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1. Missie en visie 
 
De Stichting Streekmuseum / Volkssterrenwacht Burgum beoogt een intermediaire 
en ondersteunende functie van cultureel en populair wetenschappelijk erfgoed voor 
de locale en regionale maatschappij. De stichting plaatst dit cultureel erfgoed actief 
en bewust in de regionale samenleving. 
 
Daarbij is de missie van de Stichting Streekmuseum / Volkssterrenwacht te Burgum 
tweeledig: 
 
a. de bevordering van de bewaring en het behoud en de kennisgeving aan een 
breed publiek van voorwerpen, geschriften en audio-visuele middelen, met 
betrekking tot de geschiedenis van met name de gemeente Tytsjerksteradiel en in 
ruimere zin die van Oostergo. 
 
b. de weer- en sterrenkunde en aanverwante terreinen der natuurwetenschappen in 
populair-wetenschappelijke zin te beoefenen en te bevorderen; 
 
 
 
Onze visie hierbij 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. 
 
Het is de taak van de medewerkers van het streekmuseum en de volkssterrenwacht 
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. 
 

Gelet op ons motto ‘Spreken is zilver, zwijgen is out’ is het zeer 

waardevol dat het bestuur, de medewerkers en de vrijwilligers alles doen onze 
bezoekers te interesseren voor het verleden, het heden en de toekomst van wat het 
streekmuseum en de volkssterrenwacht te bieden hebben. 
De wensen en verwachtingen van de bezoekers verdienen daarbij bijzondere 
aandacht. 
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2. Doelstellingen 
 
 
Het beleidsplan heeft betrekking op de periode 2013-2017 en zal indien dat 
noodzakelijk is, tussentijds worden geactualiseerd. 
Evenals in het beleidsplan 2008-2012 verwijzen wij als Stichting Streekmuseum / 
Volkssterrenwacht Burgum naar de Icom-definitie: 
 
‘Een museum is een permanente instelling ten dienste van de gemeenschap en 
haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek, niet gericht op het maken van 
winst, die de materiële getuigenissen van de mens en zijn omgeving verwerft, 
behoudt, wetenschappelijk onderzoekt, presenteert en hierover informeert voor 
doeleinden van studie, educatie en genoegen’ (Icom,1974) 
 
Zoals de naam al aangeeft, onze stichting kent twee afdelingen, die van 
streekmuseum en die van volkssterrenwacht. Daartoe heeft de stichting ook een 
tweeledig doel: 
 
A. 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 geologie, archeologie en geschiedenis. 
B. De weer- en sterrenkunde en aanverwante terreinen der natuurwetenschappen 
in populair-wetenschappelijke zin te beoefenen en te bevorderen en de 
belangstelling hiervoor te vergroten. 
 
De doelstellingen krijgen gestalte door 
- het verzorgen van vaste exposities, waarbij gedacht kan worden aan onderwerpen 
als: 
Geologie, Archeologie en Streekgeschiedenis, Fotografie, Burgumer zilver, ‘Hendrik 
Bulthuis’, Astronomie en Ruimtevaart. 
- het verzorgen van minimaal twee wisselexposities per kalenderjaar. 
- het ontvangen en rondleiden van (groeps-)bezoek, waarbij o.m. gedacht kan 
worden aan diverse verenigingen, instellingen en scholen. Voorts richten wij ons op 
bedrijven en via hotels, campings en overige verblijfsaccommodaties op toeristen. 
- het ruimte bieden aan diverse werkgroepen 
- het houden van lezingen (in- en extern) 
- het uitgeven van publicaties en boeken. 
- het doen van onderzoek; hierbij kan worden gedacht aan contacten met 
wetenschappelijke en andere instellingen. 
 
 
In de statuten van de Stichting Streekmuseum / Volkssterrenwacht Burgum  
staan al deze en andere van belang zijnde doelen en verplichtingen beschreven. 
Zie bijlage. 
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3. Kerntaken (zie ook statuten) 
 

1. Streekmuseum 
Het streekmuseum is een geregistreerd museum en voldoet aan de daarbij  
behorende eisen. Tot het werkterrein van het streekmuseum behoren:  
- De geschiedenis van het gebied tussen Leeuwarden en de grens met 

Groningen (Oostergoo) en Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen in het 
bijzonder. 

- Refrentie met de bibliotheek / het documentatiecentrum  
- Het organiseren van exposities 
- Het depotbeheer 
- Onderzoek en publicaties 
- Kennisoverdracht van de streekgeschiedenis 

 
2. Volkssterrenwacht 

Tot het werkterrein van de volkssterrenwacht behoren: 
-‐       Het bevorderen amateur astronomie (sterrenkunde) 
-‐       Het organiseren van exposities 
-‐       Kennisoverdracht van de astronomie 

 
De stichting stelt zich ten doel naast algemene kennisoverdracht, zich te richten op 
het  basis-, voortgezet-, middelbaar-, en hoger onderwijs. Dat wil zeggen 
aanvullend en ondersteunend te zijn in het lessenpakket van onderwijsinstellingen 
in en rond T-diel en Achtkarspelen. Zij werkt hierin samen met deze instellingen en 
andere musea in deze gemeenten. 
Middelen hiertoe zijn: 

-‐      Gastlessen/lezingen organiseren 
-‐      Maatschappelijke stages begeleiden 
-‐      Gezamenlijke activiteiten ontwikkelen 
-‐      Beschikbaar stellen materiaal voor lessen/spreekbeurten  

     (b.v. spreekbeurtkoffertje) 
-‐      Presentaties, demonstraties, rondleidingen en lezingen houden. 

Daarnaast worden een aantal activiteiten verricht (met name voor groepen) om 
bezoekers een leuke en leerzame ochtend, middag of avond te verzorgen.  
De stichting werkt, met uitzondering van de beheerder, met een groot aantal 
vrijwillige medewerkers, waaronder een aantal met een 
‘werkervaringsovereenkomst’.  Daarnaast worden een aantal professionele diensten 
ingehuurd.  
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Bijlage  
 
Statuten Streekmuseum / Volkssterrenwacht Burgum 
15 april 1997 
 
 


