
   

 

 

 

 

 

Ontstaan 

De Stichting Vrienden is opgericht 2 oktober 1992. De oprichting heeft alles te maken met het door de 

Gemeente aanvaarde plan om het museum te verplaatsen van het koetshuis naar de zolder van het 

gerenoveerde kasteel. Het is goed nog eens uitdrukkelijk te vermelden dat de voorwaarde van de Gemeente 

was dat er dan wel een Stichting Vrienden opgericht moest worden. Dit was nodig om sponsors aan te trekken 

om het museum te kunnen vernieuwen en voor de bemensing daarvan. Het werd een succes. Er meldden zich 

vele vrienden. Dankzij de Stichting kwam er geld binnen. Van belang is dat de Gemeenteraad er van meet af 

aan achter is gaan staan. 

 

Karakter Stichting Vrienden 

De Stichting Vrienden heeft zich van meet af aan breed ingezet voor de cultuurhistorie van Wijchen. Zij doet 

dat in eerste instantie samen met het museum. Daartoe werden verschillende Vriendenkringen opgericht, om 

vrienden daadwerkelijk te kunnen inzetten. Maar inzet naast het Museum op andere cultuur-historische 

projekten is ook mogelijk. Vandaar onder andere, op verzoek van de Gemeente, het opzetten in 1992 van een 

pré-proto-historische tuin en een kasteleninfo, die intussen onderdeel zijn geworden van het museum. Het 

gaat hierbij vooral, ook voor de eigen ledenwerving, om lezingen en excursies. Een wezenlijk onderdeel betreft 

de uitgave van Katernen. De Stichting Vrienden heeft in 2000 - met name om de opzet van de Vriendenkringen 

en daarmee de vrienden te activeren - van de Nederlandse Federatie van Musea de Gerard Everspenning 

gekregen.   

 

 

 

Gerard Everspenning 

  

   Beleidsplan 
 Vrienden Museum Kasteel Wijchen 



De Stichting Vrienden stelt zich ten doel: 

 

• verbreding van het draagvlak onder de bevolking wat betreft het museum; middelen daartoe waren en 

zijn lezingen, excursies en fiets- en wandeltochten;  

• financiële ondersteuning om de kwaliteit te verhogen en uitbreiding van activiteiten te realiseren; dit 

door middel van sponsoracties; 

• activeren van vrienden en vrijwilligers om werkzaam te zijn in het museum; daartoe werden voor het 

museum speciale Vriendenkringen opgericht; o.a. Vriendenkring Gastvrouwen en -heren, Vriendenkring 

Scherven (archeologisch onderzoek), Vriendenkring Exposities etc. 

 

Uitvoering 

 

De Stichting Vrienden heeft als algemeen doel het museum bij te staan door ondersteuning op de volgende 

gebieden:  

1. Menskracht  

- Vrienden enthousiasmeren deel te nemen aan werkgroepen; opm.: daarvoor wordt om de twee jaar 

een Vriendendag in het museum georganiseerd; 

 

- Verbreding draagvlak door:  

a) de nieuwsbrief, behalve voor Vrienden ook bedoeld om vrienden te werven;  

b) werving van Vrienden via deelname aan markten en vrijwilligersbijeenkomsten;  

c) Lezingen: reeks met archeologen en historici;  

d) Excursies, wandel- en fietstochten. 

2. Financieel   

Sponsoring  

- Actieve deelname van Vrienden aan sponsorgroep van museum 

- eigen sponsoractie 

Schenkingen  

In de vorm van: 

- een bedrag uit eigen reserves of door sponsoractie  

- archeologische artefacten tweejaarlijks op  Vriendendag 

 

3. Wetenschappelijk  

- i.s.m. het museum organiseren van lezingen 

- uitgave van katernen bij prehistorische en historische exposities, o.a.:  

Het Wagengraf te Wijchen, Stijlvol begraven. Grafgebruiken in de Civitas Batavorum 

4. Communicatief 

- plan afstemming informatie- en nieuwsvoorziening deels via publicaties en digitaal 

- het tweemaal jaarlijks uitgeven van een Nieuwsbrief 

- het beheren van een eigen website met archief:  

https://vriendenmuseumkasteelwijchen.nl/ 

https://vriendenmuseumkasteelwijchen.nl/

