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Naam

Stichting Exploitatie Nederlands IJzermuseum

Nummer Kamer van Koophandel

09102167

Adres

Boogschutter 24, 7071 TD Ulft

Telefoonnummer

06 52304164

E-mailadres

info@nederlandsijzermuseum.nl

Website (*)

www.nederlandsijzermuseum.nl

Actief in sector (*)

musea

In welke landen is uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

0 fte

Aantal vrijwilligers (*)

25

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

P. van Toor

Secretaris

W. van Hagen

Penningmeester

R. Immink

Algemeen bestuurslid

F. van Doesum

Algemeen bestuurslid

A. Wolswijk

Doelgroepen (*) (meerdere opties mogelijk)
Algemeen publiek

Jongeren

Kinderen

Ouderen

Studenten

Overig
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling van de instelling. Wat wil de instelling bereiken?
De stichting heeft ten doel: het verzamelen en exposeren van ijzerproducten alsmede het in
beeld brengen en het wekken van belangstelling voor de historische ontwikkeling van de
ijzerindustrie en alles wat in de ruimste zin des woords daarmee verband houdt

Hoofdlijnen beleidsplan
Welke werkzaamheden verricht de instelling?
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
- het onderhouden en exploiteren van een collectie voorwerpen met betrekking tot de
ijzernijverheid, en van een op het onderwerp gericht(e) bibliotheek, archief en verzameling
parafernalia;
- het (doen) exposeren van deze en soortgelijke verzamelingen of gedeelten daarvan; het
stimuleren van activiteiten met betrekking tot de ijzerindustrie en haar geschiedenis en
alles wat daarmee samenhangt; - en voorts al hetgeen genoemde collecties kwalitatief verbetert en de doelstelling van de
stichting bevordert.
Wanneer worden welke werkzaamheden uitgevoerd?
Gedurende het hele jaar
En hoe dragen die bij aan het realiseren van de doelstelling?
Door mensen de collectie te tonen, door uitleningen, door activiteiten, wordt aandacht en
waardering voor de ijzerindustrie, de producten, productie en producenten (arbeiders,
ondernemers) gewekt.
Hoe krijgt de instelling inkomsten?
Uit sponsoring, vrijwillige bijdragen, inzet vrijwilligers, subsidies, georganiseerde activiteiten
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Op welke manier en aan welke doelen worden de verkregen inkomsten besteed?
Huur depot, onderhoud collectie, opzetten en onderhouden van exposities, opzetten
activiteiten voor publiek, m.n. voor de jeugd
Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor het statutaire bestuur, voor de leden van het beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel (bijvoorbeeld CAO of salarisregeling).
Activiteitenverslag
In 2020 zijn door de coronacrisis veel activiteiten vervallen.
Ontvangst van bezoekers en rondleidingen waren alleen in de eerste maanden en in de zomer
(beperkt) mogelijk. Maar een activiteit als IJzerwijs (voor groepen 8 van de basisscholen) kon
vanwege corona geen doorgang vinden.
Wel is het IJzermuseum sterk betrokken geweest met uitleen van materialen, input van
kennis en deels inrichting van het Toeristisch Inspiratiepunt op het DRU Industriepark.
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Toelichting staat van baten en lasten

Zie financiële jaarstukken.

