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Meerjarenbeleidsplan 2021-2026 
 

Het meerjarenbeleidsplan van de Stichting Farmaceutisch Erfgoed (SFE) bestaat uit vier pijlers, te 

weten: 

1. Verzamelingen; 

2. Communicatie; 

3. Financieel beheer; 

4. Samenwerking. 

Daarnaast worden er in dit beleidsplan enige opmerkingen gemaakt over de doelgroepen van de SFE, 

het fondsenwervingsbeleid, het vermogensbeheer en de continuïteit van de SFE. 

 

Pijler 1: Verzamelingen 

Het bijeenbrengen, documenteren, in bruikleen geven en nemen, beheren, in stand houden, aanvullen 

en stimuleren van verzamelingen krijgt vorm door: 

a) het eigendom en beheer van het Centrum voor Farmaceutisch Erfgoed, Foksdiep 6  te Urk. 

Voor de periode 2021 – 2026 zal de focus liggen op: 

• het opzetten en onderhouden van een registratiesysteem  voor de in beheer genomen 

en opgeslagen documenten en objecten in het Centrum voor Farmaceutisch Erfgoed; 

• het opzetten en toepassen van een collectioneringsbeleid ten behoeve van 

documenten en objecten in het Centrum voor Farmaceutisch Erfgoed. 

b) het eigendom en beheer van het Nationaal Farmaceutisch Museum, een virtueel museum 

(www.nationaalfarmaceutischmuseum.nl); in de periode tot 2026 wordt gewerkt aan: 

• het opzetten en toepassen van redactieraden ten behoeve van nieuw te ontwikkelen 

tentoonstellingen; 

c) het eigendom en beheer van de website https://www.stichtingfarmaceutischerfgoed.nl; 

d) het eigendom en beheer van de online Nieuwsbrief; 

e) het eigendom en beheer van een SFE-account voor sociale platforms, zoals Facebook en 

LinkedIn 

  

Pijler 2: Communicatie 

SFE draagt het belang van farmaceutisch erfgoed in Nederland in brede zin uit en wil interesse op dit 

gebied stimuleren. Dit doet zij onder andere door: 

a) via haar virtuele farmaceutische museum (www.nationaalfarmaceutischmuseum.nl) het 

farmaceutische erfgoed op onderdelen voor het publiek te ontsluiten. Op deze manier dient het 

virtueel museum als een platform voor publiekscommunicatie op het gebied van de 

geschiedenis van de farmacie, geschiedenis van het geneesmiddel, farmaceutische zorg, 

farmaceutische industrie en farmaceutische wetenschappen. SFE streeft ernaar om per jaar één 

tentoonstelling aan het continue museumpakket toe te voegen; 
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b) haar website www.stichtingfarmaceutischerfgoed.nl verder te ontwikkelen en te benutten. 

Belangrijk daarbij is de verbinding met het virtuele SFE-museum Nationaal Farmaceutisch 

Museum; 

c) op haar website de aandacht te vestigen op het Centrum voor Farmaceutisch Erfgoed en op de 

mogelijkheden om ontsloten literatuur toe te passen voor farmaceutisch geschiedkundig 

onderzoek;  

d) haar Nieuwsbrief, haar Facebookaccount en LinkedIn-pagina in te zetten voor actualiteiten, 

publicaties en nieuws over SFE en haar activiteiten; 

e) de organisatie van evenementen, waaronder: 

• de jaarlijkse Farmaceutisch Historische Dag voor apothekers, apothekersassistenten en 

andere geïnteresseerden in de geschiedenis van de farmacie; 

• Open Dagen in het Centrum voor Farmaceutisch Erfgoed, zo mogelijk in samenwerking met 

de partners in het Trefpunt MGN (Medische Geschiedenis Nederland) te Urk, waarbij het 

door de SFE in beheer genomen farmaceutisch erfgoed periodiek fysiek toegankelijk is voor 

publiek; 

• uitnodiging van specifieke doelgroepen of personen voor bezoek in voornoemd centrum te 

Urk; 

• ontwikkeling van incidentele of structurele nieuwe activiteiten, zoals seminars, kleine 

symposia met specifieke onderwerpen of scholingsbijeenkomsten et cetera, zo mogelijk in 

het Trefpunt MGN te Urk; 

• ontwikkeling van de samenwerking op het terrein van bijeenkomsten en activiteiten met de 

partners van het Trefpunt MGN. 

 
Pijler 3: Financieel beheer 

Het nieuw ontwikkelde financiële beheer van de stichting zal verder ontwikkeld worden, onder andere 

door een beter beheer van afzonderlijke nieuwe projecten. SFE zet zich in om continuïteit te 

waarborgen door te zoeken naar een exploitatiemodel waarin naast subsidies van de Koninklijke 

Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) en bedrijven ook andere 

inkomstenbronnen worden ontsloten. Hiertoe worden de volgende stappen genomen: 

a) actieve werving van nieuwe donateurs voor de SFE; 

b) verdere ontwikkeling van de mogelijkheid dat apothekers, apotheken, apotheekformules, 

bedrijven of organisaties in het virtueel museum tentoonstellingen kunnen kopen voor het 

ontsluiten van hun eigen historisch verhaal;  

c) het verwerven, mits extern gefinancierd, van voor het vak belangrijke historische objecten; 

d) het onderzoeken of en hoe overcomplete historische objecten kunnen worden verkocht; 

e) Optimalisatie van de ANBI status van de SFE. 

 

Pijler 4: Samenwerking 

SFE neemt initiatief in samenwerking met andere organisaties die actief zijn op domeinen die grenzen 

aan de farmacie. Dit komt tot uiting doordat: 

a) de samenwerking met de partners van het Trefpunt MGN zal worden gecontinueerd en 

versterkt; hetzelfde geldt voor andere stichtingen en organisaties met overeenkomstige 

doelstellingen, nationaal en internationaal; 

b) onderzocht wordt om collecties van derden in bruikleen te beheren; 
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c) SFE hen die een rol spelen bij onderwijs en wetenschappelijk onderzoek ondersteunt. Het gaat 

daarbij nadrukkelijk om het bijdragen aan de algemene en beroepsgerichte vorming van 

docenten en leerlingen/studenten in het middelbaar en hoger onderwijs; 

d) de samenwerking met (afdelingen van) de KNMP zal worden gecontinueerd en versterkt;  

e) de relatie met de ziekenhuisfarmacie zal worden ontwikkeld, onder andere door opname van 

een ziekenhuisapotheker in het bestuur van SFE;  

f) de relatie met de apothekersassistenten zal worden gecontinueerd en zo mogelijk versterkt. 

 

Doelgroepen 

Naast apothekers en hun medewerkers, die werkzaam zijn (geweest) in de industrie, het ziekenhuis of 

de openbare farmacie, is ook een groot aantal (mogelijk) geïnteresseerden te vinden bij aan de 

farmacie gerelateerde organisaties en bedrijven. Naast deze specifieke doelgroepen beoogt SFE 

farmaceutisch erfgoed te ontsluiten voor historisch geïnteresseerde Nederlandse burgers. Deze 

verschillende doelgroepen zullen nader in kaart worden gebracht, met daaraan gekoppeld een 

prioriteit en een benaderingswijze. 

 

Fondsenwervingsbeleid 

SFE wordt gedurende de periode 2021-2026 financieel ondersteund door de KNMP, de beroeps- en 

brancheorganisatie voor apothekers. Onderdeel van het huidige beleidsplan is het zoeken naar nieuwe 

fondsen (zie ook pijler 3: Financieel beheer). 

 

Vermogensbeheer 

De SFE stelt voor de komende vijf jaren in ieder geval (deels opnieuw) het volgende vast: 

- SFE zal zich louter beperken tot normaal vermogensbeheer onder eigen beheer. 

- bestuursleden ontvangen geen beloning.  

- SFE heeft geen vaste medewerkers in dienst. Werkzaamheden zoals technische en 

inhoudelijke ontwikkeling en beheer van de website en met name het virtueel museum 

worden uitbesteed aan een vaste groep freelancers tegen een per opdracht overeen te komen 

vergoeding.  

- gelden worden zo nodig vrijgemaakt voor investeringen die nodig zijn voor het publiek 

toegankelijk maken en houden van de fysieke erfgoedcollectie te Urk.  

- gelden worden zo nodig vrijgemaakt voor dekking van de kosten voor onder meer de 

organisatie van de Farmaceutisch Historische Dag, logistieke zaken, erfgoedbeheer en 

publicaties, zoals boekuitgaven in de serie 'Venster op Farmaciehistorie’. 

 

Continuïteit SFE 

Het werk van de SFE wordt mogelijk gemaakt door vrijwilligers, zowel in het bestuur als bij het Centrum 

voor Farmaceutisch Erfgoed te Urk. Van belang is dat de poel van vrijwilligers bij het Centrum voor 

Farmaceutisch Erfgoed voldoende groot blijft. De komende jaren zal worden ingezet op actieve 

werving van nieuwe vrijwilligers. Bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaar en 

kunnen tweemaal herbenoemd worden voor een periode van opnieuw drie jaar. Er is een rooster van 

aftreden dat regelmatig wordt geactualiseerd. Indien een aftreden nadert, wordt een nieuw 

bestuurslid  geworven.  


