
Verkort beleidsplan Ottema-Kingma Stichting 2023 – 2026 

 

Inleiding 
Februari 2023 heeft het bestuur van de Ottema-Kingma Stichting (OKS) een nieuw beleidsplan 
opgesteld voor de periode 2023 – 2026. Dit nieuwe beleidsplan is een vervolg op de eerdere 
beleidsplannen en zal uitgewerkt worden in jaarlijkse activiteitenplannen.  

In de nieuwe beleidsperiode gaat de aandacht meer uit naar de verdere professionalisering van de 
organisatie, de verhouding tot de bruikleennemers en de verhouding tussen bestedingen ten aanzien 
van subsidieverzoeken, kennisbevordering en aandacht voor de eigen collectie.  

Februari 2023 

Doelstelling 
De OKS is werkzaam in de Provincie Fryslân en speciaal in Leeuwarden en de omgeving van 
Leeuwarden en heeft ten doel de bevordering van kunst en wetenschap, speciaal van al hetgeen van 
belang is op oudheidkundig-, kunst- en cultuurhistorisch gebied, waaronder ook zal zijn begrepen het 
dienen van de Heemschut gedachte in Leeuwarden en in Friesland, een en ander in de ruimste zin 
genomen.  

Profiel 

De OKS is een financieel gezonde stichting en heeft ruim 34.000 objecten in eigendom, deels uit de 
nalatenschap van de oprichter, deels door aankopen sinds 1955. De meeste objecten zijn in bruikleen 
gegeven aan musea en erfgoedinstellingen in Fryslân.  

De OKS heeft de ANBI status. Het is een organisatie die naast collectie-eigenaar ook een 
subsidieverstrekkend vermogensfonds. De stichting kan haar diverse activiteiten uitvoeren dankzij 
het initiële vermogen dat de oprichter aan de stichting heeft nagelaten en het financiële beheer van 
dat vermogen nadien.  

Collectie 

Zichtbaarheid van de collecties vergroten 

De collectie is grotendeels in bruikleen gegeven aan musea en erfgoedinstellingen in Fryslân. Gezien 
de omvang van de collectie is het begrijpelijk dat niet alle voorwerpen fysiek zichtbaar zijn voor het 
publiek. In een vorige beleidsperiode is gerealiseerd dat de collectie van de OKS in ieder geval digitaal 
in zijn geheel voor het publiek zichtbaar is.  

Een middel om voorwerpen meer zichtbaar te maken is om de collectiemobiliteit te bevorderen.  

In de komende beleidsperiode wil het bestuur activiteiten ontplooien om de collectie via de website en 
sociale media nog beter en aantrekkelijker te presenteren. 

Informatie over bewaarplaats bruiklenen aan database toevoegen 

Herbestemmen OKS-objecten bij bruikleennemers (collectiemobiliteit) 

Publiciteit over aanwinsten vanuit de OKS i.o.m. de bruikleennemende instelling 



   

Vergroten van de kennis over de collectie 

In een vorige beleidsperiode is de kennis beschreven in een database en zijn de beschrijvingen 
voorzien van foto’s van de objecten. Deze beschrijvingen zijn eerste basale beschrijvingen van de 
voorwerpen, hierin kan nog verdieping plaatsvinden.  

Voltooien registratie, digitalisering en ontsluiting van de collecties 

Bevorderen verrijken beschrijvingen  

Completeren bibliografie Nanne Ottema 

Collectieverbetering 

Niet alles wat in de huidige collectie zit, is van belang voor de collectie Fryslân. Een kritische 
benadering van de inhoud van de collectie is wenselijk. De OKS heeft een depot met voorwerpen 
waarvoor vanuit de museale wereld geen belangstelling is.  

Afstoten van de objecten in het OKS-depot 

Inventariseren welke OKS-objecten bij bruikleennemers overgedragen zouden kunnen worden aan de 
bruikleennemers 

Inventariseren welke OKS-objecten bij bruikleennemers nooit getoond zullen worden 

Afstoten van OKS-objecten bij bruikleennemers die nooit getoond zullen worden 

Verbetering van het beheer van de collectie 

Evaluatie van de verzekering van de collectie 

Actualiseren van de handleiding voor de bruikleennemers 

Strikter naleven bruikleenafspraken en praktische afspraken 

Herzien protocol (onder-) bruikleen 

Inventariseren eventuele noodzakelijkheid van restauratie van objecten en aansluitend opzetten 
restauratieprogramma.  

Stimuleren van kunst en wetenschap op oudheidkundig-, kunst- en cultuurhistorisch gebied 

Continueren bijzondere leerstoel op het gebied van toegepaste kunst en kunstnijverheid 

Organiseren van tweejaarlijks symposium 

Bevorderen gebruik OKS bibliotheek 

Bevorderen wetenschappelijk onderzoek en publicaties 

Inhoudelijke verruiming van het subsidiebeleid, binnen de kaders van de doelstelling; het 
verduidelijken van de criteria op de website; het verbeteren van de bekendheid van het 
toekenningsbeleid en het verruimen van de financiële kaders van het subsidiebeleid 

Inventariseren en ondersteunen van plannen bij kleinere bruikleennemers 

Initiëren van projecten die passen binnen de doelstelling van de stichting 



Verbeteren traject subsidieverzoeken 

Verduidelijken formulier en instructie voor subsidieaanvragen 

Verbeteren beslisboom 

Verbeteren professionalisering organisatie 

Benodigde taken en kennis inventariseren en categoriseren 

Extern te beleggen taken en kennis bij derden neerleggen 

Waarborgen continuïteit bestuur, o.a. door tijdig zoeken naar opvolgers 

Door gewijzigde wetgeving bekijken of statutenwijziging gewenst is.  


