MUSEUMCOMMISSIE BADHOEVEDORP
Op zoek naar nieuwe leden
Sinds 1977 verzorgen 20-25 leden van de Museumcommissie Badhoevedorp rondleidingen door
diverse musea in Amsterdam voor de groepen 4 tot en met 8 van alle basisscholen in
Badhoevedorp.
Dit zijn onze musea:
- Stedelijk Museum voor groep 4
- Van Gogh Museum voor groep 5
- Rijksmuseum voor groep 6
- Scheepvaartmuseum voor groep 7
- Tropenmuseum voor groep 8
De Museumcommissie is een boeiende groep mensen bij elkaar. Kunsthistoricus of autodidact, we
hebben allemaal grote affiniteit met kunst en het gevoel iets te willen bijdragen aan de
ontwikkeling van de kinderen in een inspirerende omgeving.
Ter uitbreiding van onze Museumcommissie zijn wij steeds op zoek naar vrijwilligers.
Wat kunt u verwachten als u zich bij ons aansluit?


Als vrijwilliger geeft u ca. 10 rondleidingen per seizoen. Het seizoen start in oktober en
eindigt in maart van dat schooljaar. De rondleidingen zijn altijd op een vrijdagochtend en
duren meestal 1 uur. Samen met de reistijden heen en terug moet u een tijdstip van rond
9 tot 12:30 uur incalculeren.



De Museumcommissie heeft 2x per jaar een plenaire vergadering voor overleg en
gezelligheid. We proberen naast zakelijke agenda-onderwerpen ook een kunstzinnig
onderwerp toe te voegen.



Het seizoen start altijd met een groepsuitje in stijl, georganiseerd door een van de leden.



Lezingen, exposities en/of rondleidingen worden binnen de groep georganiseerd want
delen van de gezamenlijke interesse brengt gezellige en leerzame momenten met zich
mee.



We organiseren 1x per jaar een weekend in april waarin we met elkaar een kunstreis
maken. Zo waren we al in Londen, München, Madrid, Wenen, Venetië, Berlijn en Bazel.
Tijdens deze reis worden we rondgeleid door onze ‘eigen’ kunsthistoricus. Dit is geheel
vrijblijvend en voor eigen rekening!



U ontvangt jaarlijks een vergoeding voor de museumjaarkaart voor al uw inspanningen.



U kunt een keer meelopen met een rondleiding om een indruk te krijgen.
In het eerste jaar wordt u dan als ‘aspirant-lid’ ingedeeld om met zo veel mogelijk
verschillende ervaren rondleiders mee te lopen.



Misschien heeft u op termijn belangstelling in een rol in de organisatie en/of het bestuur
of incidentele klusjes?

Nieuwsgierig geworden? Houdt u van kunst en kinderen en wilt u graag een bijdrage leveren?
Stuur dan een e-mail aan mail@museumcommissie.nl.
Hartelijke groet van alle leden van de Museumcommissie Badhoevedorp!

Badhoevedorp, lente 2018

