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Huidige ICOM-definitie
Een museum is een permanente instelling, niet gericht op het behalen van
winst, toegankelijk voor het 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.
Over een nieuwe definitie wordt internationaal gediscussieerd.
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Missie en doelstellingen
De stichting richt zich op het in stand houden van Museumboerderij
Goemanszorg, het verzamelen en tentoonstellen van voorwerpen,
geschriften, boeken, kaarten, tekeningen enz. van oudheidkundige,
culturele en geschiedkundige aard en van zodanige zaken, welke uit dat
oogpunt van waarde zijn en in de toekomst van waarde kunnen worden
voor de Gemeente Schouwen-Duiveland.
Het is haar missie de bezoekers te informeren over de schatten, die de
streek heeft voortgebracht. Dit doet zij middels het tonen van haar
collectie en het presenteren van de bijbehorende verhalen via mondelinge,
schriftelijke en digitale mogelijkheden. Dit alles om belangstelling te
wekken en kennis te vergroten.
Doelstellingen 2021-2025
 organiseren van wisseltentoonstellingen
 uitbreiden van het aantal vrijwilligers
 creëren van kansen ter bevordering van een gezondere exploitatie
 verbeteren van marketing voor een brede doelgroep: bewoners,
toeristen, boeren, scholieren, gezinnen met kinderen, ouderen
 voortzetten samenwerking in de VMSD
 voortzetten en uitbreiden samenwerking met IVSD
 voortzetten samenwerking met basisscholen
 actualiseren en verbeteren museale presentatie met aandacht voor:
o contrasterende verhoudingen (landarbeiders <> herenboeren)
o verhaallijn c.q. rode draad middels persoonlijke verhalen
o Zeeuwse landbouw (grondgebruik, mechanisatie, gewassen,
producten en plattelandscultuur)
o geschiedenis van bewoners en boerderij Goemanszorg
o beleving van de bezoeker, in het bijzonder ook de jeugd
o geluidseffecten in de werkplaatsen
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Collectie
De museumcollectie wordt verworven, behouden en bewaard volgens de
museale maatstaven, die de Stichting Nederlands Museumregister
hanteert, maar ook afgestoten waar zinvol en nodig.
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Omschrijving
Conform het verzamelbeleid van het museum, bestaat de collectie globaal
uit de volgende groepen: vlas, meekrap, Zeeuws trekpaard, geografie
Schouwen-Duiveland, werktuigen en diverse items i.v.m. biodiversiteit.
Deelcollecties
De collectie van Museum Goemanszorg omvat circa 3600 voorwerpen. Om
het beheer te vereenvoudigen is de collectie onderverdeeld in
deelcollecties.
De deelcollecties zijn ingedeeld in vier categorieën:
A: permanent tentoongesteld
B: regelmatig geëxposeerd
C: in depot, wel passend binnen het museum
D: in depot apart, voor andere bestemming
Beheer
De collectie wordt kritisch bekeken en regelmatig doorgelicht. Bij
verwerving wordt bekeken of het binnen het verzamelbeleid van het
museum past. Het museum beschikt niet over budget voor aankopen. Het
is de Stichting Vrienden van Museum Goemanszorg, die incidenteel
aankopen mogelijk maakt. Ook komt het voor dat andere musea, die hun
D-collectie afstoten dit aanbieden aan Museum Goemanszorg omdat het
voor deze om A-collectie gaat.
Afstoting
Bij het indelen van de collectie in A t/m D-categorieën zijn de voorwerpen,
die in de laatste categorie vallen, apart gezet. Deze voorwerpen passen
niet binnen de verzamelgebieden en het museum zoekt hiervoor een
andere bestemming.
Registratie
De collectie van Museum Goemanszorg is digitaal geregistreerd. Dit
betekent dat de unieke gegevens van ieder voorwerp alsmede foto’s zijn
ingevoerd in het Adlib-systeem waardoor de collectie ook voor derden
toegankelijk is of gereed is om via het internet (ten dele) openbaar
gemaakt te worden.
Documentatie
In het documentatiesysteem van Museumboerderij Goemanszorg wordt de
meest uiteenlopende informatie over Schouwen-Duivelend, haar
geschiedenis, landbouwkundige ontwikkeling, buitenplaatsen, kunstenaars,
openbare en particuliere instellingen, voorwerpen uit de collectie, etc.
samengebracht. Het museum beschikt over (kopieën) van artikelen uit
catalogi, kranten etc., uitgewerkte notities van archief- en
bronnenonderzoek en foto’s, die op hoofdonderwerpen zijn opgeborgen.
Bibliotheek
De bibliotheek is in eerste instantie bestemd voor eigen gebruik en bevat:
 aan het museum gerelateerde vakliteratuur.
 algemene cultuurhistorie van Schouwen-Duiveland.
 naslagwerken en publicaties van Schouwen-Duiveland en Zeeland.
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Onderzoek
Collectieonderzoek geschiedt slechts op zeer kleine schaal. Oorzaak is
voornamelijk het gebrek aan tijd en kennis bij de vrijwilligers voor een
meer dan oppervlakkig archief- en bronnenonderzoek. Resultaten van
onderzoek worden vastgelegd.
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Behoud en Beheer
Passieve conservering
Deze is noodzakelijk omdat het museum de plicht heeft om collecties te
bewaren voor onbeperkte tijd opdat latere generaties ook kennis kunnen
nemen van de geschiedenis. De samenstelling van de collectie is zeer
complex (hout, metaal, steen, textiel, papier etc.). Aan passieve
conservering dient veel aandacht te worden geschonken.
Museum Goemanszorg is gevestigd in een monumentale boerderij.
Vanwege het feit, dat dit gebouw een rijksmonument is, brengt dit
beperkingen met zich mee in het gebruik van het gebouw.
Voorwerpen, die niet tentoongesteld worden, zijn opgeslagen in het depot
op de zolder van de Bootschuur of de zolder van het woonhuis. Grotere
werktuigen zijn in een ruimte buiten het museum opgeslagen.
Actieve conservering
Actieve conservering van deelcollecties wordt geheel uitgevoerd door
vrijwilligers. Deze conservering wordt systematisch ter hand genomen en
indien mogelijk gefinancierd uit het reguliere budget, via fondsen of ze
worden ter adoptie aangeboden aan sponsors.
Beveiliging
Alle noodzakelijke maatregelen met betrekking tot diefstal, die door de
verzekering worden vereist om certificering te verkrijgen, zijn genomen. In
het kader van de veiligheid wordt hier niet nader op ingegaan.

5

Bezoekers
Het museum laat bezoekers kennis maken met het leven op en rond de
boerderij en in de regio. Het wil met de presentatie van de collectie een zo
breed mogelijk publiek bereiken en deze op zo aantrekkelijk mogelijke
wijze presenteren. Om de jeugd meer bij het museum te betrekken,
worden projecten georganiseerd met zoveel mogelijk aandacht voor
afbeeldingen, foto’s en moderne communicatiemiddelen.
Het museum wil de vergaarde kennis over de verzamelde en/of
tentoongestelde objecten overdragen.
Overdracht moet in ruime zin gezien worden. Het kan betekenen, dat
bezoekers genieten, kennis opdoen, vragen stellen, relaties leggen tussen
verleden en heden, ideeën opdoen … kortom, het museum biedt de
gelegenheid aan de bezoeker om “iets” met de objecten te doen en wat
dat iets is, hangt af van het gebodene en van de perceptie van de
bezoeker zelf.
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Doelgroepen
Museumboerderij Goemanszorg is er voor iedereen: afkomstig uit de regio,
Nederland of daarbuiten, museumliefhebber of geïnteresseerd in
geschiedenis.
Zij wordt bezocht door een brede groep met een zeer diverse
samenstelling. De wijze waarop onze potentiële bezoekers worden
benaderd, is afhankelijk van de doelgroep.
Activiteiten
Het museum organiseert ieder jaar een wisseltentoonstelling,
demonstraties voor volwassenen en kinderen, een speurtocht in het
museum en neemt deel aan project Doe Us, Rondje Dreischor, Vlasdag en
Open Monumentendag. Zij wil haar activiteiten de komende jaren
uitbreiden. Denk daarbij bv. aan samenwerking met de IVSD.
Daarnaast is het museum beschikbaar voor groepen, zoals vergaderingen,
workshops, familiefeesten en bedrijfsuitjes, dus multifunctioneel inzetbaar.
Vaste opstelling
Deze is geconcentreerd op de vier hoofdthema’s: Vlas, Zeeuws trekpaard,
meekrap en geografie van Schouwen-Duiveland. Verder is binnen en
buiten aandacht voor het belang van biodiversiteit.
Op de omloop boven in de grote schuur zijn diverse werktuigen en
gebruiksvoorwerpen thematisch tentoongesteld. De boerenwoning is in de
stijl van de eerste helft van de vorige eeuw ingericht. In het
buitengebeuren bevinden zich diverse landbouwwerktuigen, er is een
hoogstamfruitboomgaard, een kruidentuin, een bijenhotel, een bijenstal en
meer.
Wisseltentoonstellingen
Elk jaar wordt bekeken welk onderwerp voor de wisseltentoonstelling
geschikt is. Het thema moet passen bij de doelstelling van het museum.
Educatie
Museumboerderij Goemanszorg heeft diverse speurtochten voor de
jeugdige bezoekers en ook bezoeken basisscholen het museum regelmatig
in het kader van een project.
Marketing en public relations
Informatie over het museum is te vinden op www.goemanszorg.nl en op
meerdere andere websites waaronder de VMSD en Zalig Zeeland.
Het museum heeft folders ter promotie op diverse plaatsen op SchouwenDuiveland en er is een gezamenlijke folder van de eilandelijke musea.
Publicaties, advertenties, dag arrangementen worden verzorgd in diverse
dag- en weekbladen.
Het museum maakt gebruik van internet, facebook en Instagram.
Samenwerking
Het museum werkt samen met de volgende instellingen:
 Stichting Vrienden van Goemanszorg,
 Vereniging Musea Schouwen-Duiveland,
 Gemeente Schouwen-Duiveland,
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Imkersvereniging Schouwen-Duiveland
Dorpsraad Dreischor,
Reisterse Droomclub,
Wijnhoeve de Kleine Schorre,
Vereniging Zeeuwse Musea,
VVV Zeeland,
Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland,
Nederlandse Museum Vereniging.

Organisatie
Bestuur
Het bestuur heeft statutair maximaal 9 personen en bestaat minimaal uit:
 voorzitter
 secretaris
 penningmeester
Vrijwilligers
Het museum heeft geen vaste medewerkers in dienst en draait uitsluitend
op vrijwilligers. Het bestuur heeft in het verleden steeds een beroep
kunnen doen op een groot aantal vrijwilligers, maar heeft momenteel
helaas te maken met een tekort. Er wordt doorlopend gezocht naar nieuwe
vrijwilligers om het museum draaiend te kunnen houden.
Om alle werkzaamheden gestructureerd te kunnen uitvoeren, is de
volgende indeling gerealiseerd:
 tuin
 technische dienst
 collectiebeheer
 receptie
 educatie
 groepsbezoeken
 marketing en pr
 horeca
Voor de vrijwilligers is een aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering
afgesloten. Deze verzekering loopt via de Gemeente Schouwen-Duiveland.
Tijdens het zomerseizoen wordt éénmaal per maand enkele uren een
schoonmaakbedrijf ingehuurd voor diverse werkzaamheden.
Eénmaal per jaar wordt, zo mogelijk met alle vrijwilligers een bezoek
gebracht aan een ander museum en regelmatig is er overleg met
vrijwilligers over de gang van zaken.
Stichting Vrienden van Museum Goemanszorg
De Stichting Vrienden van Museum Goemanszorg heeft als doelstelling
“mensen enthousiast maken en te houden voor het museum’.
Door de Vrienden worden gelden beschikbaar gesteld voor investeringen,
nieuwe ontwikkelingen en vrijwilligersbeleid. Deze gelden mogen volgens
de statuten van de Vrienden niet gebruikt worden voor eventuele tekorten
in de exploitatie van het museum.
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Door de Vrienden wordt zo mogelijk jaarlijks een contactbijeenkomst
georganiseerd waarbij de donateurs en vrijwilligers uitgenodigd worden.
Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland
De Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland is eigenaar en beheerder
van het onroerend goed. Ze onderhoudt de gebouwen en financiert de
werkzaamheden en verbeteringen. M.b.t. bouwkundige aanpassingen aan
het gebouwen vindt er vooraf overleg plaats.
Huisvesting
Museumboerderij Goemanszorg is gevestigd in een voormalige boerderij,
die eind 18e eeuw werd gebouwd en in de jaren negentig van de vorige
eeuw volledig werd gerestaureerd. Het woonhuis en de grote schuur zijn
een Rijksmonument.
Jaarlijks worden de panden geïnspecteerd door de Monumentenwacht. De
rapportage van de Monumentenwacht is de leidraad voor het groot
onderhoud aan de panden.
SZ-analyse
Het vermogen van het museum om succesvol te zijn in het uitleven van
haar missie en realiseren van haar doelstellingen wordt direct of indirect
beïnvloed door onderstaande factoren.
Sterktes
 collectie bevat omvangrijke deelcollecties
 locatie (in omgeving met recreatie en toerisme)
 huisvesting (sfeervol, goede voorzieningen, speeltuin, horeca)
 loyale vrijwilligers en goede sfeer
 mogelijkheden educatie
 activiteiten aanbod voor een breed publiek
Zwaktes
 hoge financiële afhankelijkheid van Gemeente en St. Monumenten SD
 chronisch tekort aan toereikende financiële middelen
 te klein aantal vrijwilligers
 beperkte museumkennis of publieksgerichte competenties bij sommige
vrijwilligers
 afhankelijk van oudere vrijwilligers
 minimale mogelijkheden tot aantrekken potentiele sponsoren
 weinig ict-toepassingen die museum aantrekkelijker maken voor
bezoeker
 gebrek aan diepgaande kennis over de collectie
 conditie van een deel van de collectie niet optimaal
 weinig informatie over de bezoekerswensen m.b.t. dienstverlening,
tevredenheid wensen en klachten
Veiligheid en beveiliging
Het museum is voorzien van een inbraak- en brandmeldsysteem. Controle
vindt eens per jaar plaats, storingen worden direct verholpen.
Controle van de handblusmiddelen en (nood)uitgangen vindt eens per jaar
plaats door een gecertificeerd beveiligingsbedrijf.
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Automatisering
Het museum heeft de nodige digitale middelen waaronder een geheel
geautomatiseerd kassasysteem.
De registratie van de collectie staat in het Adlib-systeem.
Verhoging inkomsten
Dit is mogelijk door het verhogen van de bezoekersaantallen. Tevens
wordt de mogelijkheid onderzocht van andere projecten en activiteiten,
die de inkomsten kunnen verhogen.
Bij de balie in de entree is een kleine winkel met een beperkt aanbod.
Het museumcafé ondersteunt het museum. Er wordt gezocht naar een
optimalisering van het gebruik van deze gelegenheid ten bate van het
museum.
Financiën
De inkomsten bestaan grotendeels uit entreegelden van bezoekers en
subsidie van de Gemeente Schouwen-Duiveland. Verder zijn er zeer
beperkt inkomsten uit winkel en horeca. De uitgaven bestaan uit
huisvesting, energie, verzekeringen, collectiebeheer, horeca en
vrijwilligers.
Realisatie van voorgenomen plannen zal afhankelijk zijn van de financiële
mogelijkheden van het museum.
De subsidiering van andere musea op Schouwen-Duiveland wordt gevolgd.
Het is van belang om bij het gemeentebestuur de aandacht te blijven
vestigen op harmonisering van het subsidiebeleid voor de musea op
Schouwen-Duiveland.

Dit beleidsplan is vastgesteld door het bestuur van de Stichting
Streek- en Landbouwmuseum Goemanszorg in oktober 2020
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