Korte versie van het beleidsplan van
Museumschip HUDSON.
In het beleidsplan geeft de Stichting een beeld van de manier waarop een klein museum, als
de Hudson, zich denkt te manifesteren. Het museum waarvan alle medewerkers vrijwilliger
zijn, drijft volledig op het enthousiasme van de medewerkers. Financieel is de Stichting
afhankelijk van de opbrengsten van entreegelden, verkoop van artikelen, donaties, bijdragen
van Fondsen en bedrijven in geld of kortingen, schenkingen of ondersteuning bij
werkzaamheden.
In het Beleidsplan worden alle aspecten van het Museum aan de orde gebracht waarbij de
uitgangspunten zijn: visie op de toekomst en motivatie van de medewerkers.
Doel
Het doel van de Stichting is de totstandkoming en instandhouding van een uniek stuk
industrieel erfgoed uit de dertiger jaren van de twintigste eeuw en tevens de
leefomstandigheden van de bemanning bij de zeesleepvaart in de ruimste zin des woords.
Organisatie.
De Stichting heeft een bestuur wat bestaat uit tenminste drie en ten hoogste negen leden.
Het bestuur wordt ondersteund door De Raad van Toezicht en Advies.
Het bestuur voert een duidelijk beleid, óók gericht op kennis en inspraak van de medewerkers.
Financiering.
De lopende kosten van de Stichting moeten worden betaald uit diverse inkomsten. Door de
grote inbreng van vrijwilligers worden deze zo ver mogelijk onder controle gehouden, maar
toch blijft dit een grote zorg voor het bestuur en zijn extra bijdragen noodzakelijk.
Educatie.
Om verder in te kunnen gaan op de geschiedenis van de zeesleepvaart worden of zijn de
volgende activiteiten ontwikkeld.
1 Het maken van educatieve programma’s voor basisscholen en voortgezet onderwijs.
2 Het uitgeven van lesbrieven en andere educatieve uitgaven.
3 Samen werken met gemeentelijke en ander instellingen met ondersteunende doelen.
Public relations.
Om het Museum onder de aandacht te brengen worden diverse manieren gebruikt.
Door promotiefolders en nieuwsbrieven. Het regelmatig publiceren van artikelen in de media.
Het opnemen als museum in stadsgidsen. Het bezoeken van evenementen
(Wereldhavendagen) en het up to date houden van onze website.
www.museumschiphudson.com

In het officiële Beleidsplan zijn méér gegevens en uitgebreider behandeld.
Op verzoek is dit beschikbaar bij de secretaris van de Stichting.
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