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“In het heden door het verleden samenwerken aan de toekomst”“In het heden door het verleden samenwerken aan de toekomst”“In het heden door het verleden samenwerken aan de toekomst”“In het heden door het verleden samenwerken aan de toekomst”    
    
Inleiding Inleiding Inleiding Inleiding     
In 2011/2012 heeft de Stichting In 
den Scherminckel haar 40 jarig 
bestaan gevierd. Een jaar om op 
terug te kijken, te vieren, maar ook 
met veel aandacht voor de 
toekomst. Want hoe en op welke 
wijze kunnen de vrijwilligers en 
donateurs een bijdrage blijven 
leveren aan de studie naar de 
archeologische geschiedenis en de 
stadsontwikkeling van Bergen op 
Zoom. 
Deze aandacht voor de toekomst 
wordt verwoord in het beleidsplan 
2013-2016. Een plan waarin wordt 
aangekondigd dat een aantal 
activiteiten van de stichting worden 
gecontinueerd, maar wel met 
voortdurend bewaking van de 
kwaliteit van de activiteiten. 
Daarnaast een aantal nieuwe 
activiteiten; voornamelijk 
activiteiten gericht op het 
toegankelijk maken van de 
ontstaansgeschiedenis en 
ontwikkeling van de stad Bergen 
op Zoom en dit toegankelijk maken 
voor een breed publiek. 
Ook de ondersteuning van de 
gemeentelijk archeoloog wordt niet 
vergeten. Sterker: er worden in 
overleg en samenwerking met de 
archeoloog activiteiten ontwikkeld. 
Het werven van vrijwilligers, deze 
scholen en het verhogen van hun 
deskundigheid. 
 
Het bestuur wil, vanuit het heden, 
blijven meewerken aan het 
onderzoek naar de geschiedenis 
van Bergen op Zoom, samen met 
de gemeentelijk archeoloog, 
vrijwilligers en organisaties. Om die 
reden wil het bestuur het 
beleidsplan de volgende titel 
geven: 
“In het heden door het verleden 
samenwerken aan de toekomst” 
 
In het beleidsplan wordt in 
hoofdstuk 1 de missie en 

doelstelling van de Stichting In den 
Scherminckel verwoord, in 
hoofdstuk 2 worden de 
publieksactiviteiten benoemd en in 
hoofdstuk 3 de plannen met 
betrekking tot de ondersteuning 
van de gemeentelijke archeoloog. 
In hoofdstuk 4 wordt de eigen 
organisatie en bedrijfsvoering van 
de stichting belicht en tot slot volgt 
een samenvatting van de 
beleidsvoornemens. 
Een aantal beleidsuitgangspunten 
van de Stichting In den 
Scherminckel treft u niet aan in dit 
beleidsplan. Uitgangspunten als 
collectiebeheer, uitlenen collectie, 
aanvaarden giften en legaten, etc. 
zijn wel vastgesteld en worden 
conform uitgevoerd.  Deze 
beleidsonderdelen worden aan 
belangstellenden op aanvraag 
beschikbaar gesteld. 
 
Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 1 Missie en Missie en Missie en Missie en 
doelstellingendoelstellingendoelstellingendoelstellingen    
De activiteiten, die de Stichting In 
den Scherminckel ontplooit, zijn 
gebaseerd op de geformuleerde 
doelstellingen zoals vastgelegd in 
de statuten. Deze doelstellingen 
zijn samengevat in een missie. De 
doelstellingen richten zich, naast 
de ondersteuning van de 
gemeentelijke archeoloog, met 
name op de museale en 
educatieve doelstellingen van de 
stichting. 
 
1.1.   Missie 
De activiteiten van de Stichting In 
den Scherminckel zijn samen te 
vatten in de volgende missie:  
De Stichting In den Scherminckel 
stelt zich ten doel, in 
samenwerking met de gemeentelijk 
archeoloog, de materiële 
getuigenissen van de 
ontstaansgeschiedenis en de 
ontwikkeling van de stad Bergen 
op Zoom toegankelijk te maken 
voor een breed publiek. Daarnaast 



wil de stichting de archeologie als 
wetenschap bevorderen en is zij 
verantwoordelijk voor het beheer 
van haar collectie. 
 
1.2.   Museumdefinitie 
De Stichting In den Scherminckel 
wil, voor wat betreft haar museale 
activiteiten, voldoen aan de eisen 
die gesteld worden om opgenomen 
te worden in het Museumregister. 
De kerntaken van een museum zijn 
als volgt gedefinieerd:    
“Een museum is een permanente 
instelling, niet gericht op het 
behalen van winst, toegankelijk 
voor publiek, die ten dienste staat 
van de samenleving en haar 
ontwikkeling. Een museum 
verwerft, behoudt, onderzoekt, 
presenteert, documenteert en geeft 
bekendheid aan de materiële en 
immateriële getuigenissen van de 
mens en zijn omgeving, voor 
doeleinden van studie, educatie en 
genoegen.” (ICOM, International 
Council of Museums 2006, 
Nederlandse Vertaling).  
 
1.3.  1.3.  1.3.  1.3.  DDDDoelstelling SIDSoelstelling SIDSoelstelling SIDSoelstelling SIDS   
De kerntaken van een museum, 
zoals verwoord door het ICOM 
sluiten aan bij de doelstellingen 
van de Stichting In den 
Scherminckel. De doelstellingen 
van de stichting zijn op basis van 
art. 2 van haar statuten als volgt: 
- om ten dienste van de 

gemeenschap en haar 
ontwikkeling, zonder 
winstoogmerk, de materiële 
getuigenissen van de 
ontstaansgeschiedenis en 
ontwikkeling van de stad 
Bergen op Zoom en haar 
omgeving te conserveren, te 
beschrijven, te plaatsen in de 
context van de geschiedenis, 
teneinde deze toegankelijk te 
maken voor het publiek ten 
behoeve van studie, educatie 
en genoegen; 

- het bevorderen van de 
archeologie en haar 
hulpwetenschappen; 

- het beheer van de eigen en aan 
de Stichting toevertrouwde 
collecties, 

 
Hoofdstuk 2Hoofdstuk 2Hoofdstuk 2Hoofdstuk 2    PublieksactivitPublieksactivitPublieksactivitPublieksactiviteiten eiten eiten eiten     
De belangrijkste van de 
doelstellingen van de Stichting In 
den Scherminckel zijn verwoord in 
artikel 2 van de statuten. 
 
De stichting stelt zich ten doel om 
via een aantal museale en 
educatieve activiteiten de materiële 
getuigenissen van de 
ontstaansgeschiedenis 
en ontwikkeling van de 
stad toegankelijk te 
maken. Concreet 
worden hiervoor de 
volgende activiteiten 
ontwikkeld, 
gecontinueerd dan wel 
projectmatig uitgevoerd en 
voorbereid: 
- Tentoonstellingsbeleid 
- Aardewerkmuseum 
- Voorlichtingsactiviteiten 
- Educatieve projecten 
- Doelgroepen   
 
Tentoonstellingsbeleid  
De Stichting in den Scherminckel 
continueert, in de komende 
beleidsperiode, haar beleid om 
jaarlijks of tweejaarlijkse een 
wisseltentoonstelling in “de 
Gevangenpoort”, de 
tentoonstellingsruimte van de 
stichting, in te richten. 
De tentoonstellingen hebben als 
thema een onderwerp uit de 
geschiedenis van de stad Bergen 
op Zoom; een thema dat zoveel 
mogelijk aansluit bij een recent 
voltooid, afgesloten archeologisch 
onderzoek. Daarnaast kunnen 
thema’s worden uitgebeeld van 
een algemeen onderwerp op 
archeologisch gebied, dat een 
duidelijke verbinding heeft met de 
ontstaansgeschiedenis en 
ontwikkeling van de stad.  
Voor bezoekers is een zaalfolder 
beschikbaar met verdere informatie 
over de tentoonstelling. Daarnaast 
zijn er gidsen beschikbaar die 



nadere informatie kunnen 
verstrekken over de tentoonstelling 
en over het gebouw. Afhankelijk 
per wisseltentoonstelling zijn er 
artikelen met betrekking tot de 
tentoonstelling te koop 
(bijvoorbeeld: posters, 
ansichtkaarten, videobanden, Cd-
roms, enz.). 
 
De Gevangenpoort is geopend van 
mei tot en met oktober gedurende 
6 middagen per week, zijnde van 
dinsdag- tot en met zondagmiddag 
van 13.00 tot 16.30 uur. Daarnaast 
ook op afspraak gedurende alle 
dagen van de week (ook ’s 
morgens en ’s avonds). Tevens 
gedurende een aantal bijzondere 
dagen zoals tijdens 
Koninginnedag, de Bourgondische 
Krabbenfoor, Jeugd-
monumentendag, Open 
Monumentendag, Kunsten in de 
Monumenten, enz. 
 
De openstelling van de 
Gevangenpoort geschiedt in 
samenwerking met gidsen vanuit 
de Stichting Bezichtiging 
Monumenten. Deze gidsen 
verzorgen rondleidingen specifiek 
gericht op het gebouw, geven 
beperkte informatie over de 
tentoonstelling en verzorgen 
suppoostd
iensten. 
De 
vrijwilliger
s van de 
Stichting 
In den 
Schermin
ckel 
verzorgen de rondleidingen tijdens 
de Jeugdmonumentendag, Open 
monumentendag en Kunsten in de 
Monumenten. Daarnaast verzorgen 
zij de rondleidingen voor onder 
andere scholen (zowel basis als 
middelbaar) en archeologische- en 
geschiedkundige organisaties, 
bedrijven, enz.   
 
Het bestuur van de Stichting In den 
Scherminckel wil de status van 

geregistreerd museum behouden, 
conform de eisen van de Stichting 
Het Nederlands Museumregister. 
De status van geregistreerd 
museum vormt een goede 
basis/graadmeter voor het bestuur 
om het huidige niveau en de 
kwaliteit van de activiteiten te 
behouden en waar nodig te 
verbeteren. 

 
Aardewerk- 
annex 
Archeologiemus
eum     
De Stichting In 
den 
Scherminckel 
heeft het 
voornemen om 
een aardewerk- 
annex 
archeologiemus
eum op te 
richten in de 
gemeente Bergen op Zoom. Een 
museum waarin de 
ontstaansgeschiedenis en de 
ontwikkeling van de stad, vanuit 
archeologisch perspectief, in beeld 
wordt gebracht, met als extra 
aandachtveld de rijke geschiedenis 
van de pottenbakkers uit Bergen op 
Zoom. De aardewerkindustrie 
vormde eeuwenlang één van de 
belangrijkste industrieën van de 
stad. De producten van de 
pottenbakkers zijn verspreid over 
een groot deel van de wereld. 
De stichting realiseert zich dat het 
voornemen om tot een dergelijk 
museum te komen op de langere 
termijn pas op haar haalbaarheid 
bezien kan worden. Gezien de 
huidige economische situatie is het 
niet waarschijnlijk dit binnen deze 
beleidsperiode te realiseren.  
 
Voorlichtingsactiviteiten 
De Stichting In den Scherminckel 
organiseert een groot aantal 
publieksactiviteiten gericht op het 
informeren, toegankelijk maken en 
het bevorderen van de archeologie. 
Ook in de komende beleidsperiode 
zullen deze activiteiten worden 



gecontinueerd en daar waar 
mogelijk verder worden uitge-
bouwd. 
 
Het betreft de volgende activitei-
ten: 
- Lezin-gen (een actueel thema, 

naar aanleiding van de 
wisseltentoonstelling, recente 
opgraving, enz.)  

- Cursussen (veldkartering, 
opgravingtechniek, 
determineren, enz.) 

- Jaarlijkse of tweejaarlijkse 
opendag van het archeologisch 
depot, in samenwerking met de 
gemeentelijk archeoloog 

- Excursies met een 
archeologisch doel 

- Nieuwsbrief (met nieuws over 
activiteiten van de stichting, 
algemeen archeologisch 
nieuws,  tentoonstelling- en 
boekenrubriek, enz.). 
Onderzoek starten naar andere 
publicatiemogelijkheden. 

- Eigen website  
www.scherminckel.nl 

- Deelname Open 
Monumentendag en Kunsten in 
de Monumenten 

- Onderzoek naar de 
mogelijkheden die de sociale 
media kunnen bieden om de 
activiteiten van de stichting 
onder de aandacht te brengen 
van een breed publiek. 

 
Educatieve projecten   
Eén van de belangrijkste 
doelstellingen van de Stichting In 
den Scherminckel is het uitvoeren 
van activiteiten c.q. projecten om 
bij jeugd en jongeren interesse te 
kweken voor de lokale 
geschiedenis en archeologie. Als 
uitgangspunt voor deze activiteiten 
c.q. projecten heeft de stichting 
gekozen voor de directe 
woonomgeving dan wel de eigen 
stad.   
In de komende beleidsperiode 
zullen de educatieve activiteiten en 
projecten die we  uitvoeren voor 
het basisonderwijs worden 
gecontinueerd. Hierbij zal 

voortdurend contact worden 
gehouden met vertegenwoordigers 
vanuit het basisonderwijs om de 
kwaliteit te waarborgen dan wel te 
verhogen.  
De activiteiten en projecten richting 
het middelbaar onderwijs zullen 
worden uitgebreid. Een uitbreiding 
in nauw overleg met het 
onderwijsveld en 
erfgoedorganisaties. 
Daarnaast wil de stichting 
activiteiten gaan uitwerken voor 
senioren. Uit veel onderzoeken 
blijkt dat met name bij de laatst 
genoemde groep de belangstelling 

voor geschiedenis en de directe 
omgeving toeneemt. Via het 
aanbieden van op maat 
toegespitste activiteiten zal 
getracht worden deze doelgroep te 
bereiken. Hierbij zal ook aandacht 
worden besteed aan de 
mogelijkheden voor deze groep om 
actief deel te gaan nemen aan de 
activiteiten van de stichting, 
bijvoorbeeld als vrijwilliger.   
De Stichting In den Scherminckel 
werkt, samen met diverse andere 
organisaties en instellingen, mee 
aan de volgende educatieve 
projecten: Jeugdmonumentendag, 
Cumenu, M’art. 
 
Doelgroepen     
Met het grote scala aan activiteiten 
tracht de Stichting In den 
Scherminckel zich te richten op 
verschillende doelgroepen. Bij het 
opzetten van de activiteiten wordt 
hiermee nadrukkelijk rekening 
gehouden en worden de 
activiteiten op de doelgroep 
afgestemd.   



De doelgroepen waarop de 
stichting zich wil richten zijn als 
volgt te omschrijven: 
De inwoners van de gemeente 
Bergen op Zoom. Via met name de 
wisseltentoonstellingen wil de 
Stichting in den Scherminckel de 
stadsgeschiedenis voor hen 
toegankelijk maken en ook de 
voortdurende veranderingen die 
daarin nog plaatsvinden en waar 
de huidige inwoners getuigen van 
(kunnen) zijn. 
Toeristen en bezoekers aan 
Bergen op Zoom. Gedurende hun 
bezoek aan de gemeente kunnen 
zij kennis maken met de 
monumenten en musea in de stad. 
Jeugd en jongeren. Door middel 
van educatieve projecten, gericht 
op zowel het basis- als het 
middelbaar onderwijs. Het 
toegankelijk maken van de 
geschiedenis van hun directe 
woonomgeving en alle 
veranderingen die hierop 
plaatsvinden, brengen mogelijk met 
zich mee dat de scholieren 
belangstelling krijgen voor de 
lokale geschiedenis en 
archeologie. 
De Stichting In den Scherminckel 
wil tijdens deze beleidsperiode 
extra educatieve projecten gaan 
ontwikkelen voor het middelbaar 
onderwijs. In overleg met de 
gemeentelijk archeoloog en 
vertegenwoordigers vanuit het 
onderwijs zal een activiteit worden 
uitgewerkt.  
Aardewerkliefhebbers c.q. –
geïnteresseerden. Dit gezien de 
grote en complete collectie van de 
Bergse pottenbakkers. 
 
 
Vrijwilligers. Via de 
tentoonstellingen trachten 
geïnteresseerden te bereiken voor 
de overige activiteiten van de 
Stichting in den Scherminckel. 
Activiteiten zoals: de ondersteuning 
van de gemeentelijk archeoloog, 
hulp bij educatieve projecten, 
ondersteuning bij organiseren 
lezingen, cursussen, enz. 

Bedrijven/specifieke    organisaties.... 
Door het ontwikkelen van op maat 
gesneden activiteiten aan bedrijven 
en organisaties een attractief 
(gedeeltelijk) dagprogramma 
aanbieden gericht op kennismaking 
met archeologie, monumenten en 
geschiedenis.  Het ontwikkelen van 
deze activiteiten kan mogelijk op 
termijn ook een inkomstenbron 
worden ter financiering van de 
overige activiteiten van de 
stichting. 
 
Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Ondersteuning Ondersteuning Ondersteuning Ondersteuning 
gemeentelijk archeolooggemeentelijk archeolooggemeentelijk archeolooggemeentelijk archeoloog    
Naast de museale- en educatieve 
activiteiten is het ondersteunen van 
de gemeentelijk archeoloog een 
belangrijke activiteit. 
  
3.1 Ondersteuning gemeentelijk 
archeoloog   
De ondersteuning betreft 
werkzaamheden als 
opgravingwerkzaamheden en het 
verwerken van de 
opgravingresultaten. De activiteiten 
worden uitgevoerd onder de leiding 
en verantwoordelijkheid van de 
gemeentelijk archeoloog. 
Dit laat onverlet dat ook 
vrijwilligers, zonder tussenkomst 
van de stichting, werkzaamheden 
kunnen verrichten voor de 
gemeentelijk archeoloog. In 
overleg is deelname aan de 
activiteiten om te komen tot 
deskundigheidsbevordering vanuit 
de stichting mogelijk. 
 
3.2  Deskundigheidsbevordering 
vrijwilligers  
De Stichting In den Scherminckel 
wil op korte termijn starten met een 
opleidings- en scholingstraject voor 
nieuwe vrijwilligers. Een traject in 
samenwerking met de gemeentelijk 
archeoloog. Doel van het traject is 
om zorg te dragen dat de 
ondersteuningsactiviteiten vanuit 
de stichting worden uitgevoerd 
door geschoolde vrijwilligers.  
Het traject zal in samenwerking 
met de gemeentelijk archeoloog 
worden opgesteld en uitgevoerd. 



Het werven van de vrijwilligers zal 
geschieden via de activiteiten zoals 
die genoemd zijn onder de 
Publiekactiviteiten. 
 
 
3.3  Vrijwilligerswerkbeleid  
De activiteiten die de Stichting In 
den Scherminckel wil opzetten dan 
wel continueren kunnen niet 
zonder de inzet en betrokkenheid 
van vrijwilligers. 
Het werven, behouden en scholen 
van vrijwilligers zal in de komende 
beleidsperiode nadrukkelijk 
aandacht krijgen van het bestuur. 
    
Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 4 Organisatie en Organisatie en Organisatie en Organisatie en 
bedrijfsvoering bedrijfsvoering bedrijfsvoering bedrijfsvoering     
De Stichting In den Scherminckel is 
een volledige vrijwilligers-
organisatie. Bij de stichting zijn 94 
l
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rijwilligers aangesloten. Een groot 
gedeelte van deze leden c.q. 
vrijwilligers is actief binnen de 
stichting; het betreft een actieve 
deelname aan een van de 
educatieve activiteiten en -
projecten, dan wel ondersteunen zij 
de gemeentelijk archeoloog. 
    
4.1 Bestuur 
Het bestuur van de Stichting In den 
Scherminckel bestaat uit tenminste 
5 personen; zijnde voorzitter, 
secretaris, penningmeester en 2 
leden. De gemeentelijk archeoloog 
is adviseur van het bestuur. 
Het bestuur wordt in haar taak 
ondersteund door een aantal 
werkgroepen. Daarnaast heeft het 
bestuur de mogelijkheid om 
tijdelijke werk- of projectgroepen in 
het leven te roepen; groepen met 

een afgebakende of een specifieke 
opdracht.   
    
4.2 Financiën  
De inkomsten van de Stichting In 
den Scherminckel komen vanuit 
verschillende bronnen. Een van de 
bronnen is de jaarlijkse donatie van 
de 94 leden c.q. vrijwilligers van € 
20,00 per persoon. Een tweede 
vaste bron is de jaarlijkse subsidie 
die vanuit de gemeente Bergen op 
Zoom wordt ontvangen; een 
subsidie die grotendeels wordt 
aangewend voor betaling van de 
tentoonstellingsruimte van de 
stichting en de instandhouding van 
de educatieve activiteiten en -
projecten.  
Ten behoeve van de activiteiten, 
zoals de jaarlijkse 
wisseltentoonstelling en de 
educatieve activiteiten en 
projecten, wordt een begroting 
gemaakt. Op basis van de 
begroting wordt door het bestuur al 
of niet besloten mogelijke fondsen 
en/of bedrijven aan te schrijven 
voor een bijdrage in de kosten 
verbonden aan het realiseren van 
de tentoonstelling. 
Het bestuur heeft voor het mogelijk 
realiseren van publieksactiviteiten 
een bedrag gereserveerd. Onder 
deze post zijn alle kosten vermeld 
die betrekking hebben op de 
uitvoering van het 
tentoonstellingsbeleid, educatieve 
activiteiten en - projecten en de 
voorlichtingsactiviteiten.  
In de komende beleidsperiode 
voorziet het bestuur van de 
Stichting In den Scherminckel geen 
wijziging in het huidig financieel 
beleid. Er zijn geen wijzigingen te 
verwachten in de huidig bekende 
inkomstenbronnen. 
    
4.3 Samenwerking organisaties en 
instellingen 
Binnen de gemeente Bergen op 
Zoom is er een overleg met actieve 
erfgoedorganisaties. Dit overleg is 
op initiatief vanuit de Stichting In 
den Scherminckel in 2003 van start 
gegaan. 



Het doel van het overleg is 
onderling informatie uitwisselen, 
elkaar op de hoogte houden c.q. 
brengen van activiteiten en daar 
waar mogelijk en gewenst komen 
tot samenwerking bij activiteiten.  
Het bestuur van de Stichting In den 
Scherminckel wil zich inzetten om 
te komen tot een verdere 
samenwerking. Een samenwerking 
die, meer dan nu, een meer 
gestructureerde vorm zou kunnen 
krijgen, een vorm waarvoor vele 
vormen en manieren denkbaar zijn. 
Een  verdergaande samenwerking 
die (ook) een positief signaal kan 
zijn richting de gemeente en 
provincie, maar ook richting 

mogelijke subsidiënten en 
sponsors.   
 
Naast de erfgoedorganisaties in de 
gemeente Bergen op Zoom zijn er 
in de regio West-Brabant een 
aantal collega archeologische 
werkgroepen, verenigingen en 
stichtingen actief. Het bestuur wil in 
de komende beleidsperiode 
onderzoeken of er ook bij deze 
collega organisaties belangstelling 
is om te komen tot een vorm van 
samenwerking dan wel een 
platform voor het uitwisselen van 
informatie en mogelijke 
samenwerking bij activiteiten. 

 



Samenvatting beleidsvoornemensSamenvatting beleidsvoornemensSamenvatting beleidsvoornemensSamenvatting beleidsvoornemens    
PublieksactiviteitenPublieksactiviteitenPublieksactiviteitenPublieksactiviteiten    
 Activiteit Gereed  
1 Continuering wisseltentoonstelling in de 

Gevangenpoort 
Thema actuele voltooide archeologische 
opgraving 
Thema ontwikkelingsgeschiedenis van de stad  
Status geregistreerd museum 

Jaarlijks of tweejaarlijks 
Uitwerken thema afhankelijk van 
actuele onderzoeken   

 
 

Continueren status  
2 Oprichten aardewerk- annex archeologiemuseum  Afhankelijk van de mogelijkheden en 

financiering  
3 Voorlichtingsactiviteiten: 

Lezingen 
Cursussen 
Opendag archeologisch depot, in samenwerking 
met de gemeentelijke archeoloog 
Excursie  
Nieuwsbrief  

 
 

Website 
Kunsten in de Monumenten / Open 
Monumentendag 
Onderzoek naar mogelijkheden sociale media 

 
Jaarlijks 
Jaarlijks  
Jaarlijks 
 
 
Jaarlijks 
Per kwartaal. Onderzoek starten 
naar andere publieksmogelijk-heden 
Continueren/ vernieuwen 
Jaarlijks  

 
Onderzoek in 2013/2014 

4 Educatieve projecten en – activiteiten 
Cumenu (basisschool) 
Aanbod middelbaar onderwijs 
 
Aanbod volwassenen en specifieke groepen  

 
Continueren / vernieuwen 
Ontwikkelen aanbod in overleg met 
onderwijsveld en financiering  
Ontwikkelen aanbod  

5 Doelgroepen Continueren  
Ondersteuning gemeentelijk archeoloogOndersteuning gemeentelijk archeoloogOndersteuning gemeentelijk archeoloogOndersteuning gemeentelijk archeoloog    
1 Ondersteuning archeoloog Continueren/ intensiveren  
2 Deskundigheidbevordering vrijwilligers 

Ontwikkelen opleidings- en scholingtraject in 
samenwerking met de gemeentelijk archeoloog  

Ontwikkeling opleidings- en 
scholingstraject, start najaar 2013 

3 Vrijwilligersbeleid 
Ontwikkelen voorlichtingscampagne 

 
Scholingsaanbod aan vrijwilligers 

 
Duidelijke overeenkomst tussen vrijwilliger en 
stichting met rechten en plichten 
Aanbieden vrijwilligersverzekering 

 
Voorbereiden campagne in najaar 
2013 
Zie beleidsvoornemen no.2 
Gereed bij start campagne 
    
Aansluiten bij verzekering gemeente 
Bergen op Zoom  

Organisatie en bedrijfsvoeringOrganisatie en bedrijfsvoeringOrganisatie en bedrijfsvoeringOrganisatie en bedrijfsvoering    
1 Bestuur Continueren  
2 Financiën  Continueren huidige inkomsten. 

Daarnaast voordurend aandacht 
voor subsidie -en 
sponsoringmogelijkheden 

3 Beleid gericht op samenwerking met 
erfgoedorganisaties. 
Onderzoek naar de belangstelling bij collega 
archeologische organisaties in de regio om te 
komen tot enige vorm van samenwerking 

Continueren huidig 
samenwerkingsverband, mede 
gericht op (verdere) intensivering 
Initiatief/ onderzoek naar mogelijke 
vorm van samenwerking 

 


