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Verzelfstandiging - verandert er iets
voor de Vrienden?
Wie van dichtbij betrokken is bij de operatie van verzelfstandiging van rijksmusea, weet dat zo,n proces buitengewoon veel energie en tijd kost. En wie van een afstand
straks van het resultaat kennis neemt kan zich wel
indenken, dat er heel wat aan vooraf is gegaan. Uit het
jaarverslag van ht Zuiderzeemuseum over 1993 kunnen de
Vrienden lezen, dat de verzelfstandigingsproblematiek bijna
bij voortduring centraal stond.

Het

is goed om de omslag op I juli
aanstaande als een momentopname te
beschouw en, een 'point of no-return'
weliswaar, maar tevens als de start van
een nieuw tijdperk. 'Nieuw' in de eerste plaats voor directie en personeel
van het museum. Ongetwijfeld zal het
publiek - op den duur - ook de positieve gevolgen van de verzelfstandiging
ondervinden. Want daarvoor doen wij
het toch, nietwaar?
Terzijde mag overigens best nog eens
worden gewezen op het (wapen)feit.
dat ondanks alle aandacht voor de verzelfstandiging, de 'crew' van het museum
wel kans heeft gezien om vorig jaar een
recordaantal bezoekers te ontvangen.
Verzelfstandiging dus, maar verandert
er nu ook wat voor de Vrienden?
Het heeft er een tijdlang naar uitgezien.
dat de mantelorganisatie Piscator BV
zou moeten integreren in de museumorganisat.ie. Uiteindelijk is gebleken,
dat de zelfstandige structuur ook voor
het museum voordelen biedt. Met enige wijziging In bestuurssamenstelling,
met goede afspraken over geïntegreerde bedrijfsvoering blijft de mantelorganisatie overeind.
Uitgangspunt was en Is, dat de Vereniging Vrienden met haar mantelorganisatie er is ten dienste van de doelstelling van het museum. Ondersteuning
van de activiteiten van het museum in
zijn nieuwe vorm is <ook bestaansgrond
van de Vereniging Vrienden van het
Zuiderzeemuseum. Er hoeft dus niets
wezenlijks te veranderen. Alhoewel...
een nieuwe start van het museum zou
een goede gelegenheid zijn ons te bezinnen op onze relatie. Zou het beter
kunnen?
Kan er iets verbeteren aan de betrok-

kenheld en de inzet van Vrienden?
Zijn Vrienden beschikbaar voor inzet
als vrijwilliger? Zijn er specifieke projecten denkbaar waarbij de Vrienden een
rol van betekenis kunnen spelen ten
bate van (aandacht voor) het museum?
De gratis toegang tot het museum,
vier keer per jaar het Peperhuis, het
jaarboek, lezingen en ledendag betekenen een aanmerkelijke tegenprestatie
van de ledencontributie. Als de revenuen van Piscator bv zouden wegvallen
zou er - afgezien van bestaande reserves en voorzieningen - w einig materiële

steun voor het museum overschieten.
Een voor de hand liggende constatering
is, dat onder 3 30.800 bezoekers ( 1993)
er toch meer dan 1200 (ons redelijk
constante ledental) Vrienden moeten
zitten. Vergroting van het ledental levert meer geld en meer maatschappelijk draagvlak op.
De rol van de Vereniging mag in kwantitatief en kwalitatief opzicht wel weer
eens onder de loupe worden genomen.
De toekomstige relatie tussen de
Vereniging Vrienden en de Stichting
Zuiderzeemuseum is al enkele malen
onderwerp van gesprek geweest tussen
bestuur en directie. Een klein werkgroepje buigt zich over deze materie.
Voor de ledenvereniging op 25 juni a.s.
zullen wij dit punt agenderen, opdat
gedachten, ideeën en suggesties van
Vrienden bij de discussie kunnen worden betrokken.
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