Strategische meerjaren visie STAM 2011-2016
Inleiding
De stichting Amelander musea (STAM) is op 1-12-1999 opgericht. Vanaf de oprichting is het
beleid vastgelegd in meerjarenplannen. Het aldus omschreven beleid wordt
vastgesteld door de aangesloten museale stichtingen op het eiland en de
vereniging Amelander Korenmolens.
Kernpunt van het laatste meerjaren beleidsplan van de STAM was om te
voldoen aan de eisen die werden gesteld door het Nederlands
Museumregister, om daardoor de kwalificatie “geregistreerd museum” te
bewerkstelligen. Deze normering is noodzakelijk voor het verkrijgen van
een breed scala aan subsidies en bijdragen uit fondsen, welke nodig zijn voor
ondermeer bouw, herinrichting en exploitatiedoeleinden.
Op gebied van collectiebeheer en registratie is daardoor het MUSIP programma toegepast en
uitgevoerd. Ook zijn in dit kader bij verschillende musea de nodige verbeteringen in licht- en
klimaatbeheer doorgevoerd en is er (een?) volwaardige depotruimte gecreëerd. De uitvoering
van de bouw en inrichting van het nieuwe Natuurcentrum en het Maritiem Centrum waren
daarnaast speerpunten van het uitvoeringsbeleid. Het in 20.. voorgenomen beleid heeft
daarmee grotendeels uitvoering gekregen.
Het bestuur van de STAM heeft zich in de vergadering van 29 januari 2010 expliciet
uitgesproken voor de opzet van een strategische meerjaren visie. Door de aanwezigen museale
moederstichtingen en de vereniging Amelander Molens is dit initiatief zonder uitzondering
van harte ondersteund.
De stichting Amelander Musea draagt zorg voor de exploitatie, gebouwen, collecties en het
personeelsbeheer en houdt zich per definitie niet bezig met de vormgeving en inrichting van
de verschillende exposities. Om die reden zijn de reacties en wensen van de aangesloten
organisaties wezenlijk voor de toekomst en de op te stellen meerjaren visie. Naar aanleiding
daarvan is een onderzoek ingesteld waarbij alle besturen de mogelijkheid is geboden zich uit
te spreken over toekomstige verbeteringen. De uitkomsten vormen de basis voor de
voorliggende visie.
De stichting Amelander musea wil met de openstelling en exploitatie van de Amelander
musea, molens en vuurtoren, en de organisatie van cultuur- en natuuractiviteiten de
bijzondere waarde van het eiland en het omringende Wadden- en Noordzeegebied onder de
aandacht brengen van inwoners en bezoekers van Ameland en daarmee wezenlijk
bijdragen aan het behoud ervan.

Bestuur en organisatie
De stichting Amelander musea behartigt de belangen van 3 stichtingen en een vereniging, te
weten: de stichting Ouwe Pôlle, de stichting Natuurmuseum, de stichting Paardenreddingboot
en de Vereniging Amelander Korenmolens. Statutair is vastgelegd dat de STAM de
eindverantwoordelijkheid draagt voor de exploitatie, financiën, personeelsbeleid, gebouwen
en collecties.
De STAM heeft zich verplicht te werken volgens meerjaren visies. De oorspronkelijke
“moederstichtingen” en de vereniging bepalen de inhoudelijke koers, organiseren de
exposities en de verkoop van producten. De STAM heeft zich verplicht om jaarlijks één
vergadering te beleggen met de aansloten museale stichtingen, vereniging Amelander molens,
als ook met de gemeente Ameland.
Dit bestuursmodel wordt inmiddels ruim vijftien jaar toegepast (inclusief een
voorbereidingsperiode van vijf jaar). De gekozen bestuursvormen werkwijze lijkt ook de
komende jaren het meest voor de hand liggende organisatiemodel. In de museumwereld is
deze samenwerkingsvorm bekend als “Amelander model”, welke inmiddels veel navolging
heeft gekregen.
Alle bestuursfuncties worden bezet door vrijwilligers, aan bestuursleden wordt geen
presentiegeld uitbetaald.

Samenwerking met derden
Om snel op ontwikkelingen te kunnen anticiperen en om verantwoorde besluiten te nemen is
het noodzakelijk dat de STAM zich aansluit bij andere samenwerkingsverbanden. Om die
reden is STAM lid van de Nederlandse Museumvereniging, de Provinciale Friese
Museumfederatie en de VVV. Tevens is de STAM aangesloten bij de stichting Waddencentra
(natuurcentra op alle Waddeneilanden) en de stichting Amelands product. Daar waar mogelijk
nieuwe initiatieven tot samenwerking worden genomen welke een raakvlak hebben met de
activiteiten van de STAM zal toetreding overwogen worden.
In 2010 is de Waddenzee erkend als internationaal werelderfgoed. Dit
betreft met name de natuurwaarden van de Waddenzee als geheel. Er is
veel discussie op internationaal (via het Internationaal Waddenzee
Secretariaat in Wilhelmshaven) over de vraag hoe deze erkenning het
best “verzilverd”kan worden door de horeca, maar vooral ook de
natuur en cultuurgerichte publieksinstellingen. De STAM volgt deze
discussie met tot doel geen kansen onbenut te laten om de Amelander
musea te profileren in deze internationale context.

De huidige organisatiestructuur wordt gehandhaafd. Daar waar mogelijk en nuttig zal
aansluiting gezocht worden bij gelijkgerichte samenwerkingsverbanden. Verder zullen de
ontwikkelingen m.b.t. het promoten van de Waddenzee als Werelderfgoed, gevold worden.

Bezoekers en deelnemers
De STAM biedt de mogelijkheid om tot afstemming te komen m.b.t. de openstelling van de
verschillende locaties, de organisatie van exposities, het vaststellen
van entreeprijzen en de inzet van baliepersoneel. Dit is belangrijk om
te komen tot een efficiente bedrijfsvoering. Ook bij de opzet en
uitvoering van activiteiten zijn de genoemde mogelijkheden van
toepassing. Deze afstemming heeft een positieve invloed op het
bezoek en de deelname aan activiteiten. Het aantal
bezoekers/deelnemers aan een activiteit is
afhankelijk van veel factoren. In de eerste plaats
natuurlijk het aantal eilandbezoekers, maar ook of mensen voor het eerst
komen, persoonlijke interesse en het weer spelen een belangrijke rol.
Het bezoek laat sinds 2001 een geleidelijke stijging zien en bedroeg in
2009 254.200 personen. De voorlopige cijfers van 2010 laten zien dat
deze stijging zich in lichte mate voortzet. Voor de komende periode is
het van belang de bezoekersaantallen te consolideren en daar waar
mogelijk licht uit te breiden. Het nieuwe Natuurcentrum en het nieuwe Maritiem Centrum
Abraham Fock bieden daarvoor de komende jaren voldoende perspectief. De
bezoekersaantallen van de beide cultuurhistorische musea “Swartwoude” en “Sorgdrager”
geven echter reden tot zorg. Een grondige update van de exposities, een duidelijkere
profilering van de inhoud en meer onderscheidend karaker van musea moeten op korte termijn
doorgevoerd worden. [Daarnaast zouden goedlopende musea een actieve bijdrage kunnen
leveren in het doorsluizen van bezoekers naar minder bezochte musea middels verstrekken
van gerichte informatie] Om het bereik van alle bezoekers van Ameland te optimaliseren is

deelname van alle musea aan de Museumjaarkaart van wezenlijk belang.

Door het aanbod van natuuractiviteiten te verbreden en te vernieuwen
heeft dit onderdeel de laatste jaren een enorme groei doorgemaakt. De
activiteiten hebben de laatste jaren alleen maar een progressie getoond.
Wel is duidelijk dat er steeds meer concurrentie wordt ondervonden van
activiteiten met een andere inhoud (sport/voeding). Derhalve is het
beleid van de komende jaren er op gericht de
diversiteit van de soorten excursies te
vergroten. Naast natuur en cultuur zullen ook onderwerpen zoals
sportiviteit, bezinning en voeding in activiteiten geïntegreerd
moeten worden. De expertise daarvoor zullen we van buiten aan
moeten trekken.
Ook de rondleidingvorm onder begeleiding van een gids zal
uitgebreid moeten worden met nieuwe
media technieken. I- pod of PDA routes
zullen op korte termijn ontwikkeld moeten worden om deze markt
niet te verliezen. Daarvoor zijn investeringen op gebied van nieuwe
media noodzakelijk. Ook Twitter, You tube en Hyves kunnen hierbij
een rol spelen.
Meertaligheid bezoekers
Uit onderzoek is gebleken dat het percentage Duitser de laatste 25 jaar gigantisch is
afgenomen. Uit een onderzoek van 1981 bleek dat nog 39% van de bezoekers van het
voormalige Natuurmuseum Duitstalig was, uit recent onderzoek van 2008 bleek dat dit
percentage was gedaald naar 24%. Voor de komende periode zullen alle musea in hun
uitingsvormen (informatie en promotie) Duits- en Nederlandstalig worden opgezet. Omdat
minder dan 1% van de bezoekers anderstalig is zal slechts beperkt de informatie in het Engels
worden aangeboden.

Voor de periode 2011-2016 stellen we ons tot doel de bezoekersaantallen van het
Natuurcentrum, Maritiem Centrum en vuurtoren te consolideren. De
bezoekersaantallen van het Sorgdrager museum, museum Swartwoude, en de molens
zullen door herinrichting, vernieuwing van de exposities, verkoop van combikaarten en
aanpassing van de openstelling met minimaal 25% moeten stijgen.
De ontwikkeling van nieuwe activiteiten zal gericht zijn op de veranderde behoefte van
de doelgroepen.

Personeel
Voor de inzet van werkzaamheden maakt de STAM gebruik van medewerkers, welke in
loondienst zijn van de stichting, gedetacheerde medewerkers van de WSW , gemeente
Ameland, de stichting Arbeidsintegratie en vakantiehulpen. In z’n algemeenheid staat bij
nagenoeg alle aangesloten organisaties de kwaliteit en het opleidingsniveau van genoemde
medewerkers centraal. Voor het voortbestaan van kwalitatief goede musea is ook
gekwalificeerd personeel een noodzaak.
In een in november 2010 gehouden enquête onder de medewerkers bleek een grote
betrokkenheid bij de ontwikkelingen van de musea. Meer dan 95% van de medewerkers heeft
aangegeven dienstverband bij de STAM tot de pensionering te ambiëren. Uit de enquête is
ook gebleken dat de onderlinge communicatie verbeterd moet worden.
Dienstverbanden en formatie.
In 2010 werden 21 formatieplaatsen bezet door 28 personen. 10.6 formatie wordt bezet door
14 medewerkers die bij de STAM in dienst zijn. Bij vier formatieplekken ontvangt de STAM
een bijdrage van de gemeente Ameland. De STAM huurt twee medewerkers met een formatie
van 1.5 van de gemeente Ameland. Eén formatieplek wordt volledig door de STAM betaald,
voor de andere halve formatieplaats wordt geen inleenvergoeding betaald. Via Oostergo
worden negen personen ingehuurd, zij bezetten 7.5 formatieplaats. Via de stichting
Arbeidintegratie wordt één medewerker ingehuurd met een formatie van 1. Voor het overige
wordt gewerkt met vakantiehulpen
De personeelskosten van de STAM staan onder druk en zijn – zoals bij veel musea afhankelijk van subsidies van derden. De Amelander musea zijn daarbij de afgelopen jaren
sterk gegroeid in oppervlakte, bezoekersaantallen, omzet en personeel. Dat maakte aanpassing
van de organisatie en aansturing noodzakelijk. Van kleine instellingen waarbij het bestuur nog
rechtstreeks leiding gaf aan de medewerkers is er een personeelscollectief gevormd wat
professioneel wordt geleid.
Om tot een verdere verbetering te komen is het belangrijk dat alle medewerkers specifieke
scholing aangeboden krijgen. Deze scholing zal gericht moeten zijn op museum inhoudelijke
aspecten als ook de omgangsvormen met bezoekers en deelnemers. Kennis en gastvrijheid
zijn de credo’s die hierbij gepredikt zullen worden. Gedacht wordt aan cursussen in
groepsverband, waarbij het belangrijk is dat iedereen ook meedoet.
Met de ontwikkeling van educatieve tentoonstellingen naar kennisinstituten op gebied van
natuur, cultuur en maritieme geschiedenis zal ook over deze onderwerpen door de aanwezige
medewerkers uitleg gegeven moeten kunnen worden. Daar waar de kennis niet aanwezig is
zal deze middels bijscholing worden ontwikkeld, dan wel extern moeten worden
aangetrokken.

Voor de verdere ontwikkeling van het personeel zullen gerichte opleidingen aangeboden
worden, en zal specifieke expertise van buitenaf ingezet worden.

Financiën
Met de samenvoeging van de financiële exploitaties van de verschillende aangesloten
instellingen is het mogelijk de liquiditeit te stabiliseren. Voor investeringen is de
solvabiliteitspositie van belang. Afhankelijk van de totale financiële positie van de STAM
wordt een lening aangegaan.
Hoewel bij een enkele stichting en een vereniging een wensenpakket ligt voor uitbreiding en
verbetering van bestaande activiteiten overheerst de gedachte dat deze investering geen
dusdanige risicovolle invloed mag hebben op het financieel beheer waardoor toekomstige
exploitatie in gevaar zou kunnen komen.
De exploitatie opzet staat de komende jaren nog onder druk door de uitgevoerde
investeringen, getracht wordt deze zo financiële last zo spoedig mogelijk te egaliseren.
Meerjarenbegroting:
Meerjarenbegroting 2011-2016

Gecumuleerde begroting Amelander Musea:
2011

2012

2013

2014

2015

2016

a. Entree

550000

560000

570000

590000

600000

610000

b. Activiteiten

107600

108000

110000

112000

115000

117000

c. Verkoop

160000

161000

162000

163000

165000

167000

12000

12100

12200

12300

12500

12600

153000

151000

152000

153000

155000

156000

Baten:

d. Donateurs
e. Dienstverlening
f. Gebouwen
g. Budgetsubsidie

78200

78200

78200

78200

78200

78200

136500

134000

135000

136000

137000

138000

10000

10000

10000

10000

10000

5000

5000

5000

5000

5000

1202300 1219300 1234400

1259500

1277700

1293800

i. Projecten
Overige inkomsten

5000

Lasten:
j. Personeelskosten

550000

550000

560000

579000

595000

607000

k. Huisvestingskosten

242000

243000

244000

245000

246000

247000

l. Bedrijfskosten

45000

46000

47000

48000

49000

50000

m. Algemene kosten

37300

38000

39000

40000

41000

42000

9000

9000

9000

9000

9000

9000

n. Vis en veeverzorging
o. Ontwikkeling
exposities

7000

7300

8400

9500

10500

11800

p. Kosten activiteiten

25000

28000

29000

30000

31000

32000

q. Kantoorkosten

25000

25000

26000

27000

28000

29000

r. Dienstverlening
s. Rente/afschr./voorz.
t. Inkoop
u. Donateurs

47000

48000

49000

50000

51000

52000

140000

150000

147000

145000

139200

135000

70000

70000

71000

72000

73000

74000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

1202300 1219300 1234400

1259500

1277700

1293800

Bij nieuwe investeringen is voorzichtigheid geboden. Noodzakelijke investeringen zullen
zoveel mogelijk met cofinanciering en subsidies uitgevoerd moeten worden.

Natuurcentrum
Met de bouw en inrichting van een nieuw centrum is aan een grote wens
voldaan.
Met uitzondering van een aantal verbeterpunten zijn genoemd zijn we
trots op het bereikte resultaat en de enorme belangstelling. De
verbeterpunten hebben nagenoeg allemaal te maken met
inrichtingszaken binnen en buiten. Financieel is er weinig ruimte om al
deze punten per direct op te lossen, in een wat langer tijdspad en met
behulp van eigen medewerkers lijken de meeste knelpunten opgelost te kunnen worden.
Voorgesteld wordt de lijst van verbeterpunten als bijlage aan het beleidsplan toe te voegen.
- Met de gemeente Ameland is een recht van opstal met de gemeente Ameland afgesloten
voor een periode van tien jaar. De STAM zal zich moeten oriënteren hoe zij na deze periode
met gemaakte afspraken om wil gaan.
- Er worden mogelijkheden onderzocht die moeten leiden tot een verdere samenwerking van
het Natuurcentrum met bestaande kennisinstituten en universiteiten aan de wal (Wetsus,
RUG, Waddenacademie), en contacten met het Middelbaar en Hoger onderwijs.
- Jaarlijks zal er minimaal één wisselexpositie worden georganiseerd.
- Het centrum zal met beperkte financiële middelen en de inzet van eigen medewerkers het
kennisniveau van het intranet en het internet moeten verbeteren. Ook zal de kwaliteit van de
exposities op voldoende niveau moeten blijven en zullen nieuwe media technieken toegepast
moeten worden.

Cultuurhistorisch museum “Sorgdrager”
Dit museum blijft een van de grootste knelpunten qua inrichting,
exploitatie en bezoek. Het bestuur van de stichting Ouwe Pôlle is
zich dat al lange tijd bewust. Acties om tot verbetering te komen
hebben tot nu toe niet het gewenste resultaat opgeleverd. Temeer
daar er nauwelijks tot geen gelabelde financiële reserve opgebouwd
kon worden. Het trendmatig dalende bezoekersaantal heeft tot een
minimale personele bezetting geleid, een volgende stap is een
sluiting van het museum in het winterseizoen. Problematisch lijkt
dan de grote en verhoudingsgewijs dure collectie die dit museum tot z’n beschikking heeft.
Kostbare en kwetsbare collectiestukken zijn ondergebracht in het depot van het Maritiem
Centrum.
De laatste tijd zijn een groot aantal WO II projecten uitgevoerd. Meestal zijn dit
samenwerkingsprojecten met organisaties op de andere Waddeneilanden of direct langs de
Friese kust.
Genoemde problematiek is kenbaar gemaakt bij de Provinciaal Museumconsulent en
gezamenlijk worden getracht de volden zaken te realiseren:.
- Er wordt een totale herinrichting van de bestaande exposities nagestreefd waarbij de nadruk
op kennis, diepgang en naslag komt te liggen (grazers). Deze aanpassingen zijn meer dan een
reguliere herinrichting.

Het museum zal zich sterker moeten profileren als cultuurhistorische kennisbron. Ook zal het
zich op cultuurhistorisch gebied duidelijker moeten onderscheiden van het Landbouw Jutters
museum “Swartwoude”.
Bij de uitwerking van de plannen zal rekening gehouden moeten worden met het toepassen
van nieuwe media, ook zullen samenwerkingsvormen met gelijk gezindte instellingen, zoals
de gemeente Ameland en het archief Noord- Oost Fryslân, nader onderzocht moeten worden.
- Museum “Sorgdrager” bezit een zeer grote en waardevolle collectie historisch erfgoed.
Variërend van meubels en schilderijen tot walvisvangstattributen. Voor deze collectie is
nauwelijks opslagruimte en geen klimatologisch beheerd depot. Het is van grote noodzaak
een verantwoord depot bij dit museum te bouwen, indien dit niet slaagt moet de stichting zich
bezinnen op haar verantwoordelijkheid met betrekking tot het aannemen van bijzondere
bruiklenen.
- Opzet van een archief. Indien het museum zich wil concentreren om als “Historisch
Centrum”te fungeren zal alle informatie, foto’s verhalen, onderzoeken en geschriften
geordend en zo mogelijk gedigitaliseerd moeten worden. Het gebouwtje ten westen van de
schuur kan daarbij fungeren als een prentenkabinet.
WO II projecten
De laatste jaren krijgt de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en
de bijzondere positie die het eiland daarbij heeft ingenomen steeds
meer aandacht. Er is een website gebouwd www.waddenindeoorlog.nl
, door Omrop Fryslân zijn twee documentaires gemaakt en er zijn WO
II exposities georganiseerd. Uit een in opdracht van de STAM
uitgevoerd locatie onderzoek over bunkers is naar voren gekomen dat
een bunker in de Hollumer duinen ten Westen van Stay Okay aan de mogelijkheden voldoet
om er een onbemand bunkermuseum of bunkercentrum van te maken. De inhoudelijke maar
ook logistieke begeleiding zullen vanuit het “Sordgragermuseum” worden opgezet.

Landbouw en Jutters museum “Swartwoude”
Wat voor museum “Sorgdrager”geldt is ook, zij het in mindere
mate, van toepassing op het Landbouw en Jutters museum. Het
voordeel van dit museum is dat de levende have (konijnen, kippen,
geiten etc. ) extra bezoekers trekken. Ook hier zullen de bakens
verzet moeten worden maar ook hier geldt dat er slechts zeer
beperkt eigen midden kunnen worden ingezet.

Openstenlling brandspuithuisje

Maritiem Centrum “Abraham Fock”
Het nieuwe museum wat in juni 2009 is geopend voldoen aan de
wensen van de stichting Paardenreddingboot. Hoewel het
museum de nodige aanloopproblemen heeft gehad lijkt nu de
exploitatie succesvol te verlopen. De bezoekersaantallen in 2010
bieden een prima perspectief. Ook voor dit museum geldt dat er
de nodige verbeterpunten zijn te noemen. Deze liggen voor een
belangrijk deel buiten op en rond het terrein. Wat ons hier echter parten speelt is de
milieuvergunning waarin de nodige beperkingen qua uitingsvorm, terreinindeling en
activiteiten zijn vastgelegd.
Tevens zal de aandacht zich moeten richten op de toekomst van de demonstraties van de
Paardenreddingboot. In hoeverre deze attractie op deze manier met vele vrijwilligers
behouden kan worden is zeer de vraag. Knelpunten doen zich voor bij de voerlieden en het
onderhoud van de reddingsboot. De kosten van de demonstraties wegen niet op tegen de
collectes. Jaarlijks wordt nog een bedrag tussen de € 10.000 en € 15.000 vanuit de reguliere
exploitatie overgeheveld naar dit onderdeel.

Vuurtoren Ameland
Nadat de vuurtoren in gebruik is genomen in 2003 is deze door de STAM grondig
gerenoveerd en geschikt gemaakt voor exploitatiedoeleinden. Voor de huur wordt jaarlijks
aan de gemeente een bedrag van € 60.000 betaald. De toren is in deze vorm nog lange tijd te
gebruiken. Wel is het wenselijk om ook hier met de gemeente Ameland een langdurige
verbintenis aan te gaan.

Een betere koppeling met het Maritiem Centrum. In de radiokamer van het MC wordt een

Korenmolen “de Phenix”
Voor de molen is een plan ontwikkeld wat moet leiden tot een ophoging van het duin waar de
molen op staat. Onder het duin zou een grote bezoekerszaal ingericht kunnen worden met
meerdere functies. De vereniging Amelander Molens is doende het plan verder inhoudelijk te
ontwikkelen.
Voor wat de beide cultuurhistorische musea betreft ligt een en ander gecompliceerder. Tot op
heden is er binnen de stichting Ouwe Pôlle geen inhoudelijke visie voor de exposities.
Pogingen daartoe zijn tot op heden mislukt. Op dit moment wordt vanuit de directie m.b.t.
deze problematiek overleg gevoerd met de provinciaal museumconsulent. Deze is
ingeschakeld om met name inhoudelijke steun te verlenen. Een eerste notitie, die nog niet met
het bestuur van de stichting Ouwe Pôlle is besproken, is als concept bijgevoegd.

De molens is een Rijksmonument en heeft daardoor een beschermde status. In tegenstelling
tot groot opgezette evenementen of activiteiten worden losse individuele bezoekers
nauwelijks nog getrokken. Alleen op maaldagen is er nog enige belangstelling.
Door het bestuur van de Vereniging Amelander Korenmolens is een eerste aanzet gedaan met
ene planvoorstel wat moet leiden tot een verhoging van het huidig duin waarop de molen
staat. In het duin moet een bezoekerscentrum ingericht worden.

Korenmolen “de Verwachting”
Genoemde molen draait naar volle tevredenheid. De expansie zit vooral in de productie van
meerdere mosterdsoorten en een toename van meelproducten. Ook hier geldt dat er een lijst
van verbeterpunten is opgesteld. Deze molen heeft als voordeel dat er een hechte vrijwillige
molenaarsclub is de belangen ter harte neemt en hier veel aandacht aan besteed. Te denken
valt aan de productie van mosterd en meelsoorten. Ook het onderhoud wordt in eigen beheer
uitgevoerd. De sterke kant van deze organisatie is meteen ook de zwakke, een vrijwilliger is
verder niet gebonden.

Voorlichting en educatie
Bij de opzet van alle activiteiten wordt getracht een aantal educatieve aspecten te
verwezenlijken. Dat slaagt in meer of mindere mate.

Eendenkooi en Vennoot

Verkoop, winkel en producten
De Amelander musea, molens en vuurtoren verkopen en breed assortiment aan artikelen en
producten variërend van ansichtkaarten, boeken t-shirts naar mosterd en pannenkoekenmeel.
Er wordt alle enige tijd gewerkt aan de productlijn voor de Amelander musea. Voor de
verkoopproducten van de Amelander Molens is dat uitstekend gelukt. Bij de souvenirs en
andere verkoopproducten is dat helaas tot op heden nog niet geslaagd.

Marketing en Promotie
Voor de musea wordt het steeds belangrijker aandacht te vragen voor haar exposities en
activiteiten. Middel marketing en promotiebeleid wordt dit vastgelegd.
Op dit moment wordt dit op een volgende wijze ten uitvoer gebracht:
- deelname Fries museum magazine
- website Amelander Musea en Natuurcentrum
- lokale verspreiding van posters en affiches
- informatieverstrekking op de veerboot via de Wagenborg.site
- verspreiding van folders
- medewerking VVV voor algehele Amelandpromotie

Hoewel de STAM al een groot aantal jaren via de museumsite te bezoeken is voldoet deze op
dit moment niet. Het informatieve programma is te star, er wordt onvoldoende ingespeeld op
de actualiteit. Verder zijn nieuwe media- en communicatietechnieken niet toegepast. Ook is
het tot op heden niet mogelijk een reservering of boeking digitaal af te handelen. De website
zal grondig aangepakt moeten worden.
Toepassingen van nieuwe media zullen onderzocht moeten worden. Het intranet en de
internetsite van het nieuwe Natuurcentrum bieden mogelijkheden om middels nieuwe media
met de bezoeker te communiceren. Dit zal verder uitgewerkt moeten worden.

