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Missie 
Het Museum Voorschoten is het museum van, voor en over Voorschoten. Het laat het publiek op 
een aantrekkelijke en (soms) educatieve manier in aanraking komen met het historisch en 
toekomstig cultureel erfgoed van Voorschoten. 


Visie 
Voorschoten is een dorp met een rijke geschiedenis en een bloeiend sociaal en cultureel leven. 
Het dorp verandert snel onder invloed van maatschappelijke en sociaal-economische 
ontwikkelingen. Onder deze omstandigheden is het van belang om de cultuurhistorische identiteit 
in beeld te brengen en het collectieve geheugen te bewaren.

De gemeente Voorschoten richt zich op een zelfstandig bestaan binnen de Leidse Regio. Om dit 
te realiseren is op het cultuur-historische vlak versterking van de identiteit nodig. Hierin kan en zal 
het museum een belangrijke rol spelen. 

Museum Voorschoten biedt bezoekers inzicht in de cultuur-historische kant van dit dorp. Tevens 
biedt het museum  informatie over culturele en overige interessante plaatsen en evenementen in 1

Voorschoten en de Leidse Regio.

Het museum vormt zijn eigen collectie van objecten die betekenisvol zijn voor de culturele 
ontwikkeling en historie van Voorschoten. 

Museum Voorschoten is de hoeder van het collectieve geheugen van de gemeenschap van 
Voorschoten. Hiertoe coördineert het museum de ontsluiting van relevante objecten bij 
particulieren en instellingen als aanvulling op de eigen collectie. 

Met het gebouw, gelegen in het historische centrum van Voorschoten, functioneert het museum 
als de cultuurhistorische huiskamer en ontmoetingsplaats van Voorschoten. 

Door middel van voornamelijk tentoonstellingen en evenementen biedt het museum op een 
laagdrempelige wijze inzicht in verschillende aspecten van onze cultuurhistorische waarden.


Waar staan we nu? (ultimo 2020) 
Het afgelopen jaar stond in het teken van de Corona pandemie. Door nood gedwongen heeft het 
museum zich aangepast aan de gewijzigde omstandigheden. Onze online aanwezigheid is 
belangrijker geworden, nu de fysieke aanwezigheid minder toegankelijk is geworden.

Zo is er een film gemaakt in het kader van 75 jaar bevrijding en er waren diverse online 
evenementen.

Naar verwachting zal een groot deel van 2021 nog in het teken van Corona staan. 

De ingezette professionalisering gaat door. De ict is geactualiseerd; het beheer is nu extern 
geregeld. De administratieve organisatie van ledenadministratie, collectiebeheer, financiële 
administratie, vrijwilligersovereenkomsten, bruikleen-overeenkomsten, draaiboeken voor 
tentoonstellingen en evenementen is op orde en wordt actueel gehouden. Het gebouw is in 2014 
met behulp van een significante donatie van de Rabobank aangepast aan de wensen van het 
museum.

De collectie wordt actief uitgebreid, waaraan een beleidsplan, waarin een afgebakende en 
samenhangende doelcollectie is verwoord, ten grondslag ligt.

Het Toeristisch Informatiepunt ontwikkelt zich in de komende tijd tot een VVV.

Er is een uitgebreide vrijwilligersorganisatie die professioneel geleid wordt. Maar enkele 
belangrijke sleutelposities blijken tot op heden moeilijk in te vullen

De nieuwe raad van advies is het afgelopen jaar 2 maal bij elkaar gekomen. Daarbij is met name 
gesproken over de Corona situatie en het contributie beleid.

Er is een nieuwe werkgroep PR & Communicatie in het leven geroepen. 

 sinds 2020 heeft het museum tevens een Toeristisch Informatiepunt met VVV-functie1
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Toekomstige ontwikkelingen  
Voorstraat 17 blijft duidelijk zichtbaar als het cultuur-historisch museum van Voorschoten. Maar 
de plaats die het TIP / VVV inneemt zal geleidelijk prominenter worden.

De ruime etalage geeft goed zicht op een ruimte waarin aan de ene kant een wand met informatie 
te zien is. In het midden staat een zuil met beelden uit Voorschoten. In de hoek een soort zandbak 
met een bordje erbij waarin hier door junior archeologen naar schatten gegraven kan worden. En 
iets verder naar achteren is een gezellige zithoek met een koffietafel. Aan de andere kant van de 
ruimte staan kasten met toeristische souvenirs en kunstzinnige geschenken. Veel zilver. Nog 
verder naar achteren bevindt zich een permanente expositie van het verhaal van Voorschoten,  
met de tijdlijn aan de wand.

Helemaal achterin is een grotere zaal met de actuele tentoonstelling, waarvan een poster vertelt 
waar deze over gaat.

Buiten naast de deur staat een driehoeksbord, waarop mensen uitgenodigd worden om even 
binnen te komen. De koffie staat klaar.

Ook de openingstijden staan hier vermeld:

• Dagelijks open, van 13.00 tot 17.00 uur: de Voorschoten kamer met VVV en souvenir winkel.

• Woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag open van 13.00 tot 17.00 uur: de 

tentoonstellingen.

• Verder open op afspraak. Ook voor vergaderingen of (educatieve) kinderpartijtjes.

Wanneer je naar binnengaat, kan je wat beter om je heen kijken. Een gastvrouw/-heer komt je 
vriendelijk tegemoet en vraagt of u misschien iets wil weten over het museum, of over 
Voorschoten.

Behalve de actuele tentoonstelling is er ook een permanente tentoonstelling over de geschiedenis 
en het leven in Voorschoten. En voor de kinderen is er een leuke interactieve zuil over het 
ontstaan van Voorschoten: de enige echte tijdmachine in de verre omtrek.

Voor schoolkinderen zijn er informatiepakketten om werkstukken of presentaties te maken. Maar 
er kunnen ook culturele partijtjes gehouden worden.

Het culturele jaar wordt afgetrapt in ons Museum met een gezellige nieuwjaarsreceptie, waar heel 
cultureel Voorschoten zijn plannen voor het nieuwe jaar presenteert.

Daarnaast zijn er speciaal voor de nieuwe inwoners van Voorschoten op 2 momenten per jaar 
presentaties over het ontstaan van en het culturele leven in Voorschoten. Nieuwe inwoners krijgen 
van de gemeente een informatiepakket, waarin een enveloppe zit van het Museum. In deze 
enveloppe zit informatie over het Museum, een tegoedbon voor een rondleiding plus kopje koffie 
en een vriendenkaart voor het lopende jaar. Zo binden jaarlijks we tussen de 50 en 100 nieuwe 
vrienden aan ons.

De nieuwe Raad van Advies, bestaande uit een gezonde mix van deskundigen, wetenschappers 
en ondernemers, klankbordt twee keer per jaar met het bestuur. 

De werkgroepen zorgen voor de dagelijkse gang van zaken. De werkgroepen Tentoonstellingen 
Collectiebeheer en Evenementen stemmen hun werkzaamheden met elkaar af. De werkgroep 
Collectiebeheer draagt zorg voor verwerving van nieuwe objecten, een goede registratie en 
bewaring van onze collectie en ondersteunt de werkgroepen Tentoonstellingen en Evenementen. 
De werkgroep Facilitair zorgt voor het beheer en onderhoud van het gebouw, alsmede voor het 
vrijwilligersmanagement. De werkgroep PR en Communicatie zorgt voor de website en 
zichtbaarheid in de (sociale) media.

Het bestuur bestaat uit de coördinatoren van de verschillende werkgroepen, plus de Voorzitter, 
Penningmeester, Secretaris. Het complete bestuur, komt acht keer per jaar bij elkaar. De 
stuurgroep projecten tien keer per jaar. 

De vrienden van het Museum zijn erg waardevol. De aanpassing van de jaarlijkse bijdrage van 
€ 12,50 naar een bijdrage van € 15 heeft ons weinig vrienden gekost. Daarnaast hebben tientallen 
vrienden hun jaarlijkse bijdrage omgezet in een donatie van minimaal € 50. Hierdoor beschikt het 
museum over een stabiele inkomstenbron, waardoor een significant deel van de vaste lasten uit 
de donaties gedekt kunnen worden. 
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Stappen zetten 
Veranderingen gaan bijna nooit volgens een vast draaiboek. Het hebben van een gedeelde visie 
en het inspelen op kansen die zich voordoen brengt de organisatie vooruit. Op dit moment zijn er 
een aantal ontwikkelingsrichtingen waar aan gewerkt wordt. Veel van de stappen uit het plan voor 
2020 zijn doorgeschoven naar 2021 en 2022. Corona heeft een enorme invloed op onze 
organisatie gehad.

Wij zien de volgende thema's in de richting waarvan wij stappen willen zetten.


1. De entree 
De entree wordt omgebouwd en ingericht als een soort huiskamer. Een gezellige ruimte waarin 
passanten zomaar binnen kunnen komen om iets te lezen over Voorschoten of informatie te halen 
onder het genot kopje koffie en een lekker gebakje of broodje.

Het aloude “krantje croissantje” is weer in het leven geroepen en wordt eens per maand op een 
vrijdagochtend samen met journalisten van de locale pers gehouden.


2. De openstellingen 
Ten behoeve van het Toeristisch Informatie Punt is het Museum nu dagelijks open. Dat geldt in 
ieder geval voor de entree. De tentoonstellingsruimte is open op de woensdag, donderdag, 
vrijdag, zaterdag en zondag open.

We nemen in overweging om de medewerkers voor het TIP / VVV te betrekken bij Voorschoten 
Voorelkaar, of via een werkervaringsproject van de gemeente.


3. De permanente tentoonstelling: het verhaal van Voorschoten 
In de loop van 2021 ontwikkelen we een semi-permanente tentoonstelling over Voorschoten. De 
doelgroep is bezoekers van het TIP/VVV, bezoekers van Voorschoten, bezoekende familie, 
vrienden en kennissen van de vrienden van het Museum.

In deze gratis toegankelijke tentoonstelling wordt in een aantal sterke beelden de kenmerkende 
geschiedenis en eigenschappen (het DNA) van Voorschoten getoond. De tentoonstelling is semi-
permanent in de zin dat het thema onveranderd blijft, maar dat er onderdelen kunnen veranderen.

“Het verhaal van Voorschoten” wordt getoond in de ontvangstruimte / entree. Op termijn zou 
hierbij de kleine tentoonstellingsruimte betrokken kunnen worden.


4. Het educatieve programma 
We ontwikkelen een aantal educatieve programma’s die we aan basisscholen aanbieden. Het 
streven is, dat ieder schoolkind gedurende de basisschool ten minste éénmaal in het museum 
komt en daar een activiteit uitvoert.

De educatieve programma’s zullen bestaan uit: 


• Junior Archeoloog

• Het verhaal/ontstaan van Voorschoten

• Voorschoten in de regio


5. De raad van advies 
Het bestuur laat zich bijstaan door een Raad van Advies. De RvA vergadert twee keer per jaar en 
adviseert het bestuur inzake strategie en meerjarig beleid en maatschappelijke vragen en 
ontwikkelingen.
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6. De welkomstbijeenkomst voor nieuwe inwoners 
Samen met de gemeente Voorschoten worden mensen die zich in Voorschoten vestigen 
uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst over het culturele leven in Voorschoten. Ook reeds in 
Voorschoten wonenden genaturaliseerden worden uitgenodigd.

De gemeente nodigt de mensen uit. 

De informatiebijeenkomst bestaat uit presentaties van diverse culturele aanbieders.

Tevens is er ruimte voor de gemeente om relevante informatie te delen.

De welkomsbijeenkomst bestaat uit een welkomspraatje. Er wordt een hapje/drankje 
gepresenteerd. In de ruimte zijn presentatietafels (een soort markt) waar diverse organisaties en 
bedrijven zich kunnen presenteren.

Gegeven de Corona situatie zullen we hier op zijn vroegst in september 2021 of februari 2022 mee 
beginnen.


7. PR en Communicatie 
Het Museum streeft er naar om wekelijks in de diverse media aanwezig te zijn. Hiertoe wordt een 
communicatieplan en -draaiboek opgesteld.

De PR bestaat uit persberichten, artikelen, interviews in verschillende vormen en voor diverse 
media. De PR is gericht op de komende en lopende tentoonstellingen, relevante activiteiten en 
evenementen. 

De periodieke email-nieuwsbrief verschijnt minimaal vier maal per jaar en is een integraal 
onderdeel van het communicatiedraaiboek.


8. Financiën, subsidies en vriendenbijdragen 
Voor de financiering van het Museum Voorschoten is structureel minimaal circa K€ 35 per jaar 
nodig.

Naast de gemeentelijke subsidie van K€ 5, ontvangen wij een vergoeding voor het beheren van 
een TIP van K€ 10. Wij ontvangen circa K€ 20 per jaar van onze vrienden. Voor speciale 
evenementen of acties zal een beroep op subsidies en sponsoring gedaan moeten worden.


9. De foto en afbeeldingen collectie  
Museum Voorschoten beschikt inmiddels over een interessante foto- en afbeeldingen collectie. 
Deze collectie moet voor het publiek ontsloten worden. Dat kan in eerste instantie door middel 
van een zuil in de Entree, als onderdeel van de semi-permanente tentoonstelling “Het verhaal van 
Voorschoten”.

Op termijn kan gedacht worden aan een vorm van tijd- en plaats-tagging van de foto’s en 
afbeeldingen, zodat er een digitale geografische historische kaart van Voorschoten ontstaat.


10. Linked Open Data  
Een belangrijke ontwikkeling in het digitaliseren en ontsluiten van collecties is die van Linked 
Open Data. Wij volgen deze ontwikkeling met belangstelling omdat wij graag onze collectie ook 
buiten openingstijden en buiten de fysieke beperking van onze huisvesting voor een breed publiek 
willen ontsluiten.

Onze collectie wordt aangepast aan de normen en eisen van LOD, waarbij wij te allen tijde gebruik 
willen maken van ervaring en kennis bij onze zusterinstellingen en niet voorop willen lopen in het 
ontwikkelen van de techniek.

Daarbij wordt in overweging genomen om die afbeeldingen en objecten die in bruikleen geweest 
zijn, op te nemen in de collectie, met daarbij de vermelding van de verblijfplaats of eigenaar van 
de betreffende objecten.
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