
  JAARPLAN 2021    10 april 2021  

 

Dit jaarplan is gebaseerd op de missie en visie en de uitwerking daarvan zoals verwoord in het beleidsplan 
2021-2025. 

We streven ernaar om eind  2021 de volgende doelen bereikt te hebben. 

1. We hebben een Beleidsplan Nederlands IJzermuseum 21-25 , met het Document Missie en Visie van     
februari 2021 als uitgangspunt. 

2. We hebben een Groeidocument Stappenplan Verhuizing Depot. 

3. We hebben van het gemeentebestuur daadwerkelijke steun, moreel en financieel,  tav ons doel nl. 
het komen tot een fysiek museum op het DRU-IP. 

4. We zijn gestart met een conceptontwerp museuminrichting 

5. We hebben afspraken over een vestigingsplaats voor het fysieke museum, bij voorkeur op het DRU-
IP te Ulft en hebben dit vastgelegd in een intentieverklaring met stichting Stichting DRU IP. 

6. We hebben met de stichting Stichting DRU Industriepark afspraken  over de vestiging van  het open 
en gesloten depot, en dit is vastgelegd in een intentieverklaring. 

7. We hebben duidelijkheid over financiering van verhuizing collectie en de plaatsing op het DRU-IP. 

8. We hebben  een omschreven bestuursstruktuur van de stichting Stichting Exploitatie IJzermuseum 
en de stichting Stichting Collecties Nederlands IJzermuseum , geactualiseerd naar de Governance 
Code en de WBTZ. 

9. We hebben de verhoudingen tussen de stichtingen Collecties en Exploitatie in kaart gebracht. 

10.  We hebben een voorlopige aanpassing van de statuten, en daarnaast een Huishoudelijk Reglement  
 voor de stichting Stichting Exploitatie Nederlands IJzermuseum vastgesteld. 

11.  We hebben afspraken over de gezamenlijke doelstellingen in de samenwerking tussen CIVON B.V.  
 en de stichting Stichting Exploitatie Nederlands IJzermuseum. 

12.  We hebben jaarprogramma met daarbinnen exposities, rondleidingen en andere activiteiten. 

13.  We hebben  stappen gezet naar een verdienmodel voor de stichtingen NIJM, waaronder    
 sponsorwerving. 

14.  We hebben de doorontwikkelde en vernieuwde website in de lucht, waarop actuele informatie   
 over NIJM, waaronder de beleidsplan, en zowel secretariële als financiële jaarplannen en   
 jaarverslagen. 

15.  Wij hebben een vrijwilligersplan, waarbinnen een  scholingsplan. 

16. We onderhouden contacten met de stichting Stichting Gaanderense IJzermolen, de Dorpssmederij  
   Wijnbergen, en met ERIH Nederland (Euregionetwerk Industriecultuur). 
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