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BELEIDSPLAN VERENIGING VRIENDEN VAN MUSEUM VLAARDINGEN 2019 – 2025  

  

Inleiding  

De Vereniging Vrienden van het Visserijmuseum is opgericht op 21 november 1988.  In 

opdracht van de Gemeente Vlaardingen houdt het museum zich sinds 2015 niet langer 

alleen bezig met de (zee)visserij, er wordt ook aandacht en ruimte geschonken aan de 

Vlaardingen cultuur, regionale archeologie en stadshistorie. Vanwege deze verbreding is de 

naam van het Visserijmuseum gewijzigd in Museum Vlaardingen. Evenzo is de naam van de 

Vereniging aangepast in Vereniging Vrienden van Museum Vlaardingen.  

Deze aanpassingen hebben voor de Vereniging Vrienden van Museum Vlaardingen geleid 

tot verbreding van haar taken- en ondersteuningspakket met aanpassing van de statuten tot 

gevolg.   

  

 

Doel  

Het doel van de Vereniging Vrienden van Museum Vlaardingen is het bevorderen van de 

groei en bloei van de Stichting Museum Vlaardingen. Belangrijk daarbij is het vernieuwen 

van de positionering van Museum Vlaardingen zodat het museum met het thema “Leven met 

water, vroeger, nu en later” bestaansrecht behoudt en optimaliseert binnen de brede 

Vlaardingse samenleving en de regio daaromheen.   

  

 

Visie 

Omdat Museum Vlaardingen zich niet alleen richt op de (zee)visserij is het doel van de 
Vereniging Vrienden van Museum Vlaardingen, hierna aangegeven met “de Vrienden”, 
aangepast aan het verbrede doel van het museum. De samenwerking tussen het museum 
en de Vrienden is daarbij geïntensiveerd. 
Ook wordt het, door de verbreding van het doel, noodzakelijk om de band en de 

samenwerking met andere relevante organisaties en instanties binnen Vlaardingen te 

versterken. Belangrijk is om van elkaar te leren maar ook om overlappen te voorkomen. Zo 

onderhoudt het bestuur van de Vrienden speciale contacten om doublures bij inzet en 

publicaties te voorkomen. Echter, vooralsnog is gebleken dat publicaties van de Vrienden 

zoals het Vlaardings Woordenboek, magazine De Spil en informatie op het Vriendendeel van 

de website van het museum het doel dienen omdat deze origineel zijn van aard doordat zij 

hun oorsprong vinden in Museum Vlaardingen en in wat daar wordt verzameld, beheerd en 

geëxposeerd.   
  

 

Activiteiten en publicaties 
De Vrienden organiseren en verzorgen ieder jaar de volgende activiteiten: 

• Meerdere lezingen voor leden en belangstellenden; 

• Zij organiseren en verzorgen verschillende evenementen;  

• Zij bieden het museum financiële ondersteuning ten behoeve van de verwerving van 
objecten, uitvoering van restauraties en de inrichting van exposities;  

• Zij houden de leden op de hoogte van de ontwikkeling binnen en rondom het 
museum door middel van magazine de Spil dat 3x per jaar verschijnt; 

• Zij houden de leden op de hoogte van ontwikkelingen en activiteiten via het Vrienden 
deel van de website van het museum en via facebook; en 

• Zij stellen een 2-jaarlijkse prijs beschikbaar ten behoeve van de bevordering van 
nieuw onderzoek naar de Nederlandse zeevisserijhistorie.  

  
 

 

 

 

 



 

 

Verwerving en beheer van inkomsten. 

De Vrienden doen incidenteel een oproep aan de leden om voor specifieke doelen financiële 

bijdragen te leveren. Het kan gaan om een bijdrage voor de inrichting van een expositie, de 

verwerving van een museumstuk of de restauratie van een museumstuk. 
 
De positieve resultaten van de Vrienden worden jaarlijks aan het museumfonds van de 
Vrienden toegevoegd. Uit dit fonds worden bijdragen geleverd aan bijzondere verzoeken 
vanuit Museum Vlaardingen.  
Bovendien is er een fonds, het zogenaamde Hoogendijkfonds, ter bevordering van het 
onderzoek naar de zeevisserijgeschiedenis van Nederland en een reservering ten behoeve 
van een mogelijk in het museum te ontwikkelen aquarium. 
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