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Omschrijving van de ANBI
Archeon faciliteert de ontmoeting tussen een zo breed mogelijk publiek en de geschiedenis van Nederland
op een informatieve en interactieve wijze, met als doel het verzorgen van een fijne, leuke en bovenal
leerzame ervaring in een zo authentiek mogelijke (pre)historische omgeving. Archeon beheert en
presenteert authentieke reconstructies van 43 gebouwen, meerdere monumenten en gebruiksvoorwerpen
gebaseerd op archeologische opgravingen vanaf het mesolithicum (6000 v.C.-) tot aan de middeleeuwen
(1350), om het materiele en immateriële erfgoed van Nederland nu en in de toekomst te waarborgen.
Uitbreiding van aanwezige kennis wordt gegarandeerd middels onderzoek en experimentele archeologie.
(pre)Historische geklede ArcheoTolken vertalen op een interactieve wijze het verleden naar het heden, met
als primaire doelen educatie en historisch vermaeck.
Hoofdlijnen van het Beleidsplan
• De doelstellingen uit het beleidsplan zullen worden gerealiseerd met behulp van o.a. vrijwilligers, en
dienen een algehele verbetering, te weten het vergroten van het besef van ons gedeelde verleden.
• Archeon zal in stand worden gehouden in zowel fysieke vorm, evenals als instituut, in zowel de nabije,
als de verre toekomst.
• Archeon treedt als gastheer op voor een breed, gevarieerd publiek. Archeon richt zich niet alleen op
schoolkinderen, ouderen en gezinnen uit de regio, maar ook op een nationaal en internationaal
publiek.
• Archeon draagt zorg voor vermakelijke en plezierige dag / bezoek in een historische wetenschappelijk
verantwoorde omgeving.
• Archeon treedt op als kenniscentrum voor de geschiedenis en archeologie van Nederland van het
mesolithicum (8800 voor Chr.) tot aan de 15e eeuw. Hiertoe verzamelt en documenteert Archeon
kennis over het materiele en immateriële erfgoed van ons land van deze periode.
• Archeon zal gedurende openingstijden de gehele collectie tentoon stellen op een informatieve en
interactieve wijze om op deze wijze bezoekers te onderwijzen, in acht nemend de maatschappelijke en
archeologische context van de collectie, en bezoekers stimuleren terug te keren naar Archeon.
• Archeon waarborgt de kwaliteit van de informatie die middels haar medewerkers aan de bezoekers
verschaft wordt. Verschafte informatie dient correct, authentiek en actueel te zijn. Recente
ontwikkelingen en ontdekkingen op relevante vakgebieden worden verwerkt in de informatiebronnen,
educatieve programma’s en gecommuniceerd naar medewerkers, opdat het publiek beschikking heeft
tot de meest actuele informatie.
• Archeon biedt nu en in de toekomst specifieke educatieve programma’s aan al haar doelgroepen en
ontwikkelt waar nodig nieuwe programma’s. De educatieve middelen worden afgestemd op de
doelgroepen en bieden de optie tot kennisvergroting op verschillende niveaus en over verschillende
thema’s. Ter bevordering van de kennisoverdracht en om terugkerende bezoekers te blijven
stimuleren, sluiten deze programma’s aan bij actuele thema’s.

•

•

Archeon zal haar museale kerncollectie op effectieve manier beheren en behouden, door gedurende de
beleidsperiode structureel toezicht te houden op de collectie en haar omgeving en door waar nodig
onderhoud, conservatie- en restauratiewerkzaamheden te verrichten.
Archeon zal de komende twee jaar actief bijdragen aan onderzoek naar de collectie en daar aan
verwante thema's en zal tevens participeren aan dan wel initiëren van ten minste twee
erfgoedprojecten, om op deze wijze nieuwe kennis over de collectie te winnen, bewustzijn voor het
regionale erfgoed te vergroten en de regionale, nationale en internationale banden te verbeteren.

Actuele samenvatting behalen doelstellingen 2017:
- De Museumkaart is ingevoerd;
- Het bezoekersaantal is flink gestegen;
- Er zijn maandelijks lezingen verzorgd;
- Er is een nieuwe wisseltentoonstelling gelanceerd in 2017;
- De kerncollecties zijn geregistreerd;
- Het aantal vrijwilligers is sterk toegenomen;
- Er zijn een flink aantal themaweekenden geweest, evenals een groot evenement en Romeins festival;
- Het meerjarenproject t.b.v. de restauratiewerf voor de Zwammerdamschepen is van start gegaan;
Namen en functies van de bestuurders: Geerlings, Nikolaas Adrianus
Voorzitter
Innemeé, Karel Christiaan
Secretaris
Veldman, Jack Peter
Penningmeester
Financieel beleid op hoofdlijnen
Middelen worden verkregen uit:
1. Entreegelden (onderwijs, dagbezoek, bedrijven en organisaties/zaalhuur, de
Museumkaart);
2. Horeca activiteiten zijn ondergebracht in een aparte afdeling. Revenu na aftrek van de
kosten komt ten goede aan de exploitatie;
3. Fondsen, hoofdzakelijk op projectbasis. Onder te delen in co-financiering en financiële
bijdragen.
4. De Vereniging Vrienden van Archeon
Met behulp van een extern fondsenwervingsbureau worden fondsen t.b.v. de uitbreiding en
grotere projecten aangeschreven. Tevens worden regionale en provinciale fondsen aangeschreven.
Dit betreft hoofdzakelijk projectsubsidies;
De subsidies zijn hoofdzakelijk voor projecten bestemd, niet voor structurele lasten of exploitatie.
Per project is de gewenste verhouding van baten op lasten verschillend. Deze wordt per situatie
vastgesteld;
Als sturingskader is het bestuur van mening dat max. 25% aan externe kosten mag worden besteed;
Actueel verslag van de activiteiten
Lezingen AWN & Vereniging Vrienden van Archeon;
Permanente tentoonstelling archeologische vondsten;
Tentoonstelling over archeologische metaalvondsten;
Permanente tentoonstelling collectie reconstructies;
Start restauratiewerf Zwammerdamschepen;
Tentoonstelling Ikonen;
Tentoonstelling Van Caesar tot Constantinopel;
Diverse evenementen;

Beloningsbeleid
Aan de bestuursleden wordt per vergadering een compensatie verstrekt voor de gemaakte kosten;
Aan de directie wordt geen directe beloning verstrekt door de Stichting Museumpark Archeon;
Aan de personeelsleden beloning volgens arbeidsovereenkomst, deze zijn in dienst van vof Archeon
Novum, niet van de Stichting Museumpark Archeon;
Aan de vrijwilligers wordt een vrijwilligersvergoeding verstrekt conform the richtlijnen van hjet
ministerie;

Financiële verantwoording
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