Boerderij- en Rijtuigmuseumboerderij Vreeburg staat als Stichting Museumboerderij
Vreeburg als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) bij de Belastingdienst
geregistreerd.
Naam van de instelling.
Stichting Museumboerderij Vreeburg.
(Boerderij- en Rijtuigmuseum Vreeburg)
Fiscaalnummer:
8049.06.105
Adres.
Bezoek- en postadres: Loet 14, 1741 BP Schagen.
Tel.0224-216906.
E-mail: info@museumvreeburg.nl
Website: www.museumvreeburg.nl
Doelstelling.
De Stichting stelt zich ten doel een beeld te geven van de historie van landelijk WestFriesland, in het bijzonder van de agrarische historie en van het leven, wonen en werken in
Schagen en omgeving.
Hoofdlijnen van het beleidsplan.
Het thans geldende beleidsplan is vastgesteld door het Algemeen Bestuur bij besluit van 26
maart 2018.
Hoofdlijnen:
Getracht wordt de doelstelling te bereiken:
a. door het verzamelen/bewaren van objecten die kenmerkend waren/zijn voor het dagelijks
leven in West-Friesland;
b. door middel van vaste en wisselende exposities, waarin ontstaan en ontwikkeling van
tradities speciale aandacht krijgen.
Daarbij ligt de nadruk op de agrarische cultuur. Als doelgroep wordt beoogd een ieder die
interesse heeft in de vele facetten van het wonen en werken van de West-Fries in het
verleden, in het bijzonder de periode vanaf 1900. Speciale aandacht gaat uit naar de
schooljeugd (basis- en voortgezet onderwijs) om die door middel van bijzondere projecten te
bereiken.
De belangrijkste beleidsvoornemens tot 2023:
• Verdere samenwerking met Schager musea stimuleren.
• Toegankelijkheid lichamelijk gehandicapten naar verdieping in boerderij nog eens
kritisch bekijken.
• Verdere verbetering en verdieping van de collectie en zo nodig plan tot verbetering
opstellen.
• Jaarlijkse lichtmetingen verrichten.

• Verdere uitbreiding van audiovisuele middelen en inspelen op (toekomstige)
ontwikkelingen op het gebied van automatisering.
• Gerichter onderzoek naar motieven publiek voor het bezoek.
• Verdere intensivering contacten met onderwijsinstellingen.
• Scholing van vrijwilligers.
• Donateursactie.
• Aandacht voor organisatie van nieuwe evenementen.

Bestuurssamenstelling, beloningsbeleid en de namen van de bestuurders.
Het bestuur is als volgt samengesteld:
J.C.J. van Kampen, voorzitter
A.J.A. Wauters, secretaris
B. Schop, penningmeester
S.J. Huijberts, lid
L.C.M. Kortenaar, lid
Mevr. G.C. Mak, lid
R. Mud, lid
Niemand van de bestuursleden en de vrijwilligers ontvangt een beloning. Er is geen
personeel in dienst.
Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten.
Zie jaarverslag over 2020 op deze website.
Balans en staat van baten en lasten met toelichting.
Zie financieel overzicht 2020 op deze website.

