VERENIGING VRIENDEN VAN HET GRONINGER MUSEUM

BELEIDSPLAN 2020 – 2024
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Voorwoord
De Vereniging Vrienden van het Groninger Museum (hierna te noemen VVGM) is een
bloeiende vereniging met gezonde financiën.
De komende jaren wil de vereniging alle leden nog meer betrekken bij activiteiten van de
vereniging. Leden krijgen meer inspraak in de manier waarop het beleid wordt uitgevoerd en
worden uitgenodigd hier actief over mee te denken. Ook kunnen de leden zelf actief
bijdragen aan het toewerken naar de vereniging die we willen zijn.
Het beleid van de vereniging is erop gericht om de groei van de vereniging te bevorderen.
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Inleiding

Het beleidsplan 2020-2024 van de VVGM beschrijft de huidige situatie en de ambities van de
vereniging voor de komende jaren.
Het bestuur heeft zich samen met de directie van het Groninger Museum (hierna te noemen
GM) gebogen over de vraag welke richting de vereniging op wil. Dit is gedaan middels een
brainstormsessie en aan de hand van de input is een beleidsplan opgesteld.
Dit beleidsplan heeft een looptijd van vier jaar en geeft aan hoe de vereniging naar een nog
hoger plan wordt getild.
Graag nodigen we onze leden uit om kennis te nemen van dit beleidsplan. We zien het plan
als een uitdaging om samen de handen uit de mouwen te steken en aan de slag te gaan.
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De vereniging

2.1
Historie
De VVGM is veertig jaar geleden opgericht door een aantal personen die het GM een warm
hart toe droegen en die zich met de oprichting van de vereniging tot doel hebben gesteld
het GM te ondersteunen. Dit bleek het startschot te zijn voor een bloeiende vereniging met
een groot aantal leden.
2.2
Missie en Visie
De vereniging kenmerkt zich door het ondersteunen van het GM middels (mede)financiering
van aankopen en levert daarmee een bijdrage aan de culturele functie die het GM heeft en
daarmee tevens een bijdrage aan het versterken van het culturele en economische klimaat
van de provincie Groningen.
De vereniging genereert inkomsten ten behoeve van het GM onder meer door het
versterken van de betrokkenheid van de leden bij het museum. Daartoe organiseert zij
verschillende activiteiten zoals de Vriendenavonden, previews van tentoonstellingen,
excursies, vrije toegang tot het GM, Kunsthalle Emden, Kunsthalle Bremen en Horst-JanssenMuseum Oldenburg.
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Organisatorische structuur
De vereniging wordt bestuurd door 7 bestuursleden (bestaande uit voorzitter, secretaris,
penningmeester en 4 algemene bestuursleden). De leden worden benoemd door de
algemene ledenvergadering.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het goed laten functioneren van de vereniging en het
realiseren van de genoemde doelstelling. Dit betekent dat het bestuur zorg draagt voor:
● het ontwikkelen van een beleid;
● een goed functionerend secretariaat (verslaglegging, archief)
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●
●
●
●

de financiën (begroting, jaarverslag, betalingen)
fund- en friendraising
de organisatie van activiteiten zoals lezingen, excursies etc
een goede afstemming van activiteiten met de directie van het GM.

De voorzitter is belast met het leiden van de vereniging. De voorzitter representeert deze,
indien nodig, bij externe gelegenheden en bewaakt de dagelijkse gang van zaken. Ook is de
voorzitter het eerste aanspreekpunt binnen de vereniging.
De secretaris is verantwoordelijk voor alle interne en externe communicatie. Voor externe
partijen is de secretaris het eerste aanspreekpunt.
De penningmeester kent als grootste verantwoordelijkheid de financiën van de vereniging.
Dit houdt in dat de penningmeester ervoor zorgt dat de contributie wordt geïnd, rekeningen
worden betaald en er zowel een begroting als financieel jaarverslag worden opgesteld.
De algemene bestuursleden zijn belast met overige zaken, waaronder het verzorgen van
mailings naar de leden, het organiseren van excursies en het onderhouden van contacten
met de Vrienden van Kunsthalle Emden, Kunsthalle Bremen en Horst-Janssen- Museum
Oldenburg.
Gezamenlijk draagt het bestuur zorg voor de organisatie van lezingen en previews die
betrekking hebben op de tentoonstellingen van het GM.
De kascommissie is belast met het controleren van de financiële overzichten die door de
penningmeester worden opgesteld. Deze dient toereikend te zijn. Daarnaast dienen
financiële verslagen correct te zijn en dient de commissie hierover verslag te doen aan de
Algemene Ledenvergadering.
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Ambities
Het bestuur heeft zich voor de periode 2020-2024 een aantal doelen gesteld. Deze zijn:
De binding van de leden met het GM te versterken door middel van:
o het houden van een enquête onder de leden met vragen naar hun specifieke
verwachtingen van de vereniging en hun wensen
o het toelichten van aankopen ten behoeve van het GM
o het bevorderen van ontmoetingen tussen de leden
o het participeren van de leden in de vereniging in de vorm van deelname in
adviescommissies/klankbordgroepen
o het invullen van een ambassadeursfunctie voor de VVGM en het GM
o het inbrengen van expertises/netwerken van de leden ten gunste van de
vereniging
o actieve deelname aan maatschappelijke activiteiten van het GM.
-
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Onderzoek doen naar mogelijkheden voor de leden ten aanzien van
o schenkingen, legaten aan de VVGM als ANBI
o het werven van nieuwe leden

o geprivilegieerde keuzes.
Om de doelstellingen ook daadwerkelijk tot een succes te kunnen maken, is het belangrijk
dat de doelstellingen concreet en haalbaar zijn. De genoemde doelstellingen dienen SMART
te zijn (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden).
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Evaluatie

Met dit beleidsplan is een eerste stap gezet in de richting die we als vereniging willen volgen
en verder willen ontwikkelen. Een evaluatie zal hiertoe bijdragen en dient als moment om
het beleid waar nodig aan te passen. Daarover wordt verslag gedaan aan de Algemene
Ledenvergadering. Het bestuur staat positief tegenover de inhoud van het beleidsplan en
ziet het plan als een kans om al het potentieel van de vereniging te benutten. Het bestuur
kan dit echter niet alleen en heeft de hulp van de leden nodig om alle doelen te bereiken.

Vastgesteld door het Bestuur van de VVGM op 26 november 2019.
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