Huishoudelijk Regelement
Stichting Samenwerkende Musea Amsterdam (SAM)
Dit document is het Huishoudelijk Reglement (hierna: HR) van Stichting SAM ter aanvulling op de statuten. Hierin
zijn afspraken, regels en richtlijnen opgenomen voor de kortere termijn.
1.

Structuur
Naast het SAM-bestuur zijn er twee overleggen:
a. het directieoverleg OAM waarin alle directies van de deelnemende musea zitting hebben;
b. het MOAM, het Marketing Overleg.

2.

Vergadertermijn
Het SAM-bestuur vergadert vier keer per jaar, zoals statutair vastgelegd. Het OAM en het MOAM
vergaderen ook vier keer per jaar. In de SAM vergadering wordt de agenda voor de OAM vergadering
vastgesteld.
De volgorde van vergaderen is idealiter: MOAM – SAM – OAM – ACI.
2.1 Overleg Amsterdamse Musea (OAM)
Het OAM is een overlegorgaan van private en publieke musea in Amsterdam opgericht in 1994. De
leden zijn geregistreerd als museum en lid van de museumvereniging en lid bij Amsterdam Marketing.
2.2 Marketing Overleg der Amsterdamse Musea (MOAM)
Het MOAM is een overleg waar alle hoofden en of directeuren marketing & communicatie plaats hebben.
Zij adviseren het OAM en ze zijn opdrachtnemer vanuit het OAM.
2.3 Structuur
In de OAM-bijeenkomsten worden de grote lijnen vastgesteld voor het uitvoeren van het beleid. Het
OAM verleent het MOAM de opdracht voor het uitvoeren van marketingdoeleinden. Hierbij werkt het
MOAM actief samen met Amsterdam&Partners en gebruikt het budget uit het depot. Het depot bestaat
uit de opbrengsten van de verkoop van de IAmsterdam card. Stichting SAM kan het budget uit het depot
inzetten bij Amsterdam&Partners ten behoeve van de marketing van de leden.

3.

ACI
Het ACI is het overlegorgaan van de Amsterdamse Culturele Instellingen, samengesteld uit de
voorzitters van de sector-overleggen. Het OAM is vertegenwoordigd in het ACI: de voorzitter van
Stichting SAM is automatisch deel van ACI.

4.

Criteria lidmaatschap SAM/OAM
3.1. Criteria
Naar aanleiding van overleg van een werkgroep zijn tijdens de OAM-vergadering van 14 september
2021 de volgende criteria voor lidmaatschap vastgesteld:
a) Leden zijn gevestigd in Amsterdam (of in de Metropoolregio, zie 2.1);
b) Leden zijn lid of geassocieerd lid van Museumvereniging;
c) Uitzondering op punt 2 wordt enkel gemaakt als de instelling een geregistreerd museum is.
3.2 Regio
De werkzame regio van Stichting SAM, en daarmee van OAM en MOAM, is de gemeente Amsterdam.
Om aansluiting in de regio en regionale spreiding te waarborgen zijn vertegenwoordigers van musea uit
de Metropoolregio Amsterdam welkom bij vergaderingen. De Metropoolregio Amsterdam bestaat uit de
volgende regio’s:
West: Zuid-Kennemerland, IJmond;
Noord: Zaanstreek-Waterland;
Oost: Gooi en Vechtstreek, Almere-Lelystad;
Zuid: Amstelland-Meerlanden.
Het is aan bovenstaande regio’s om te bepalen wie de regio vertegenwoordigt bij vergaderingen van
OAM en MOAM.
Er is één lid per regio welkom bij Stichting SAM.

