Vrijwilligerswerk bij Dik Trom
We werken in teamverband aan de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd om het museum
draaiende te houden.
Elk team heeft een coördinerend voorman, die de werkzaamheden regelt.
* Team museumwachten:
Zij ontvangen als gastheer/vrouw bezoekers en geven toelichting over bv het gebouw, Kieviet,
Etersheim en de lopende tentoonstelling. Een aantal van onze ervaren museumwachten ontvangt ook
(buiten de reguliere openingstijden) groepen en schoolklassen.
Van de museumwachten wordt een gemiddelde inzet van 1 dagdeel per week verwacht (3 x een
dienst en 1 vergadering per maand)
* Klusteam
Dit bestaat uit vrijwilligers (handyman) die het onderhoud aan het gebouw plegen zoals schilder- en
timmerwerk etc.
Er wordt een plan gemaakt voor de uit te voeren klus; wanneer kan de klus worden uitgevoerd, wie is
er beschikbaar, aanschaf materiaal etc... Momenteel moeten bv ramen en kozijnen van de
dependance worden geschilderd.
Voor dit team zoeken we mensen met kluservaring die op afroep beschikbaar zijn.
* Tuinteam
Dit kleine team zoekt versterking omdat we de beplanting dit jaar hebben uitgebreid en er meer werk
moet worden verricht om de paden, borders en voortuin schoon te houden.
Voor dit team zoeken we iemand, die - in goed overleg met onze tuinvrouw - een deel van het
(incidentele) werk (zelfstandig) wil uitvoeren.
* Collectiebeheer
De collectiebeheerder kan assistentie gebruiken bij het invoeren van de schenkingen in het museale
registratieprogramma en bij de inrichting van de tentoonstellingen.
Deze werkzaamheden worden op woensdag verricht en vereisen o.a. zorgvuldigheid en vaardigheid
op de computer.
* PR
De PR activiteiten zijn in een jaaroverzicht vastgesteld, die moeten worden uitgevoerd binnen het
vastgestelde budget. Voor deze werkzaamheden wordt samengewerkt met de websitebeheerder, die
ook de advertenties, flyers etc. maakt. Er moet overleg gepleegd worden met uitgevers over de kosten
en deadlines, materiaal worden aangeleverd en gecontroleerd. Ook moet er zoveel mogelijk Free
Publicity in weekbladen en TV worden verkregen
Deze incidentele werkzaamheden vereisen zelfstandigheid en ervaring met de materie.
* Bestuur
Het huidige bestuur bestaat uit 3 personen en zou versterkt/ verjongd moeten worden met
bestuursleden die specifiek belast zijn met PR taken en vrijwilligers coördinatie.

