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Vrijwilligersbeleid

De Stichting Observeum museum & sterrenwacht Burgum heeft een beleidsplan en kerntaken waarin
missie, visie en doelstellingen zijn verwoord. Daarnaast heeft de stichting Statuten die bij de oprichting
op 15 april 1997 zijn opgesteld. Deze liggen in het gebouw van de stichting ter inzage.
In het Observeum zijn vele vrijwilligers werkzaam en voeren diverse taken uit.
Als we spreken van een ‘vrijwilliger’ wat stellen we ons daar dan bij voor? In ‘Van Dale’ lezen wij dat een
vrijwilliger iemand is ‘die uit vrije beweging werk verricht’. Dat geldt eveneens voor het vrijwilligerswerk
binnen onze stichting.
Hoewel een vrijwilliger uit vrije wil werkzaamheden verricht, in dit geval voor de stichting, is het van
belang dat die vrijwilliger de doelstellingen, de missie en visie van de stichting onderschrijft.
In onze statuten staat hierover:
1. De stichting heeft een tweeledige doelstelling:
a.
de weer- en sterrenkunde en aanverwante terreinen der natuurwetenschappen in populairwetenschappelijke zin te beoefenen en te bevorderen en de belangstelling hiervoor te vergroten;
b.

de bevordering van de bewaring en het behoud en de kennisgeving aan het publiek van
voorwerpen, geschriften en audio- en visuele middelen, met betrekking tot de geschiedenis
van met name de gemeente Tytsjerksteradiel en in ruimere zin Oostergo, en de
tegenwoordige staat van dit gebied.

2. Zij tracht haar doel te verwezenlijken door:


ten aanzien van de doelstelling, genoemd in lid 1, sub a:

a.

gelegenheid te bieden tot astronomische- waarnemingen;

b.

het bieden van gelegenheid en het bevorderen van het doen van waarnemingen voor het
publiek op zogenaamde kijkavonden;

c.

in educatieve zin het bevorderen en kweken van belangstelling voor astronomie,

natuurwetenschap, techniek en aanverwante terreinen door middel van toelating van scholen,

educatieve en onderwijsinstellingen
- ten aanzien van de doelstelling, genoemd in lid 1 sub b:
d.

het verzamelen in eigendom of gebruik en het beheren van de daarvoor in aanmerking
komende voorwerpen, middelen en geschriften;

e.

het uitstallen en ter bezichtiging stellen van die voorwerpen, middelen en geschriften,
waarbij het educatieve element de nadruk zal krijgen;



ten aanzien van beide doelstellingen, genoemd in lid 1, sub a en b:

f.
het doen van onderzoek en het uitwisselen van gedachten en ervaringen met soortgelijke
organisaties en instellingen elders;
g.

het houden van tentoonstellingen;

h.

het houden van voordrachten, eventueel met gebruikmaking van

i.

het uitgeven van publicaties en boeken;

j.
het verrichten van alles wat verder aan het
ruimste zin daarmee verband houdt.

doel bevorderlijk kan

audiovisuele middelen;

zijn en al hetgeen in de

Naast de doelstellingen in de Statuten die wij als missie hebben aanvaard, is er ook een visie van de
Stichting Observeum museum & sterrenwacht Burgum, die beschreven wordt in onze Kerntaken:
Onze visie hierbij (bij de genoemde doelstellingen) is, dat ons streekmuseum deel uitmaakt van de
samenleving in Burgum en omstreken en toegankelijk behoort te zijn voor jong en oud. Elk vindt er wat
hij zoekt.
De volkssterrenwacht maakt zich in Noord-Nederland bekend en bevordert de belangstelling voor
astronomie door waarneemavonden, het houden van lezingen, het verzorgen van filmavonden en het
begeleiden van doe-groepen.
Verder staat in onze Kerntaken geschreven:
Het is de taak van de medewerkers van Observeum Burgum om educatieve taken te vervullen, zodat
verleden en toekomst in de maatschappelijke omgeving raakt ingebed.
Dit doen zij door exposities, publicaties, astronomische waarnemingen, mediacontacten en educatie op
scholen en voor groepen.
Zij proberen daarbij zoveel mogelijk mensen te interesseren voor de beoogde activiteiten.
Van een vrijwilliger die bij Observeum Burgum werkzaamheden verricht, wordt verwacht dat hij / zij
kennis heeft genomen van het geschetste beleid dat de stichting voorstaat.
Op basis van het bovengenoemde heeft het bestuur van de Stichting ‘Vrijwilligersafspraken’ opgesteld,
waarin de taken en de ‘rechten en plichten’ van de vrijwilligers van de stichting zijn weergegeven.

Twee bestuursleden bespreken deze ‘afspraken’ met elke vrijwilliger, waarna hij of zij, samen met een
bestuurslid tot ondertekening overgaat. Deze ondertekening houdt in dat de vrijwilliger vrij is de
‘afspraken’ te ondertekenen ‘voor akkoord’ of ‘voor gezien’.
Naast de Vrijwilligersafspraak is er een bijlage waarop de vrijwilliger kan aangeven welke functie hij of zij
binnen onze stichting ambieert. Bovendien wordt aangegeven in welke werkgroep de vrijwilliger
mogelijk zitting wenst te nemen.
Beide formulieren zijn als bijlage bij dit Vrijwilligersbeleid toegevoegd.

Met deze beleidsweergave brengt het bestuur het beleid van de stichting richting vrijwilligers zichtbaar
in beeld en worden de belangen van Observeum herkenbaar gemaakt.

Burgum, april 2013
Het bestuur

