worden. 

Het pand kent met zijn monumentstatus 
diverse uitdagingen zoals laaghangende 
balken, lekkages (mede voor onverankerde 
dakpannen), ramen met enkel glas op alle 
verdiepingen, gebrekkige isolatie en een 
ontbrekende klimaatbeheersingssysteem. 
Het museum heeft al meerdere keren uit 
noodzaak haar deuren moeten sluiten 
vanwege hittegolven. Noodzakelijke 

mankementen worden vrijwel direct 
opgelost. Echter, om het pand te 
verduurzamen, toekomstbestendig te maken 
én om te kunnen voldoen aan de standaard 
museumeisen dient het gebouw in overleg 
met de gemeente te worden aangepast. In 
het geplande verkenningsplan zullen deze 
facilitaire zaken worden onderzocht en 
wordt er een kostenberaming opgesteld. 
Dit verkenningsplan zal vervolgens worden 
voorgelegd aan de gemeente en na 
eventuele aanpassingen en goedkeuring, 
kan een subsidietraject worden gestart.

Veiligheidsbeleid
Het bestuur van elke stichting binnen het 
Arsenaal is eindverantwoordelijk voor hun 
eigen (meerjaren)beleid, de gezamenlijke 
veiligheid van de medewerkers binnen het 
Arsenaal, de bezoekers van het Arsenaal, 
het gezamenlijke calamiteitenplan en 
de gezamenlijke BHV-organisatie. Het 
museumbestuur erkent de noodzaak van 
een veiligheidsbeleid ter bevordering van 
de veiligheid van de museumbezoekers, de 
medewerkers en de vrijwilligers. 

De directies/coördinatoren van de 
Arsenaalpartners nemen de uitvoering 
van het veiligheidsbeleid en het 
calamiteitenplan op zich. In 2017 is door 
het museum een calamiteitenplan voor 
het hele Arsenaal opgesteld evenals een 
collectiehulpverleningsplan. Tussen de 
Arsenaalpartners zijn afspraken gemaakt 
wat betreft BHV-organisatie en inkoop.

Het calamiteitenplan is bekend bij alle 
medewerkers en vrijwilligers van het 
Arsenaal. Nieuwe vrijwilligers van het 
museum moeten deze lezen en een 
aftekenlijst ondertekenen. 
Het calamiteitenplan wordt jaarlijks 
aangepast. Wanneer er wijzigingen in het 
pand, de veiligheidsomstandigheden, 
telefoongegevens of personeel 
plaatsvinden, dient het calamiteitenplan 
en alle bijbehorende bijlagen te worden 
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aangepast en opnieuw te worden verspreid. 
Ter aanvulling en evaluatie van de veiligheid 
binnen het museum laat het museum 
komende beleidsperiode een professionele 
risicoanalyse en evaluatie (RI&E) uitvoeren. 
Indien er vanuit de RI&E aanpassingen 
worden geadviseerd, zullen deze worden 
uitgevoerd in overleg met de verhuurder 
(gemeente Coevorden) en de andere 
Arsenaalpartners. 

Behalve het bevestigen van extra sloten, 
klemmen en eventueel balustrades voor 
ramen en kozijnen, zijn er binnen het 
Arsenaal geen verdere noodzakelijke 
aanpassingen nodig voor de veiligheid 
van de bezoekers, het personeel en de 
collectie. De invoering van camera’s is 
wel wenselijk voor de beveiliging van de 
collectie. Daarnaast ligt bij de bibliotheek 
de verantwoordelijkheid om voor het hele 
Arsenaal een ontruimingsoefening in te 
plannen. Afgelopen jaren zijn er regelmatig 
vrijwilligers opgeleid tot BHV-er. Er wordt 
naar gestreefd om binnen het Arsenaal 1 
BHV’er per dag aanwezig te laten zijn. De 
verschillende gebruikers van het pand laten 
ook nieuwe BHV’ers opleiden.
 
Er zijn geen vrijwilligers of medewerkers 
binnen het museum die opgeleid zijn 
om de collectiehulpverlening uit te 
voeren. De collectiehulpverlening is niet 
wettelijk verplicht. Wel is er een lijst van 
meest waardevolle objecten gemaakt en 
wordt er in het laatste hoofdstuk van het 
calamiteitenplan aandacht besteed aan de 
collectiehulpverlening van het museum.

Tot slot bleek dat, na een technische keuring 
van de Zonnebloem, niet alle ruimtes even 
toegankelijk zijn of zelfs voldoen aan de 
vastgestelde eisen voor personen met 
een lichamelijke beperking. Bij eventuele 
uitbreidingsplannen en dus ook het 
verkenningsplan zullen de uitkomsten van 
dit rapport worden meegenomen. 

Privacy
Het museumbestuur is zich bewust van de 
noodzaak van een veilige omgang met het 
verzamelen en beheren van gegevens die 
van bezoekers, medewerkers en vrijwilligers 
worden vastgelegd. Het museum hanteert 
een privacyverklaring, de website is beveiligd 
via een zogenaamde https:// verbinding 
en er is een cookieverklaring opgesteld. 
De privacyverklaring wordt aangepast en 
aangevuld wanneer nodig. Deze wordt 
weergegeven op de website van het 
museum en gedeeld met de bezoeker bij de 
aanschaf van een e-ticket. Door de directeur 
wordt een register gegevensverwerking 
bijgehouden. Indien nodig worden er 
verwerkersovereenkomsten afgesloten met 
externe partijen.

Actiepunten:
 

  
 Uitvoeren van een Risico Inventarisatie en Evaluatie   2021
 Opstellen van een verkenningsplan m.b.t. de uitbreiding van 
 het museum binnen het Arsenaal: onderzoek naar verbeteringen 
 op het gebied van algehele isolatie, klimaatbeheersingssysteem, 
 beveiliging en toegankelijkheid (als aanvulling op 
 eerdergenoemde actiepunt bij tentoonstellingsbeleid).  2021-2022
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c. Bezoekvoorwaarden

Het museum hanteert sinds 2017 bezoek- 
voorwaarden. Hiervoor is het Model 
Bezoekvoorwaarden als uitgangspunt ge- 
bruikt, van de website ‘Museum 
consulenten’.10 Deze voorwaarden zijn 
op de website van het Stedelijk Museum 
Coevorden te vinden. Ze kunnen ook bij de 
balie van het museum worden opgevraagd. 
Men kan tevens terecht bij de balie en op 
de website voor een klachtenformulier. 
De huidige bezoekvoorwaarden dienen 
komende beleidsperiode te worden 
geüpdatet naar het meest recente ‘Model 
bezoekvoorwaarden (2018)’.11

Coronarichtlijnen:
Zolang er maatregelen gelden in opdracht 
van het RIVM worden er op de website, in 
het museum en bij de aanschaf van een 
e-ticket de coronamaatregelen van het 
museum gedeeld en gehanteerd. Bij (her)
opening volgt het museum het protocol van 
de Museumvereniging. 

d. P&O en        
vrijwilligersbeleid

Organisatie
De organisatie van het museum bestaat 
uit een directeur/conservator (24 uur per 
week), een medewerker communicatie 
en educatie (24 uur per week), een 
stichtingsbestuur en een grote groep 
vrijwilligers en stagiaires. Ook is er ruimte 
voor werkervaringsplaatsmedewerkers.

Directeur
Stefanie Horneman-Ottens
Nevenfuncties:
Meewerkend partner Atelier Horneman, 
galerie en lijstenmakerij Groningen
Lid Provinciale Adviescommissie Cultuur, 
Provincie Drenthe
Lid Centrummanagement Coevorden (t/m 
juni 2021).

Medewerker communicatie en educatie
Melissa Luisman (vanaf maart 2020)
Heeft zitting namens het museum in 
Stuurgroep Cultuurmenu gemeente 
Coevorden, K&C Drenthe, vrijwilliger ZO!34 
radio/TV, medewerker communicatie 
(tijdelijke vervanging) bij woningcorporatie 
Mijande Wonen.

Bestuur
Joop Mooij (voorzitter)
Nevenfuncties: Lid werkgroep Samen Dalen.

Ger Vos (penningmeester)
Nevenfuncties: penningmeester Stichting 
DUO fietsen Gemeente Coevorden; 
penningmeester AFV “Goed Licht”; 
penningmeester Wielertourclub 1978 
Coevorden.

Annemarie Splinter (secretaris)
Nevenfuncties: lid comité Open 
Monumentendag Coevorden, lid Historische 
Vereniging Stadt en Heerlickheijdt Covorden.

Ger Kleis (bestuurslid)
Nevenfuncties: historicus, auteur en 
lid Historische Vereniging Stadt en 
Heerlickheijdt Covorden.

Ineke den Hollander (bestuurslid)
Nevenfuncties: Interieurhistoricus Hollands 
Binnenhuis.

10 http://www.museumconsulenten.nl/uw-museum/gebouw/toegankelijkheid/ (geraadpleegd op 12-08-2016).
11 https://museumconsulenten.nl/publiek-en-presentatie/toegankelijkheid/ (geraadpleegd op 11-03-2021)
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Actiepunten:
 

  
 Onderzoek voor het verkenningsplan de gewenste organisatorische 
 functies m.b.t. de uitbreiding van het museum.   2021-2022
 Opstellen rooster van aftreden museumbestuur   2021

Bij het museum werken circa 30-40 
vrijwilligers. Zij werken bij de receptie/balie, 
als gastheer en gastvrouw en op kantoor in 
de administratie en collectieregistratie.

Het museum zet in op twee stagiaires per 
jaar die elk een half jaar stagelopen bij 
het museum. De functie stagiaire assistent 
directeur/conservator kan ingezet worden 
op diverse afdelingen zoals collectie, 
presentatie, marketing, educatie etc. Indien 
het museum niet verder zal groeien zijn er 
geen wijzigingen gewenst op het gebied 
van de organisatie. 

Mocht het museum in de toekomst 
uitbreiden dan zijn er verschillende opties 
mogelijk wat betreft aanvullingen op de 
huidige functies. Te denken valt aan een 
conservator geschiedenis en collectiebeheer 
en een medewerker receptie en winkel. De 
wensen en mogelijkheden zullen in het 
verkenningsplan worden meegenomen. 

De bestuurders van Stedelijk Museum 
Coevorden ontvangen geen beloning en geen 
vacatiegelden voor hun werkzaamheden. 
Zij hebben wel recht op vergoeding van de 
door hen in de uitoefening van hun functie 
gemaakte kosten.

Stichting Stedelijk Museum Coevorden 
volgt voor de uitvoering van de 
arbeidsvoorwaarden van haar medewerkers 
(directeur en medewerker communicatie en 
educatie) de Museum CAO.

Volgens de statuten worden de bestuurders 
aangesteld voor de duur van vier jaar. 
Volgens een (nog te maken rooster) 
treden zij af. Indien er geen opvolging 
wordt gevonden kunnen zij tot tweemaal 
toe opnieuw worden aangesteld. Er wordt 
gestreefd naar de naleving van de Fair 
Practice Code.12 

Vrijwilligersbeleid
Een museumvrijwilliger is een persoon 
die werkt voor het museum door het 
uitvoeren van diverse activiteiten of 
deelneemt aan specifieke evenementen. 
Deze taken komen ten goede aan het 
museum en de lokale gemeenschap. Het 
museum werkt al sinds de oprichting 
met een grote groep vrijwilligers. Aan de 
hand van de handleiding ‘Het museum als 
vrijwilligersorganisatie’ dat door Movisie is 
opgesteld, heeft het Stedelijk Museum haar 
vrijwilligersbeleid geschreven.13 Wanneer 
nodig wordt dit beleid aangepast. Zo dient 
de Code Diversiteit & Inclusie toegevoegd 
te worden aan het vrijwilligersbeleid en 
geïmplementeerd te worden binnen de 
organisatie. Het museumbestuur erkent 
de meerwaarde van inclusief denken 
en een inclusieve organisatie. Voor 
uitgebreide informatie wordt verwezen 
naar het document ‘vrijwilligersbeleid- en 
handleiding Stedelijk Museum Coevorden’.

12 https://fairpracticecode.nl/nl (geraadpleegd op 10-03-2021).
13 M. Popovic, E. Bos, L. Tonckens, Het museum als vrijwilligersorganisatie: 
   handleiding en stappenplan voor het maken van vrijwilligersbeleid, 2010, Movisie.
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Organogram Stedelijk Museum Coevorden
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Visie
Onze vrijwilligers zijn onmisbaar voor het 
succes van het Stedelijk Museum Coevorden. 
Het museum kan niet voortbestaan zonder 
de inzet en aanwezigheid van de vrijwilligers 
die veelal optreden als baliemedewerker, 
gastheer en -vrouw of museumdocent 
en rondleider. Het Stedelijk Museum 
verwelkomt ook vrijwilligers die een bijdrage 
willen leveren op het gebied van PR & 
marketing, educatie en collectieregistratie. 
Behalve dat het museum om financiële 
redenen leunt op de inzet van vrijwilligers, 
treden vrijwilligers ook op als ambassadeur 
van het museum en kunnen zij door hun 
vrije tijd en belangstellende houding goed 
contact leggen met de bezoeker van het 
museum. 
Het museumbestuur erkent de waarde 
van het vrijwilligerswerk, in de dagelijkse 
werkzaamheden en in de toekomstplanning. 
Het museum zal de vrijwilliger daar 
waar mogelijk is steunen in de verdere 
ontwikkeling van vaardigheden.

In de praktijk
De directeur/coördinator is verantwoordelijk 
voor de werving van nieuwe vrijwilligers. 
De vrijwilligers worden begeleid door 
de directeur/coördinator. Een keer per 
kwartaal is er een vrijwilligersoverleg waarin 
de activiteiten, nieuwe ontwikkelingen en 
aandachtspunten worden besproken. De 
directeur informeert de vrijwilligers met 
name via de email, wanneer men direct 
op de hoogte gesteld moet worden en/of 
via één van de logboeken die bij de balies 
liggen.

Randvoorwaarden
In de gemeente Coevorden vallen 
vrijwilligers contractueel gezien onder het 
museum en verzekeringstechnisch onder 
de gemeente. De vrijwilligersovereenkomst 
wordt afgesloten tussen het museum en de 
vrijwilliger.

e. Verzekeringen

Zowel het personeel als de vrijwilligers 
zijn verzekerd, alsook de collectie 
en bruiklenen. De vrijwilligers en 
werkervaringsplaatsmedewerkers vallen 
onder de gemeentelijke verzekering. Ook 
de bestuurdersaansprakelijkheid valt 
onder deze verzekering. De ‘betaalde’ 
medewerkers, de directeur en de 
medewerker communicatie en educatie 
vallen onder de werknemersverzekering. 
De collectie is verzekerd via Marsh 
Nederland. Wanneer de totale waarde 
boven een bepaald bedrag komt te 
liggen bij tijdelijke bruiklenen (voor 
exposities), informeert de directeur de 
verzekeringsmaatschappij. De inboedel is 
sinds maart 2021 verzekerd bij Klap.

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering 
is afgesloten via de MKB Meerkeuze polis 
van Centraal Beheer.

Het museumbestuur wenst geen extra 
verzekeringen. Een onderzoek naar het 
afsluiten van alle verzekeringen onder één 
aanbieder zou wel waardevol kunnen zijn. 
Daarbij is het museum in afwachting van de 
uitkomsten van het Platform van Drentse 
Musea die een collectieve verzekering voor 
de Drentse Musea op haar wensenlijst heeft 
staan. 

Actiepunten:     
      

  
 Toevoegen van de Code Diversiteit & Inclusie 
 aan het vrijwilligersbeleid.    2021-2022
 Actualiseren en implementeren 
 bezoekersvoorwaarden.     2021-2022
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f. Kwaliteitssysteem en 
risicomanagement

Om de diverse werkzaamheden, taken 
en doelstellingen van het museum te 
waarborgen hanteert het Stedelijk Museum 
Coevorden een kwaliteitssysteem. Hierbij 
wordt de zogenaamde Plan-Do-Check-
Act (PDCA) gebruikt.14 Zie ook het schema 
hierboven. Het bestuur is verantwoordelijk 
voor toezicht op en uitvoering van het 
kwaliteitssysteem. 

14 Beschikbaar op: http://www.museumconsulenten.nl/uw-museum/bedrijfsvoering/kwaliteitszorg/ 
   (geraadpleegd op 20-08-2016). 

Governance Cultuur Code
De wijze waarop het museum de principes en 
aanbevelingen van de Governance Cultuur 
Code toepast gaat o.a. in overleg tussen de 
bestuursleden en directie, via een twee- tot 
driemaandelijkse bestuursvergadering. De 
directeur en de medewerker communicatie 
en educatie maken een voortgangsverslag 
van de dagelijkse organisatie en lopende 
activiteiten. De penningmeester dient voor 
aanvang van elke vergadering een actuele 
werkbegroting in. Zowel de werkbegroting 
als de voortgangsverslagen worden 
besproken. 

Deze vergaderingen en de genoemde 
verslagen dienen ook ter bevordering van 
de risicobeheersing. Daarbij volgt het 
bestuur het Plan-Do-Check-Act  principe. 
Met externe belanghebbende, zoals de 
gemeente, worden indien nodig afspraken 
gemaakt over de toekomst van het museum 
of over de benodigde subsidies. 

Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van 
het boekjaar, wordt er een vergadering van 
het bestuur (jaarvergadering) gehouden, 
waar in elk geval aan de orde komt de 
vaststelling van de balans en de staat van 
de baten en lasten. Een kascommissie wordt 
uitgenodigd door de penningmeester voor 
de financiële controle. 

Indien er sprake is van mogelijke belangen-
verstrengeling wordt dit behandeld in de 
bestuursvergadering en de benodigde 
toestemming gevraagd door de 
desbetreffende medewerker of bestuurslid. 
Het bestuur kan een aanvraag afwijzen. 
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Het museumbestuur wenst geen extra verzekeringen. Een onderzoek naar het afsluiten van alle 
verzekeringen onder één aanbieder zou wel waardevol kunnen zijn. Daarbij is het museum in 
afwachting van de uitkomsten van het Platform van Drentse Musea die een collectieve 
verzekering voor de Drentse Musea op haar wensenlijst heeft staan.  
 

f. Kwaliteitssysteem en risicomanagement 

Om de diverse werkzaamheden, taken en doelstellingen van het museum te waarborgen 
hanteert het Stedelijk Museum Coevorden een kwaliteitssysteem. Hierbij wordt de 
zogenaamde Plan‐Do‐Check‐Act (PDCA) gebruikt.14 Zie ook het schema hieronder. Het bestuur 
is verantwoordelijk voor toezicht op en uitvoering van het kwaliteitssysteem.  
 

 
 
Governance Cultuur Code 
De wijze waarop het museum de principes en aanbevelingen van de Governance Cultuur Code 
toepast gaat o.a. in overleg tussen de bestuursleden en directie, via een twee‐ tot 
driemaandelijkse bestuursvergadering. De directeur en de medewerker communicatie en 
educatie maken een voortgangsverslag van de dagelijkse organisatie en lopende activiteiten. De 
penningmeester dient voor aanvang van elke vergadering een actuele werkbegroting in. Zowel 
de werkbegroting als de voortgangsverslagen worden besproken.  
                                                            
14 Beschikbaar op: http://www.museumconsulenten.nl/uw‐museum/bedrijfsvoering/kwaliteitszorg/ (geraadpleegd 
op 20‐08‐2016).  
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Act: tref 
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procesprestaties 
te verbeteren
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Korte toelichting toepassing Governance Cultuur Code

1) De organisatie realiseert haar maatschappelijke 
doelstelling door culturele waarde te creëren, over te 
dragen en/of te bewaren.

2) De organisatie past de principes van de 
Governance Code Cultuur toe en licht toe hoe zij dat 
heeft gedaan (‘pas toe én leg uit’). De organisatie 
volgt de aanbevelingen op en wijkt daar alleen 
gemotiveerd van af (‘pas toe óf leg uit’).

3) Bestuursleden zijn onafhankelijk en handelen 
integer. Zij zijn alert op belangenverstrengeling, 
vermijden ongewenste belangenverstrengeling en 
gaan op een transparante en zorgvuldige wijze om 
met tegenstrijdige belangen.

4) Bestuursleden zijn zich bewust van hun eigen 
rol en de onderlinge verdeling van taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden en 
handelen daarnaar.

5) Het bestuur is verantwoordelijk voor de 
algemene en dagelijkse leiding, het functioneren en 
de resultaten van de organisatie.

6) Het bestuur gaat zorgvuldig en verantwoord om 
met de mensen en de middelen van de organisatie.

7) De raad van toezicht voert zijn toezichthoudende, 
adviserende en werkgeversrol op een professionele 
en onafhankelijke wijze uit. 

Bij het ontbreken van een raad van toezicht is dit 
principe niet van toepassing. N.B. Aanbeveling 
4,9,10,12 en 13 van dit principe vallen dan wel onder 
de verantwoordelijkheid van het bestuur.

8) Het bestuur is verantwoordelijk voor zijn 
samenstelling en waarborgt daarbij deskundigheid, 
diversiteit en onafhankelijkheid.

Wordt verklaard in de visie, het beleidsplan en de 
statuten van het museum. Het museumbestuur volgt 
de aanbevelingen.

Het bestuur wordt door de directie geattendeerd 
op de codes en wijzigingen hierin maar dient hier 
zelf op te anticiperen. Het museumbestuur is 
verantwoordelijk voor toezicht, naleving en reflectie. 
Het museumbestuur volgt de aanbevelingen.

Het museumbestuur houdt toezicht op belangen-
verstrengeling. Wanneer er sprake is van mogelijke 
belangenverstrengeling dienen medewerkers, 
directie en bestuursleden dit aan te geven tijdens de 
bestuursvergaderingen. Het museumbestuur volgt de 
aanbevelingen.

Toelichting hierover is te vinden in het beleidsplan 
en de statuten. Het museumbestuur volgt de 
aanbevelingen.

De directeur stelt vast wie de belangrijke 
externe belanghebbenden zijn en voert daarmee 
periodiek overleg. Het bestuur is wel betrokken bij 
gesprekken met bijvoorbeeld overheidsinstanties 
en kan aanvullen. Het museumbestuur is 
eindverantwoordelijk en volgt de aanbevelingen op.

Zie het beleidsplan. Het museum heeft geen 
vertrouwenspersoon vanwege de kleine omvang van 
de organisatie. Medewerkers en vrijwilligers kunnen 
bij de voorzitter van het bestuur terecht voor melding 
van misstanden en onregelmatigheden. Indien het de 
voorzitter zelf betreft kan men melding doen bij een 
van de andere bestuursleden.
Het museumbestuur volgt de aanbevelingen.

Het museumbestuur hanteert voor de bestuursleden 
een zittingstermijn van 4 jaar, zoals aangegeven 
staat in de statuten. Tegen die tijd dient geëvalueerd 
te worden aan wat voor type leden gewenst zijn 
(bijvoorbeeld gebaseerd op beroepsverleden en 
specialisme). Op basis daarvan wordt een profiel 
opgesteld en een nieuw bestuurslid geworven. De 
overige aanbevelingen worden in het bestuursmodel 
zo goed mogelijk opgevolgd.

Het museumbestuur volgt de aanbevelingen.
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Risicomanagement
Net als ieder ander museum heeft ook het 
Stedelijk Museum Coevorden te maken 
met risico’s op financieel gebied. Het 
museumbestuur is eindverantwoordelijk 
voor de controle en toezicht op 
risicomanagement. Een actuele financiële 
risico-inventarisatie binnen het museum 
ontbreekt. Deels is er wel een risicoanalyse 
verwerkt in het wensbeeld ‘Schatkist 
vol verhalen’, maar dan in de vorm van 
een SWOT-analyse. Het museum streeft 
daarom naar een risico-inventarisatie 
gericht op de komende beleidsperiode en 
de uitbreiding van het museum. Deze dient 
verwerkt te worden in het eerdergenoemd 
verkenningsplan. Daarbij wil het museum 

gebruik maken van de Toolkit Governance 
Code Cultuur: ‘De risico-pannenkoek als 
hulpmiddel’.15 Daarin komen de volgende 
risico-domeinen aan bod: ‘Strategie’, 
‘Governance’, ‘Financieel’ en ‘Operationeel’. 

Na de inventarisatie en inschatting van de 
risico’s dient het museumbestuur duidelijke 
afspraken te maken over de mate van 
risicobereidheid van de organisatie. De 
directie zal daaropvolgend aan het bestuur 
duidelijk moeten maken welke maatregelen 
worden genomen om de risico’s de 
beheersen. Deze risico’s zullen besproken 
worden tijdens het jaarlijks agendapunt 
‘financieel jaarverslag’. 

Actiepunten: 
          

  
 Verwerken van financiële risico-inventarisatie 
 in het verkenningsplan      2021-2022
 Het museumbestuur maakt afspraken 
 over de risicobereidheid     2022

15 https://bij.cultuur-ondernemen.nl/storage/media/GCC_tool_2014_09-risicopannenkoek.pdf
   (geraadpleegd op 10-03-2021)

g. Automatisering

Er zijn voldoende computers, printers, 
telefoons etc. in het museum aanwezig. Het 
emailverkeer loopt via Outlook en er is een 
hostingpakket afgesloten via Forcys.
Van alle bestanden wordt automatisch 
een back-up gemaakt op de externe NAS 
(Network Attached Storage) schijf. Het 
bedrijf Forcys heeft een overeenkomst 
met het museum en is beschikbaar voor 
onderhoud en ondersteuning. Er wordt 
gewerkt met het collectie registratiesysteem 
Adlib. Dit wordt eveneens opgeslagen op 
de NAS schijf. Er zijn geen aanpassingen 
gewenst op het gebied van automatisering.

h. Partners en 
belanghebbenden
Voor een succesvolle continuering van het 
museum is samenwerking met bepaalde 
partners cruciaal. Op de eerste plek zijn dit 
de partners van het Arsenaal: ToReCo, de 
bibliotheek, de Historische Vereniging van 
Coevorden en Theater Hofpoort. Ook de 
samenwerking met andere lokale instellingen 
en (toeristische) ondernemers zijn van 
belang bij het opzetten van activiteiten 
en arrangementen. De arrangementen die 
opgezet zijn in samenwerking met het 
restaurant De Heeren van Coevorden en het 
Kasteel zijn hier goede voorbeelden van.
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8. Meerjaren- 
begroting
a. Inhoudelijke toelichting

In het  overzicht  hiernaast vindt u de 
meerjarenbegroting 2021-2025. Er is 
een schatting gemaakt van de inkomsten 
en uitgaven voor de komende jaren, 
evenredig aan de inhoudelijke doelen, die 
in dit beleidsplan uiteen zijn gezet. Deze 
inhoudelijke doelen zijn bijvoorbeeld de 
jaarlijks hogere bezoekersaantallen, meer 
schoolbezoek én de werving van meer 
‘Vrienden van’ en sponsoren. Het jaar 2025 
hebben wij aangeduid als heropeningsjaar. 
In het beleidsplan is de wens voor een 
nieuwe conservatorfunctie aangegeven. 
Daardoor zijn de personeelskosten in 2025 
verhoogd. Mochten we gaan uitbreiden 
dan hebben we ook meer budget nodig 
voor tentoonstellingen, activiteiten en PR. 
De gemeentelijke subsidie is jaarlijks mee 
verhoogd om de kosten te kunnen dekken. 
In verhouding zijn de inkomsten en uitgaven 
over 2021 laag ingeschat als gevolg van de 
coronacrisis. We hopen in 2022 weer de 
normale gang van zaken, ook wat betreft de 
inkomsten en uitgaven, te kunnen hanteren. 

Een andere samenwerking betreft de 
partners van het Geopark. Het Geopark 
de Hondsrug is een groot gebied. Het 
beslaat vijf gemeenten (Coevorden, 
Emmen, Borger-Odoorn, Aa en Hunze 
en Tynaarlo) die gezamenlijk hebben 
besloten een vergaande samenwerking 
aan te gaan in het kader van duurzame 
economie. Een duurzame economie begint 
met een authentiek sterk gebiedsverhaal. 
Dat verhaal is aanwezig. Het Stedelijk 
Museum vertelt één van deze verhalen. 
Samen wordt een netwerk gecreëerd 
van zogenaamde expeditie poorten. 
Bezoekers worden vanuit deze centra 
doorverwezen naar de andere expeditie 
poorten. Coevorden wordt daarmee ook 
op andere plekken in het Hondsruggebied 
gepromoot. De expeditie-poorten worden 
ondersteund door het projectbureau van 
het Geopark de Hondsrug waardoor er 
telkens nieuwe activiteiten en producten 
worden ontwikkeld die weer moeten leiden 
tot nieuwe bezoekersstromen. Zonder al te 
grote inspanning kan geprofiteerd worden 
van Geopark de Hondsrug.

Behalve de bezoekers, leveranciers en 
samenwerkingspartners zijn er ook 
nog andere belanghebbenden, die zich 
manifesteren in de vorm van sponsoren 
en subsidiegevers. Zo is het museum 
afhankelijk van de jaarlijkse subsidie van 
de Gemeente Coevorden. De inrichting 
van de vaste collectie (2013) is mede 
mogelijk gemaakt door Interreg IV. Het 
Stedelijk Museum Coevorden werd voor de 
herinrichting van 2013, behalve door de 
donateurs, ook gesteund door een aantal 
sponsoren: Wildkamp, Mondriaanfonds, 
VSBfonds, Heidema Technische 
Handel, Feyen Groothandel Coevorden, 
Venhorst Makelaardij, Coeverse Plaaties, 
Hoveniersbedrijf Wilfred van der Weide en 
Plantenkwekerij Vlieghuus. 

Voor tijdelijke projecten vraagt het museum 
regelmatig subsidies aan bij o.a. de 
gemeente Coevorden, Provincie Drenthe, 
het Prins Bernhard Cultuurfonds en andere 
publieke en particuliere fondsen. Daarnaast 
biedt het museum diverse sponsorpakketten 
aan voor bedrijven die het museum een hart 
onder de riem willen steken. Particulieren 
kunnen Vriend van het museum worden 
tegen een jaarlijkse contributie. Informatie 
hierover staat vermeld op de website van 
het museum.
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b. Meerjarenbegroting 2021-2025

Omzet
Entreekaarten
Arrangementen
Bezoek scholen
Omzet winkel

Kostprijs van de omzet
Collectiebeheer
Educatieprojecten
Kosten overige activiteiten
Kosten arrangementen
IJzerkoekenoproer
Paviljoen
Kosten tentoonstellingen

Overige bedrijfsopbrengsten
Subsidie Gemeente Coevorden
Subsidie COVID-19 gerelateerd
Projectsubsidies
Donaties

Brutomarge

Personeelskosten
Lonen en salarissen
Sociale lasten en pensioenpremies
Overige personeelskosten

Afschrijvingen

Huisvestingskosten
Huur
Onderhoud Kloosterboer/Powesound
Elektra
Schoonmaakkosten

Verkoopkosten
4510 Reclame- en advertentiekosten

Kantoorkosten
Drukwerk
Abonnementen
Kantoorbenodigdheden
Overige kantoorkosten

Algemene kosten

Bedrijfsresultaat

Rentelasten
4905 Provisie en bankkosten bank

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

6.800

1.000
300

8.100

-500
-2.000
-6.400

-17.500
-1.000
-22.000
-49.400

222.000
2.500
14.500
3.400

242.400

201.100

-76.500
-14.500
-8.200
-99.200

-1.500

-39.000
-4.000
-9.500
-22.000
-74.500

-6.000

-1.200
-1.000
-1.200
-4.900
-8.300

-11.300

-101.600

300

-300

-300

0

15.000
3.000
1.000
500

19.500

-1.000
-2.000
-6.000
-500

-20.000
-1.000
-26.000
-56.500

230.300

10.000
4.000

244.300

207.300

-78.100
-14.800
-8.500

-101.400

-1.500

-40.000
-4.000
-9.500
-22.000
-75.500

-6.500

-3.000
-1.000
-1.200
-4.900
-10.100

-12.000

-105.600

300

-300

-300

0

16.500
3.200
1.000
600

21.300

-1.500
-2.000
-6.000
-500

-20.000
-1.000
-26.000
-57.000

232.850

10.000
4.500

247.350

211.650

-79.700
-15.100
-8.500

-103.300

-1.750

-41.000
-4.000
-9.500
-22.000
-76.500

-7.000

-3.200
-1.000
-1.200
-4.900
-10.300

-12.500

-108.050

300

-300

-300

0

18.000
3.400
1.000
700

23.100

-2.000
-2.000
-6.000
-500

-20.000
-1.000
-26.000
-57.500

236.200

10.000
4.700

250.900

216.500

-81.300
-15.400
-9.000

-105.700

-2.000

-42.000
-4.000
-9.500
-22.000
-77.500

-7.500

-3.400
-1.000
-1.200
-4.900
-10.500

-13.000

-110.500
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9. Samenvatting

Het Stedelijk Museum Coevorden wil de komende beleidsperiode inzetten op uitbreiding en 
verdere professionalisering. Daarbij wordt ingezet op een aansprekende tentoonstellings- 
en activiteitenprogrammering waarbij ook rekening wordt gehouden met toegankelijkheid 
en inclusie. Om de doelstellingen te behalen is het van belang dat er wordt geïnvesteerd 
in het pand door de gemeente en andere subsidiegevers en belanghebbenden. Ook aan de 
organisatieopzet moet worden gewerkt. Hoe het museumgebouw en de organisatie het beste 
geprofessionaliseerd kunnen worden en wat dit voor financiële gevolgen heeft, zal worden 
onderzocht in een verkenningsplan. De meerjarenbegroting van dit beleidsplan geeft hier 
al een eerste indicatie op. Voor een completer beeld en een frisse strategische blik wil het 
museum een extern adviesbureau aantrekken. 

Daarnaast zal de komende beleidsperiode ingezet worden op de volgende actiepunten:  

Actiepunten:   
 Uitvoeren van een Risico-Inventarisatie en Evaluatie    2021
 Opstellen ‘Marketingonderzoek 2021-2025’     2021
 Opstellen rooster van aftreden museumbestuur    2021
 Uitvoeren actiepunten ‘Marketingonderzoek 2021-2025’   2021-2025
 Registreren bibliotheek en fotocollectie     2021-2022 
 Fotograferen eigen stukken vaste collectieopstelling   2021-2022
 Onderzoek eventuele online beschikbaarheid collectie   2021-2022
 Toevoegen informatieplan en updaten collectieplan   2021-2022
 In gesprek met gemeente, Geopark de Hondsrug en de huidige 
 Arsenaalpartners over uitbreiding en herindeling     2021-2022 
 Toevoegen van de Code Diversiteit & Inclusie bij het 
 vrijwilligersbeleid         2021-2022
 Actualiseren en implementeren bezoekersvoorwaarden   2021-2022
 Uitvoeren van een verkenningsplan m.b.t. de uitbreiding van 
 het museum en het depot. Hierin meenemen: personeel en 
 organisatie (gewenste functies); ontwerpplan presentaties; 
 facilitaire voorzieningen op het gebied van isolatie, klimaat- 
 beheersing, beveiliging en toegankelijkheid; financiële 
 risico-inventarisatie; financiering, programma van eisen en 
 een plan van aanpak        2021-2022
 Het museumbestuur maakt afspraken over de (financiële) 
 risicobereidheid         2022
 Starten subsidie- en uitvoeringstraject van uitbreidingsplannen  2023-2025
 Uitbreiding en verbetering facilitaire voorzieningen en indeling 
 van het museum en het depot       2024-2025
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