Hulp voor baliemedewerkers

We krijgen een schenking! Wat nu?
Wat doe je?

1

Bel collega

2

Noteer contactgegevens van inbrenger. Noteer ook kort het verhaal en

3

om gesprek over te nemen.

herkomst van het object/de objecten en maak een (overzichts)foto.
Zorg dat collega

contact opneemt

over deze aangeboden spullen.

PRINT DEZE A4.
LEG DEZE BIJ
DE BALIE NEER
OF HANG HEM OP!

TIP

4a Leg aan de aanbieder uit dat hij de spullen het beste weer mee kan nemen in
afwachting van contact met de collectiemedewerkers.
OF

4b Als de spullen achtergelaten worden, laat de inbrenger dan een afgiftebewijs

tekenen en geef op papier de procedure die het museum volgt mee. Daarin staat
bijvoorbeeld wat te doen als het object niet past of juist wel.

Afgiftebewijs kun je hier vinden: https://bit.ly/39O6Gic of scan de QR code.

5

Weet je zeker dat de spullen niet voldoen aan de verzamelcriteria die jullie

hebben opgesteld, probeer de schenker dan door te verwijzen naar een ander
museum, een verzamelaar of een taxateur in de buurt.

Wat kun je nog meer zeggen?
‘Dank dat u
aan ons museum
dacht.’
‘Ik ga uw aanbod
voorleggen aan mijn collega’s,
zij zullen verder beoordelen
of er spullen tussen zitten
die passen binnen
ons museum.’

‘Ons museum heeft
een paar regels opgesteld die
ons helpen om op de juiste
wijze te verzamelen. We zoeken
bijvoorbeeld wel …, maar
hebben al heel veel …
in de collectie.’

‘We kunnen helaas niet
alle aangeboden spullen
aannemen, ze moeten in onze
collectie passen, iets toevoegen
of mooier zijn dan het exemplaar
dat we nu hebben.’

‘Het is voor ons
belangrijk dat de
objecten die we aan de
collectie toevoegen,
te zien zijn voor het
publiek.’

‘Het is voor u
goed om te weten dat we
uw spullen misschien wel
opnemen, maar niet altijd
kunnen tentoonstellen.
Soms ligt uw gift/collectie
bij ons in het depot’.

‘Het kan
voorkomen dat het
museum niet alle spullen
aan kan nemen, maar
wel een selectie.’
‘Ik verwijs u graag naar
onze website waar meer
informatie staat over ons
aanwinstenbeleid.’

