
Fruitteeltmuseum zoekt conservator op vrijwillige basis    

(Gemiddeld 10 uur per week voor minimaal 1 jaar)  

Het Fruitteeltmuseum is een museum met een museumtuin in Kapelle. Het is in deze vorm het enige 

museum in Nederland. Afgelopen december bestond dit museum 22 jaar.   

“ Het Fruitteeltmuseum wil het sectorerfgoed in stand houden. Het Fruitteeltmuseum wil het 

publiek de geschiedenis en de cultuur van de fruitteelt laten zien en dit op vele manieren in 

tekst, beeld en verhaal uitdragen en laten beleven. Het buitenmuseum zorgt voor praktische 

kennisoverdracht en beleving van de fruitteelt. Het Fruitteeltmuseum is in al zijn aspecten 

van de fruitteelt uniek in zijn collectie in Nederland en leent zich uitstekend voor studie, 

educatie en recreatie”.  

(Bron : oprichtingsacte 1996)  

Het museum werkt met ongeveer 50 vrijwilligers in verschillende functies, van gastvrouw, gastheer, 

tuinman tot depotmedewerker.  

Het Fruitteeltmuseum is onderdeel van de Stichting Musea De Bevelanden. De directeur werkt in 

dienst van het Historisch Museum De Bevelanden en het Fruitteeltmuseum.  

Het Fruitteeltmuseum heeft een locatiemanager, waar de functie van vrijwillig conservator 

organisatorisch onder valt.  

Wij vragen :  

- Een conservator met affiniteit met de geschiedenis van de fruitteelt, die de collectie, zowel in 

het museum als in het depot,op historisch belang kan beoordelen;  

- Aantoonbare passie voor en kennis van de geschiedenis van de fruitteelt;  

- Een relevant netwerk in de fruitsector is een must, museale ervaring is een pre;  

- Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;  

- Goed kunnen samenwerken.  

Wij bieden:  

- Een afwisselende en uitdagende functie, die afhankelijk van persoonlijke talenten verder 

vormgegeven kan worden;  

- Een team van betrokken vrijwilligers, die bereid zijn te helpen waar nodig, bijvoorbeeld op 

uitvoerend vlak;  

- Vrijwilligers krijgen 10% korting op aankopen in de museumwinkel;  

-  Kilometervergoeding niet meer dan 30 km per keer;  

-  Voor de functie relevante cursusmogelijkheden.  

Reageren:  

- Via e mail: info@fruitteeltmuseum.nl   

- Via de post: Fruitteeltmuseum, Annie M.G. Schmidtsingel 1, 4421 TA  Kapelle  


