
Museum Waterland       Doelstelling en Beleid                                           2019- 2023 
 
 
 
Doelstelling 
Het Museum Waterland is een niet gesubsidieerde kunst instelling die tot doel heeft de kunst 
in de ruimste zin in onder de belangstelling te brengen. Hierdoor de aandacht , begrip voor 
de kunsten te laten toenemen en zo te zorgen dat de kunst dichterbij de mensen komt en de 
groep geïnteresseerde groeit. 
 
 
Visie 
De gemeenschap dichter bij de moderne kunst te brengen middels uitdagende 
tentoonstellingen, een goede collectie in de kunstuitleen, zichtbaar betrekken van 
kunstenaars uit Purmerend en directe en de wijde omgeving. 
Onder Museum Waterland vallen de Kunstuitleen Waterland, de Vereniging Museum 
Waterland, de stichting Kollektie Museum Waterland. 
 
 
Organisatie 
Museum Waterland kent een vereniging structuur. De leden bestaan uit grote groep 
kunstenaars en niet-kunstenaars. Het museum Waterland houdt de band met de leden  
Middels nieuwsbrieven, jaarvergadering en ledententoonstellingen 
Het museum wordt geleid door een actief, meewerkend bestuur en een groot aantal 
vrijwilligers. 
De organisatie is opgezet met diverse werkgroepen, ieder met hun eigen (afgebakende)  
taak ; 
-Kunstuitleen,  
-Tentoonstellingsruimte 
-Stichting Museum Waterland 
-Winkel het verkoop van design artikelen. 
-PR 
-Huisvesting 
 
 
Beleid 
Is gericht om de doelstelling ieder jaar weer sterker uit te dragen  
Daarbij worden de vrijwilligers ondersteunt en gestimuleerd  
Daarnaast wordt op diverse platforms contact gezocht met de burgerij en bedrijven. 
Door aanwezigheid op culturele dagen/ markten zoals de opening cultureel seizoen, 
zichtbaarheid in andere instellingen zoals advertentie in de bibliotheek en het uitlenen van 
werken in overheidsgebouwen met vermelding van onze instelling, actief zorgen voor media 
aandacht. 
Activiteiten om meer aan de bekendheid te werken zullen in de komende jaren 2022-2023 
sterk worden uitgebreid. 
 
Specifieke doelen in de afgelopen jaren ; 
2019 Verhuizing 
2020  Verbouw/inrichting van de ruimte (in eigen beheer) 

Via media naar buiten treden met doel meer bekendheid en meer leden en 
abonnees. 

2021  Kunstuitleen, inventarisatie 
Tentoonstelling hervatting van maken en voorbereiden tentoonstellingen 

 Etalage-kunst , start van het inrichten van de etalage rond 1 kunstenaar 
 



 
Specifieke doelen voor de komende jaren ; 
2022 Kunstuitleen actief benaderen bevolking Purmerend e.o 
  Zowel de bestaande , oude leden als niet leden (ook bedrijven). 
  Opnemen van nieuwe (jonge) kunstenaars in de uitleen 
  Afronding inventarisatie en afronding digitaliseriing 
 Tentoonstellingen 

Specifiek aandacht voor leden die door Corona veel minder in beeld zijn 
geweest.  
Ook het benaderen van nieuwe jonge kunstenaars uit de regio. 
Hoe staat en verhoud kunst zich in de samenleving. 

 Algemeen 
  Versterking verbanden met andere kunstinstellingen. 
  Actief beleid voor benaderen burgers en bedrijven/ overheidsinstellingen in  

Purmerend en de regio. 
Media aandacht voor de Kunstuitleen. 

2023 Tentoonstellingen 
Organiseren van tentoonstelling die buiten het museum zijn en samenwerking 
aangaan met andere instellingen in de stad Purmerend als de regio. 

 Algemeen 
  Versterking verbanden met andere kunstinstellingen. 
  Actief beleid voor benaderen burgers en bedrijven/ overheidsinstellingen in  

Purmerend en de regio   
  


