Beleidsplan 2022-2027
1. INLEIDING
- Stichting IJzertijdboerderij Dongen is sinds 2004 als stichting met volledige
rechtsbevoegdheid ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 18076174
- Het bestuur van de ijzertijdboerderij bestaat uit vrijwilligers. De bestuursleden zijn
onbezoldigd en worden door het bestuur benoemd.
- De samenstelling van het bestuur per 01-01-2022:
Toine Snoeren
vice- voorzitter
Ellie Oerlemans
secretaris
Angelo Riemslag
penningmeester

2. ORGANISATIE
2.1.
Doelstellingen IJzertijdboerderij Dongen
De IJzertijdboerderij Dongen:
❖ laat geïnteresseerden (met name scholen en bezoekers) het boerenleven in de IJzertijd zien,
horen, voelen, ruiken, proeven, kortom beleven;
❖ geeft aan geïnteresseerden ruimte binnen het in de organisatie gestelde kaders actief met de
IJzertijd bezig te zijn;
❖ streeft naar een zo authentiek mogelijk uitbeelding, maar accepteert afwijking van
authenticiteit, wanneer dit voor de voortgang van de organisatie wenselijk is (b.v. als het
vanuit veiligheid moet of als er nog geen duidelijk beeld is van het ijzertijds alternatief);
❖ streeft naar het verzamelen van informatie en kennis over de ijzertijd;
❖ is een vrijwilligersorganisatie, vrijwilligers zijn de kern van de organisatie en zijn naast het
organisatie- en publieksbelang uitgangspunt bij het nemen van beslissingen;
❖ heeft geen winstoogmerk: inkomsten uit entreegelden, verkoop van artikelen, sponsoring door
vrienden of anderen dient als dekking voor de kosten en het creëren van financiële reserve.
Missie
De maatschappij betrekken in de levende geschiedenis uit de ijzertijdperiode met
natuurlijke elementen die we vandaag de dag nog steeds kennen en toepassen.
Visie
De Stichting wil de belangstelling voor de ijzertijdperiode vergroten voor iedereen. De
ijzertijd kennis delen en uitbeelden op een zo realistisch mogelijke en eigentijdse manier.

3. ORGANISATIE EN STRUCTUUR
3.1. Het bestuur:
− De dagelijkse leiding en het aansturen van de stichting ligt in handen van het bestuur. De
taken van het bestuur bestaan uit de ondersteunende en voorwaardenscheppende zaken zoals
het beheer van de financiën, het secretariaat, het terreinbeheer, communicatie & PR en het
onderhouden van contacten met gemeente en andere organisaties.
− Voor uitvoering van de activiteiten, onderzoek, onderhoud en beheer van de ijzertijdboerderij
zijn focusgroepen en ambacht projectgroepen gevormd. De focusgroepen en ambacht
werkgroepen worden gecoördineerd door bestuursleden.
3.2. Focusgroepen en onderliggende kerntaken:
De focusgroepen zijn een structureel onderdeel van de ijzertijdboerderij, onderdeel van de
kernactiviteiten van de ijzertijdboerderij nader te verdelen in:
− Vrijwilligers,
▪ Vrijwilligers begeleiding
● Vrijwilligers worden bij hun introductie begeleid door
vrijwilligerscoördinatoren. Zij maken de nieuwelingen wegwijs in de
organisatie en de ijzertijd. Alle vrijwilligers krijgen een aantal instapambachten aangeleerd zoals vuur maken, graan malen, verhaal van de
ijzertijdboerderij, zodat ze snel mee kunnen draaien in een
programma. Alle vrijwilligers kunnen op verzoek ingewerkt worden
op een specifiek ambacht. Per ambacht is er aandacht voor de historie
van het ambacht, de materialen, de uitvoering, veiligheid voor
bezoekers en vrijwilligers.
−

Onderhoud,
▪ Terrein onderhoud
● Iedere maandag zijn een aantal vrijwilligers aanwezig om onderhoud
te verrichten aan de gebouwen en het groen op het erf.
● Op wisselende tijden komen vrijwilligers onderhoud plegen aan de
kruidentuin, de ingezaaide akkers, snoeien van de bomen en planten,
verzorging van de schapen.
● Regelmatig wordt er een werkzaterdag uitgeschreven voor alle
vrijwilligers voor het groot onderhoud op het terrein.

−

Kennis,
▪ Ambacht kennis & ontwikkeling
● kennis verzameld en bewaard.
● Zorgt voor het overdragen van de kennis.

−

Facilitaire,
▪ Veiligheid
● Brandblusser onderhoud
▪ Voorraad beheer
● Voorraad bijhouden voor de keukenbenodigdheden zoals koffie, thee
en schoonmaakmiddelen.
▪ Winkel
● Beheer van de in- en verkoop van de artikelen in de winkel
● Zorgt voor aanvulling van het assortiment
● Prettige uitstalling van de artikelen
● Stelt een prijsbeleid op

−

Publiciteit & Communicatie,
▪ Thema invulling
▪ Opstellen en versturen van de persberichten.
▪ Beheer social media
▪ Externe en interne contacten.

−

Publieksgerichte activiteiten op terrein.
▪ Ambachten ( zie 3.3 )
▪ Scholen
● Deze werkgroep organiseert, ontvangt en begeleidt scholengroepen.
De scholen kunnen zich aanmelden via de website.
● In overleg met de scholen wordt een programma aangeboden.
● De regelmatig worden de programmaonderdelen getoetst en bijgesteld
▪ Zaterdag / zondag open ( publiek openstelling )
● Vanaf april tot november is de ijzertijdboerderij te bezoeken voor
individuele bezoekers.
● Vrijwilligers bemensen de poort (entreegebouw), begeleiden
kinderactiviteiten of beelden een ambacht uit.
● Alle vrijwilligers zijn tijdens de openstellingen ijzertijds gekleed
● De vrijwilligers worden begeleid door vrijwilligerscoördinatoren voor
de algemene gang van zaken. Daarnaast kunnen vrijwilligers zich
bekwamen in een of meerdere ambachten. Hiervoor is een
scholingsprogramma ingesteld met leermeesters.
▪ Bijzondere activiteiten op het terrein:
● Deze werkgroep plant de diverse thema’s.
● Zorgt voor een jaarprogramma.
● Draagt zorg voor de organisatie.
● Regelmatig organiseren wij met onze vrijwilligers een themadag,
zoals een ‘kinder-doemiddag’ of ‘voedsel in de ijzertijd’. Deze
middagen worden ingevuld en verzorgd door eigen vrijwilligers.
● Enkele weekenden per jaar worden re-enactment groepen uitgenodigd
op het erf voor een themaweekend. Zo ontvangen wij Vikingen,
Kelten of Romeinen die op ons erf hun manier van leven uitbeelden.
▪ Rondleidingen over het erf:
● Groepen bezoekers kunnen een rondleiding aanvragen over het
terrein. Ze worden door een vrijwilliger meegenomen over het terrein
en in de ijzertijd.
● Deze rondleidingen kunnen ook buiten de openingstijden vallen.

3.3. Ambacht werkgroepen en onderliggende kerntaken
De ambacht werkgroepen zijn een structureel onderdeel van de ijzertijdboerderij, onderdeel
van de ambachten van de ijzertijdboerderij nader te verdelen in:
− Boerderij
▪ Pottenbakken
▪ Textiel
− Voedsel
▪ Akkerbouw
▪ Broodbakken
▪ Grote Maaltijd
− Grondstoffen
▪ Glas
▪ IJzer
▪ Hout

−

▪ Textiel
▪ Leem
Entertainment
▪ Storystelling
▪ Muziek
▪ Kinderspellen
▪ Boogschieten
▪ Archeo veldje

Voor ieder van deze verschillende ambacht werkgroepen is een vrijwilliger benoemd voor de
borging van kennis en kunde.
Beleidsvoornemens 2022:
- Uitwerken plannen voor een nieuw entreegebouw
- Optimaliseren van de organisatiestructuur
- Verder uitwerken Ambacht leermeesterprogramma

