C U LT U R E E L
ondernemerschap
- Oorlogsmuseum Medemblik -

CULTUREEL ONDERNEMEN
Aangezien wij ervan overtuigd zijn dat je altijd zelf zoveel mogelijk
moet proberen de eigen broek op te houden, beschouwen wij ‘cultureel
ondernemen’ als een belangrijk uitgangspunt om de stichting financieel
gezond te kunnen laten zijn. Dit cultureel ondernemen hebben we
opgedeeld in drie typen aanbod, educatief bezoek, regulier bezoek en
groepsarrangementen. Het combineren van deze 3 typen aanbod is onze
invulling van cultureel ondernemen om én de maatschappelijke doelen
van de stichting te kunnen uitvoeren en daarbij een goede financiële
huishouding te kunnen realiseren.

Educatief bezoek

Het educatieve bezoek heeft voor het Oorlogsmuseum de hoogste
prioriteit, refererend aan onze statutaire doelstelling vinden we het
heel erg belangrijk dat de kinderen zich bewust worden van de
oorlogsgeschiedenis en de lessen die we daaruit kunnen en moeten
leren. We streven er als stichting naar dat ieder kind dit zoveel als
mogelijk meekrijgt en houden daarom de prijs laag zodat onze
prijsstelling voor de scholen geen drempel geeft. Dit betekend wel
dat met deze lage prijs van €4,50 per kind, we gemiddeld zo’n €100
omzet per klas hebben. Dit is veel te kort om alle kosten inclusief
omzetbelasting van te kunnen betalen. Maar dat is ook niet het doel
van het educatieve bezoek, dat is namelijk kinderen bereiken. Dit
resulteert er wel in dat er voor het educatieve bezoek geld moet
worden bijgelegd.

Regulier bezoek

Het reguliere bezoek heeft voor het Oorlogsmuseum een hoge
prioriteit. Zodra de nieuwe expositie ‘Weg naar Vrijheid’ geopend
wordt gaat het museum haar openingstijden verruimen het jaar
rond van maandag tot en met zaterdag van 10:00 tot 18:00. Doordat
het educatieve bezoek alleen door de weeks van 09:00 t/m 13:30
het museum bezoekt, belemmeren deze twee typen bezoek elkaar
niet. De inkomsten die we ontvangen vanuit het reguliere bezoek
zijn ongeveer gelijk met de kosten die we hebben om dit te kunnen
verzorgen. We streven als stichting dan ook naar deze balans omdat
we ook voor de reguliere bezoeker willen dat iedereen, ook de
mensen met een kleine portemonnee, de boodschappen uit onze
exposities mee kunnen krijgen.

Groepsarrangementen

Naast de twee doelgroepen educatief bezoek en regulier bezoek, is
er ook de doelgroep groepsarrangementen. Groepsarrangementen
zijn bijvoorbeeld familiedagen, bedrijfsuitjes, kinderfeestjes en
vriendengroepen. Deze doelgroep heeft meer tijd en budget
te besteden voor een verzorgd bezoek aan het museum. Deze
doelgroep is vanuit hun meer te besteden budget interessant
omdat de inkomsten die uit hun bezoek voortvloeien weer gebruikt
kunnen worden om de kostenkant, namelijk het educatieve
bezoek, te kunnen dekken. Daarbij zijn de deelnemers van een
groepsarrangement ook gewoon mensen/bezoekers die we graag
de boodschappen uit onze exposities en activiteiten willen laten
meekrijgen. Om een verzorgde dag(deel) mogelijk te maken hebben
we voor deze doelgroep een aantal activiteiten ontwikkeld. Bij al
deze activiteiten hebben we met het team goed gekeken naar een
goede balans tussen beleving (het moet namelijk een leuk dagje uit
zijn) en educatie). Zo hebben we bijvoorbeeld de ‘Monumententour’
ontwikkeld waarbij je in originele W.O.II Trucks langs monumenten
rijdt (beleving) en een gids bij ieder monument het verhaal achter
het monument verteld (educatie). Ook kunnen we voor groepen als
onderdeel van hun verzorgde dagje uit, avondeten verzorgen. We
koken dan voor groepen op originele W.O.II Veldkeukens (Beleving)
waar ze uitleg krijgen van de vrijwillige kok hoe dat vroeger voor de
3 miljoen soldaten aan het Westfront werkte die voor onze vrijheid
vochten en ook moesten eten (educatie).

