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1. Inleiding en gegevens organisatie
Dit beleidsplan Nationaal Zuivelmuseum Erve IJzerman (NZEIJ) is het eerste beleidsplan van het
beoogde nationaal zuivelmuseum in 2021 en bestrijkt de periode vanaf de afsluiting van het
eerste jaar van opening (2018) tot en met 2021: het beoogd operationeel zijn van het nationaal
zuivelmuseum. Het NZEIJ heeft gekozen voor een organische, maar gestage aanpak in het
bereiken van deze doelstelling. De uitwerking van deze ambitie wordt intern vastgelegd in en
aangestuurd met respectievelijk een Ontwikkelingsplan (gericht op de gehele
organisatieontwikkeling) en een Inrichtingsplan (gericht op de ontwikkeling van inrichting van het
museum en het museale aanbod). Dit jaarlijks bij te stellen beleidsplan geeft op een hoger
abstractieniveau weer hoe het NZEIJ haar doelen wil bereiken, heeft een externe werking en
wordt ook via de website extern ter beschikking gesteld (mede t.b.v. van het voldoen aan ANBIeisen).
Gegevens van de Stichting Erve IJzerman:
- Contactadres: Wildekampseweg 6a, 8191 BT Wapenveld (postadres)
- KvK nummer: 57186685
- Fiscaal nummer: 852473850 (RSIN)
2. Strategie en missie
Reeds in 2012 is onderzocht en vastgesteld dat er in Nederland plaats is voor een nationaal
zuivelmuseum. Geconstateerd is dat het NZEIJ kan beschikken over twee belangrijke
uitgangspunten die de ontwikkeling van een zuivelmuseum met nationale allure mogelijk maken:
- het pand Erve IJzerman, een inmiddels nagenoeg gerestaureerde driekaps IJsselhoeve
(rijksmonument);
- de omvangrijke en gevarieerde schakeerde collectie zuivelattributen van de stichting
Melkmaten (waarmee een meerjarig samenwerkingsverband is aangegaan).
Het NZEIJ beoogt de gehele cyclus van de zuivel (“van gras tot glas”) zowel vanuit historisch
perspectief voor het voetlicht te brengen, als vanuit hedendaags ontwikkelperspectief: voor
welke uitdagingen ziet de zuivelsector zich geplaatst?
3. Activiteiten van de organisatie
Na een aanloopperiode van 2012 tot en met 2017, waarin een aanzienlijk (financieel) draagvlak is
ontstaan, is het NZEIJ voor het eerst in 2018 geopend. Met behulp van fondswerving,
verankering in de zuivelsector en de hulp van een omvangrijke vrijwilligersorganisatie wil het
NZEIJ doorgroeien naar het beoogde niveau van nationaal museum in 2021.
4. Bestuur en vrijwilligers
Een bestuur bestaat uit minimaal drie personen, de personalia van de bestuursleden en hun rol
staan op de website. Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor verrichte
werkzaamheden. Wel hebben zij op de in de uitoefening van hun taak gemaakte onkosten.
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5. Werknemers
Het NZEIJ heeft geen werknemers.
6. Financiën
De inkomsten van het NZEIJ bestaan uit:
- verkregen subsidies en bijdragen van overheden (met name provinciaal);
- verkregen bijdragen van plaatselijke maatschappelijke fondsen;
- entreegelden bezoekers;
- bijdragen van donateurs, zowel uit de hoed van private personen (“Vrienden van het NZEIJ”)
als zakelijke partijen (“Businessclub NZEIJ”).
7. Beheer en besteding van het vermogen
Het NZEIJ heeft een zeer beperkt eigen vermogen, bedoeld als buffer voor de egalisering van
inkosten en uitgaven in de tijd gezien. De zuivelcollectie is eigendom van de Stichting
Melkmaten, het pand Erve IJzerman is eigendom van BOEi. In de loop van 2019-2021 zal het
NZEIJ enig vermogen verwerven in de vorm van geïnvesteerd vermogen in museale units. Op
termijn is het mogelijk dat wordt overgestapt naar een ander gebruikers-/eigenaars/financieringsmodel van het pand Erve IJzerman dan de huidige situatie van huur van eigenaar
BOEi.

***
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