A. Contactgegevens
Officiële naam: Stichting ‘De Friesch-Groningsche Heide’
Publiek bekende naam: Themapark/Openluchtmuseum ‘De Spitkeet’
RSIN of fiscaal nummer: 803011556
Adres: De Dunen 3, 9281 KT Harkema
Telefoon: 0512 - 84 04 31
E-mail: info@despitkeet.nl
Website: www.despitkeet.nl
B. Doelstelling
Het museum is in 1990 opgericht en ondergebracht in de stichting ‘De Friesch Groningsche Heide’.
De doelstelling van de stichting luidt: ‘het tonen van het verband tussen natuur, wonen en werken op
de arme Friesch-Groningsche Heide in de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw en voorts al hetgeen met het een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,
alles in de ruimste zin des woords’. Aan deze doelstelling is zeer recent de volgende museale doelstelling toegevoegd: ‘het verwerven, behouden en beheren, onderzoeken en presenteren van en het
publiek informeren over een museale collectie voorwerpen en bescheiden betrekking hebbende op
de woon-, werk-, en leefsituatie van de bevolking van de Friesch-Groningsche Heide. Dit alles zo
mogelijk in hun natuurlijke omgeving in de meest ruime zin des woords’.
C. Hoofdlijnen van het beleidsplan
Hoofdlijnen van het beleidsplan zijn:
- het behoud en beheer van de collectie
- de registratie en documentatie van de voorwerpen behorende tot de collectie
- de publieksfunctie
- de bedrijfsfunctie
Deze zaken zijn van groot belang voor het beheren en runnen van het museum dat de laatste jaren
qua omvang groter is geworden en waarvan de activiteiten en de bezoekersaantallen sterk zijn toegenomen.
D. Missie
De missie van het museum is de tegenstellingen in het leven, wonen en werken van de bevolking op
de Friesch-Groningsche Heide vroeger en nu te laten zien. De armoedige situatie op de FrieschGroningsche Heide in de 19e en 20e eeuw tegenover de weelde en luxe van vandaag de dag. Tevens
wil het museum de sociale geschiedenis van het gebied tonen.
E. Bestuurssamenstelling
De heer Jarig Wijma, voorzitter
De heer Simon Hoeksma, secretaris
De heer Anne Ytsma, penningmeester
Mevrouw Ingrid de Haan-Hamstra, lid
De heer Freerk de Vries, lid
Mevrouw Margreet de Vries, lid

F. Beloningsbeleid
Bestuursleden ontvangen geen beloning of een vacatievergoeding. Er is alleen een onkostenvergoeding voor gemaakte kosten of in sommige gevallen een vrijwilligersvergoeding. De beheerster van
het Themapark heeft een betaalde functie en maakt geen deel uit van het bestuur.

