Uitnodiging deelname Vriendenbezoekdagen
Waarom Vriendenbezoekdagen?
De Museumvrienden kampen de laatste jaren met een teruglopend vriendenaantal, waardoor actie
gewenst is om die trend minimaal te stoppen, maar liever nog te keren.
Daartoe is in de NFVM-vergadering voorjaar 2018 het idee geopperd om acties te ondernemen om
museumvrienden te binden en te boeien. De Vriendenbezoekdagen zijn een actie in dat kader.
Hoe gaat het in z’n werk?
Wilt u een vriendenbezoekdag organiseren? Geef dan de datum , het maximaal aantal deelnemers
en de contactpersoon (met e-mailadres en telefoonnummer) door aan het secretariaat van de NFVM,
secretariaat@nfvm.nl.
Het secretariaat maakt per half jaar een overzicht van de Vriendenbezoekdagen met datum,
maximaal aantal deelnemers en de gegevens van de contactpersoon. Dit overzicht wordt op de
website van de NFVM geplaatst en er wordt een aankondiging naar alle leden van de NFVM ge-emaild.
Wilt u deelnemen aan een vriendenbezoekdag?
De Museumvrienden informeren actief hun eigen leden/vrienden en inventariseren zelf de
deelname uit hun eigen kring. Het aantal aanmeldingen wordt minimaal 1 week vóór het bezoek aan
de contactpersoon van de ontvangende Vrienden gemeld.
De ontvangende Vrienden heten de bezoekers op de aangegeven dag en tijd welkom met een kopje
koffie en vertellen daarbij hoe zij aan het bezoek invulling willen geven.
Na afloop maken de ontvangende Vrienden een kort verslag van het bezoek ter publicatie op de
website van de NFVM en de eigen website.
De bezoekende vrienden komen op eigen gelegenheid en op eigen kosten naar het ontvangende
museum waarvoor de entree wordt betaald.
De bezoekdagen worden georganiseerd door en voor de (achterbannen van de) leden van de NFVM.
Planning 1e halfjaar 2019
1 week van tevoren het aantal deelnemers aan de contactpersoon doorgeven via e-mail. Indien
maximum is bereikt, dan zal ontvangend museum een alternatieve bezoekdag aanbieden aan de
vrienden die een aanmelding hebben gedaan, maar niet meer op de geplande datum kunnen komen.

Datum

Maximum

Museum

Contactpersoon

16
maart

50

Elisabeth Weeshuis
Museum Culemborg

Jan Seij

13 april

Sjoel Elburg

Harry de
Jonge

11 mei

Gouds Museum

Els Scholten

Dorus Rijkers
Museum
Den Helder

Rian Bok

22 juni

24

E-mail

Telefoon

0653505491
06vrienden@sjoelelburg.nl
53224459
0182elsscholten@xs4all.nl
530905
j.seij@planet.nl

rian.bok@quicknet.nl

0610086437

Voor informatie over de collectie en/of tentoonstellingen wordt verwezen naar de websites van de te
bezoeken musea.

