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Voorwoord
Het is niet vaak voortgekomen in het bestaan van de Stichting Alde Fryske Tsjerken: dat we drie
kerken in één jaar mochten overnemen. In 2017 was dat het geval. We kregen de
verantwoordelijkheid voor de kerken van Koarnjum, Jelsum en Zurich. Drie prachtige kerken waar we
met liefde en aandacht voor willen zorgen, in nauwe samenwerking met de Plaatselijke Commissies.
Aan het einde van het verslagjaar 2017 stond hiermee de teller op 49 kerken.
Samen ‘tille wy de tsjerke nei de takomst ta’. Dat is het motto van de Stichting Alde Fryske Tsjerken.
In dat motto ligt heel sterk de nadruk op het sámen en de toekomst. Wij zijn ervan overtuigd dat
kerken zoveel meer zijn dan een prachtige erfenis uit het verleden. Kerken horen te léven, letterlijk
het middelpunt te zijn van dorp of wijk. Kerken hebben daarom ook toekomst, als centrum van
vieren, gedenken en ontmoeten. Of als plek waar prachtige tentoonstellingen, exposities of
uitvoeringen te bewonderen zijn.
Belangrijke voorwaarde daarvoor is dat de kerken er goed bijstaan. Ook daar hebben we in het
afgelopen jaar hard aan gewerkt. En we vierden dat het klaar was, bijvoorbeeld na een uitgebreide
restauratie in Sint Annaparochie. Voor Dedgum, een van de jongste ‘aanwinsten’, werkten we hard
aan een restauratie- en herbestemmingsplan.
Het was, al met al, weer een bijzonder enerverend jaar. We hebben het voor u samengevat in dit
Jaarverslag over 2017. Als u vragen hebt, neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt ook veel
meer informatie vinden op onze website www.aldefrysketsjerken.nl. Ook zijn we te vinden op
Facebook en Twitter. We spreken u graag!
Bestuur Stichting Alde Fryske Tsjerken

2 De kerk van Sint Annaparochie is gerestaureerd. In 2017 werd dit werk afgerond.
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1. Doelstelling
De officiële doelstelling van de Stichting Alde Fryske Tsjerken is ‘het herstel en de instandhouding van
uit historisch oogpunt belangwekkende kerkgebouwen met aan- en toebehoren in de provincie
Fryslân’.
Als tweede doelstelling staat in de statuten: ‘het wekken van publieke belangstelling voor dergelijke
kerkgebouwen’.
De Stichting Alde Fryske Tsjerken kijkt verder dan alleen het kerkgebouw. Oog voor de
landschappelijke en maatschappelijke omgeving is de aanleiding om samenwerking te zoeken met
verwante organisaties en gemeenten.

3 De kerk van Britsum.
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2 2017 in vogelvlucht: wat hebben we gedaan?
We kijken met dankbaarheid terug op het jaar 2017. In dit jaar hebben we kunnen werken aan een
groot aantal van onze kerken.
Onderhoud
Het Van Gruisen orgel in de kerk van Jorwert is gerestaureerd. Het
schilderwerk van het peischot en balustrade is geretoucheerd.
Over het houten tongewelf is een spinfolie aangebracht met als
reden te voorkomen dat de warmtebuffer in de kerk door de
kieren en niet-passende gewelfdelen wordt afgevoerd. Op 31
oktober is het orgel tijdens een feestelijke bijeenkomst in gebruik
genomen.
In de toren van de kerk van Britswerd is een keukentje / pantry
gerealiseerd. Er is daarnaast onderhoud uitgevoerd aan het
stucwerk, deurkozijn, raam en deuren van de toren.
In Britsum is een nieuwe vlaggenmast in de torenspits
aangebracht. Aan het leiwerk van de spits is onderhoud
uitgevoerd.

4 Het Van Gruijsen orgel in de kerk van
Jorwert.

In Bears zijn voorzieningen voor het energieverbruik aangebracht.
Er is een nieuwe ketel geplaatst, de verlichting is deels vervangen door led er is een extra
thermostaat met driewegklep geplaatst om de verschillende ruimten separaat te kunnen verwarmen.
In het kader van de zogenoemde BRIM-regeling is er onderhoud uitgevoerd aan de kerken van Bears,
Jouswier, Kortezwaag, Olterterp, Uitwellingerga, Oostrum en Wier. Met uitzondering van delen van
het buitenschilderwerk zijn alle werkzaamheden einde 2017 afgerond. In hoofdzaak betreft het groot
onderhoud aan het metsel- en voegwerk, herstel ankerwerken, herstel dakpannen, schilderwerk,
herstel van stukadoorswerk en restauratie van herenbanken.
Ook de dorpskerk van Huizum is onder
handen genomen. Er is herstel uitgevoerd
aan het buitenstukwerk, het
afwerkingssysteem aan de buitenzijde van
het stucwerk is aangepakt. Alle houten
onderdelen zijn aan de buitenzijde
geschilderd. Het voeg- en metselwerk van
de toren is hersteld.
In de kerk van Wetsens is aan de
binnenzijde van de kerk het stucwerk
hersteld. Alle buitenmuren zijn aan de
binnenzijde naderhand gewit. De
convectoren zijn vervangen.

5 De Dorpskerk van Huizum is in het verslagjaar flink onder handen
genomen.
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Daarnaast zijn alle gevelbordjes aan de kerken vernieuwd. De bestaande Alde Fryske Tsjerken
bordjes zijn van de kerken verwijderd, hiervoor is op alle kerken een uniform gevelbord aangebracht,
voorzien van sleuteladres en QR-code.
Westernijtsjerk
In het voorjaar van 2017 werden de werkzaamheden aan de kerk van Westernijtsjerk afgesloten.
Ruim honderd mensen bezochten de open dag ter gelegenheid van de renovatie van het interieur
van de kerk van Westenijtsjerk. De bezoekers konden met eigen ogen zien dat het resultaat van de
opknapbeurt er mag zijn. De renovatie van het interieur was vooral nodig vanwege houtrot in en
zwam onder de vloer aan de noordzijde. De banken en vloer aan de noordzijde en de herenbanken
zijn er daarom uit geweest om hersteld te worden en alle banken, het peischot en de lambrisering
zijn opnieuw geschilderd. Een klein deel van de banken is verwijderd, waardoor de herenbanken
beter tot hun recht komen.
Kerkovernames
Zurich
De Stichting Alde Fryske
Tsjerken heeft op maandag 20
maart 2017 de hervormde kerk
van Zurich overgenomen van de
Protestantse Gemeente
Witmarsum-Pingjum-Zurich.
Bijzonder is dat het
vruchtgebruik van enkele
hectares land beschikbaar
wordt gesteld voor de
exploitatie van de kerk na de
overdracht.
De dorpskerk van Zurich is
gebouwd in 1864, ter
vervanging van een kerk die in
6 De dorpskerk van Zurich
1772 werd gesloopt. De toren
van de oude kerk bleef staan. Deze werd in 1913 ingrijpend aangepast toen de kerk van buiten werd
gerestaureerd.
De kerk van Zurich is weliswaar een vrij jong gebouw, maar is qua vormgeving een buitenbeentje
onder de kerken van de “collectie Fryslân”. Het heeft het karakter van de in de kerkbouw vrij
zeldzame neorenaissance stijl. Stedenbouwkundig is de kerk met het kerkhof van groot belang voor
het dorp Zurich. De kerk verkeert nagenoeg in de oorspronkelijke staat.
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Koarnjum en Jelsum
Onze Stichting heeft op donderdag 30 maart 2017 de
kerkgebouwen van Koarnjum en Jelsum overgenomen van de
Hervormde Gemeente Britsum-Cornjum-Jelsum. Bijzonder is
dat het benodigde instandhoudings- en exploitatiefonds
beschikbaar is gesteld in de vorm van landerijen.
De Stichting Alde Fryske Tsjerken betaalde een symbolische
euro voor de beide kerken samen. Kerkrentmeester Y.
Tamminga overhandigde tijdens de feestelijke overname de
sleutels van de kerken aan voorzitter J. Kersbergen van de
Stichting Alde Fryske Tsjerken. Die sprak de aanwezigen toe,
waarna hij de Plaatselijke Commissie installeerde die de
kerken gaat beheren.
7 Gevelsteen van de kerk van Koarnjum.
De kerk van Koarnjum dateert uit 1873. De kerk verving de
vroegmiddeleeuwse Sint-Nicolaaskerk, die bouwvallig was
geworden. De kerkvoogdij besloot toen een nieuwe te bouwen op de plek van de oude kerk. F.
Brouwer uit Koarnjum was de architect en G.P. Keuning uit Ternaard de aannemer. Brouwer
ontwierp ook de kerk van Schingen (1877) en de kerktoren van Wier (1881).

De grote zaalkerk is zes traveeën diep en heeft een koorsluiting van vijf zijden. Op het grote schilddak
liggen blauw geglazuurde, gegolfde Friese dakpannen. Als geheel is de kerk en toren vormgegeven in
een mengstijl, het zogenaamde eclecticisme, waarin neogotische vormen domineren, maar ook
neoclassicisme en neorenaissance te herkennen zijn. De kerk heeft een Van Dam-orgel uit 1882 dat
geplaatst is op de kraak.
De op de terp van Jelsum gelegen kerk
vindt haar oorsprong in de 12de eeuw
en is toen in romaanse stijl van tufsteen
gebouwd. Het gebouw toont zich aan
de noordzijde nog voor een groot deel
in haar vroegste gedaante
De kerk moet al in de 16de eeuw een
aantal vaste zitplaatsen hebben gehad
rondom de preekstoel. Uit die tijd is nog
een aantal eikenhouten banken en
fragmenten daarvan, met gotische
briefpanelen, bewaard gebleven. ln
8 Exterieur van de kerk van Jelsum.
1660 werden nieuwe banken
aangebracht. Daarvan is ook nog een deel aanwezig. De overige banken dateren uit 1915.
Het orgel is in 1834 gebouwd door de Leeuwarder orgelbouwers L. en J. van Dam. Daarbij is gebruik
gemaakt van materiaal uit het oude orgel, dat oorspronkelijk een kabinetorgel was en in de l8de
eeuw was herbouwd tot kerkorgel voor Jelsum.
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Het gebruik van de kerken
De Stichting Alde Fryske Tsjerken vindt het belangrijk dat de 49 kerken een zinvolle bestemming
krijgen. Het motto van de Stichting is niet voor niets ‘levende stenen’. De invulling van deze
bestemming is in de meeste gevallen de verantwoordelijkheid van de Plaatselijke Commissie. Om de
vrijwilligers van de Plaatselijke Commissies te ondersteunen die de kerken op lokaal niveau namens
de Stichting beheren, is sinds 2010 een impresario annex verhuurcoördinator werkzaam.
Als professionele kracht genereert de impresario een voortdurende stroom van ideeën die door de
Plaatselijke Commissies ingezet kunnen worden bij het organiseren van activiteiten in de kerken.
Daarnaast bemiddelt de impresario tussen Plaatselijke Commissies en mensen/partijen die een van
onze kerken voor een langere termijn willen huren, en neemt zij de organisatie van diverse
stichtingsactiviteiten voor haar rekening, taken die eerder door bestuursleden werden gedaan.
Het impresariaat heeft in 2017 diverse activiteiten ontplooit ter ondersteuning van de Plaatselijke
Commissies.
In opdracht van de Stichting Tsjerkepaad heeft het impresariaat een onderzoek gedaan naar
zomeractiviteiten waar wellicht bij aangehaakt zou kunnen worden. Dit heeft geleid tot een
gezamenlijke zomerfolder met een groot aantal culturele activiteiten, die verspreid is via de bij
Tsjerkepaad aangesloten kerken en druk bezochte campings, hotels en musea.
Op de tweede zaterdag van juli is er een
gezamenlijke activiteit met Tsjerkepaad
georganiseerd. De bijeenkomst was dit
jaar in Woudsend. Gestart werd in de
oudste rooms-katholieke kerk van
Friesland, de Sint Michaëlkerk
(schuilkerk bouwjaar 1792). Vervolgens
werd er kennis gemaakt met de
historische dorpskern van Woudsend
met behulp van een routekaart. Daarna
werd de plaatselijke Karmelkerk bezocht.
De middag stond in het teken van het
9 Activiteit met Tsjerkepaad in Woudsend.
jaarthema “Rome en de Reformatie”
Luisterroutes
De Stichting Alde Fryske Tsjerken heeft voor zes van haar kerken een luisterroute laten maken die
kan worden beluisterd via de gratis app van Izi.Travel. Het gaat om de kerken van Bears, Britsum,
Huizum, Jorwert, Sint Annaparochie en Sint Jacobiparochie. In de app worden bijzondere verhalen
over de zes kerken verteld. Het is een toegankelijke, moderne manier om de oude kerken op een
nieuwe manier te bezoeken.
Bezitters van een smartphone kunnen de app downloaden op hun telefoon. In de app zit een
landkaart, waarop de zes Alde Fryske Tsjerken met een luisterroute zijn aangegeven. De routes
kunnen ter plekke, dus in de kerken gebruikt worden, als de eigenaar van de smartphone toegang
heeft tot internet via wifi, 3G of 4G. De routes kunnen ook thuis alvast worden gedownload.
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De Stichting komt met deze eerste zes luistertours tegemoet aan de behoefte van veel bezoekers om
meer uitleg over de kerk te krijgen. Tot nu toe waren bezoekers afhankelijk van de aanwezigheid van
een vrijwilliger in de kerk, of een papieren kerkbeschrijving.
De Stichting heeft een aparte folder laten maken om de kerken met een luisterroute onder de
aandacht van het grote publiek te brengen. Deze folder wordt in december met het magazine Alde
Fryske Tsjerken aan de donateurs van de Stichting toegezonden, en tevens verspreid over een aantal
drukbezochte VVV’s, musea en campings.
Under de Toer
In 2017 hebben acht kerken van de Stichting Alde
Fryske Tsjerken hard gewerkt aan het project
Under de Toer, dat zich in 2018 afspeelt. Deze acht
kerken is het gelukt om een rol te krijgen in het
project dat in het kader van Leeuwarden Friesland
Culturele Hoofdstad van Europa 2018 wordt
uitgevoerd. Het gaat om de kerken van Boksum,
Britswert (samen met Wiuwert), Haskerdijken,
Huizum, Katlijk, Kortezwaag, Ter Idzard en
Wetsens.
In totaal zijn er 32 locaties. De 32 verhalen van Under de Toer komen tot leven in een vorm waarop
ze nog niet eerder zijn verteld; door unieke samenwerking tussen kunstenaars en de gemeenschap
krijgen ze een nieuw karakter. Vanaf 1 januari 2018 ontvouwt zich hierdoor een verrassend
landschap van theater, muziek, performance en beeldende kunst, gedragen door de "mienskippen"
onder de 32 torens.
In de verschillende kerken van de Stichting hebben in 2017 tenminste 138 culturele activiteiten
plaatsgevonden. Deze cijfers zijn ontleend aan de papieren ‘Uitagenda’ die in juni en december met
ons blad wordt meegestuurd. In de Uitagenda worden alleen die activiteiten opgenomen die tijdig
aangemeld zijn. Het werkelijke aantal activiteiten ligt beduidend hoger; een onbekend aantal
activiteiten wordt na de deadline van de papieren Uitagenda nog georganiseerd en alleen via de
digitale Uitagenda op de website gepromoot, aangevuld door bekendmakingen op social media
(Facebook en Twitter).
Santiago aan het Wad
De Stichting Alde Fryske Tsjerken is mede-initiatiefnemer
van het project Santiago aan het Wad. Dit project
stimuleert het pelgrimeren in Fryslân. Dit gebeurt onder
meer door de Camino der Lage Landen te organiseren: een
pelgrimstocht door Nederland die eindigt met een
Pelgrimsfestival op 25 juli 2018 in de Groate Kerk in Sint
Jacobiparochie. In de Groate Kerk is sinds 2011 ook het Pelgrimsinformatiecentrum gevestigd.
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Santiago aan het Wad ijvert daarnaast voor meer overnachtingsplekken voor pelgrims, zogenoemde
refugio’s, in Fryslân. Een van de doelstellingen is dat er overnachtingsplekken komen in Friese
kerken.
De Stichting Santiago aan het Wad heeft in 2017 subsidie gekregen van het Waddenfonds voor de
uitvoering van haar plannen. De Stichting kan met het geld ook haar plannen verwezenlijken voor
een aanpassing van het pelgrimsinformatiecentrum in het voorportaal van de Groate Kerk in Sint
Jacobiparochie, het laten maken van een film over het Friese landschap waar de pelgrims doorheen
trekken en het laten digitaliseren van de pelgrimsroutes.
Over naar duurzame energie
De Stichting Alde Fryske Tsjerken heeft besloten om de energie voor haar kerken voortaan
gecentraliseerd in te kopen via de energiecoöperaties van Noordelijk Lokaal Duurzaam (NLD).
Donderdag 11 mei werd het contract hiervoor getekend in Hantumhuizen. Diezelfde avond werden
de Plaatselijke Commissies geïnformeerd over deze nieuwe ontwikkeling.
,,Lokale energiecoöperaties spannen zich in om de energie duurzaam en in de eigen omgeving op te
wekken. De winst gaat niet naar aandeelhouders in het buitenland, maar vloeit terug naar de regio.
Dat spreekt ons aan", legde directeur Gerhard Bakker uit. ,,In vergelijking met de huidige 49
individuele contracten gaat deze centrale inkoop ons een besparing van circa 10 procent opleveren.
Bovendien scheelt het ons veel administratief werk. In plaats van een of twee facturen voor gas en
elektriciteit per maand per kerk krijgen we nu twee keer per jaar een verzamelfactuur, naast de
jaarlijkse eindafrekening per kerk."
Het adviseren van kerken in Friesland
De Stichting heeft in 2017 adviserende en oriënterende gesprekken gevoerd met verschillende
kerkelijke gemeenten over de mogelijke overdracht van kerkgebouwen.
De Stichting heeft verder regelmatig telefonisch of mailcontact met diverse kerkelijke gemeenten en
andere belanghebbenden: mensen die overwogen een leegstaande kerk te kopen (verwijzing naar
Adviesteam Fryske Tsjerken) of kerkelijke gemeenten die advies vroegen voor de overdracht van een
gebouw aan een dorpsstichting. Of andersom: dorpsstichtingen die advies vroegen onder welke
condities ze het beste een kerk zouden kunnen overnemen van een kerkelijke gemeenschap. De
Stichting Alde Fryske Tsjerken verwacht dat in de komende jaren een behoorlijk aantal kerken ter
overname zal worden aangeboden.
Samenwerking
De Stichting heeft ook in 2017 weer samengewerkt met de ‘buren’ in het Monumintehûs Fryslân.
Verder vindt regulier overleg plaats met de Stichting Tsjerkepaad, Stichting Organum Frisicum,
Stichting Folk en Tsjerke, Stichting Santiago aan het Wad, de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk
Beheer afdeling Friesland en het Platform Fryske Tsjerken.
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3 Communicatie, fondsen- en donateurwerving
De Stichting Alde Fryske Tsjerken vindt het erg belangrijk om een goede relatie te hebben met de
achterban. De Stichting voelt zich in haar werk voor de Friese kerken gedragen door de steun, moreel
en financieel, van de bijna vierduizend donateurs. Hun betrokkenheid is van onmisbaar belang. De
Stichting doet er daarom veel aan om de relatie met de achterban te versterken én te werken aan
een nog breder draagvlak voor het werk onder de (Friese) bevolking. De Stichting weet zich ook
gesteund door een groot aantal mensen en organisaties buiten Friesland.
Magazine
De Stichting heeft in 2017 opnieuw twee nummers uitgegeven van het
donateursorgaan Alde Fryske Tsjerken. De oplage is 4200 exemplaren.
Dit magazine wordt toegestuurd aan circa 3800 donateurs, en aan
verschillende cultuurfondsen, musea, bibliotheken, notarissen en de
fracties van Provinciale Staten. Nieuwe donateurs krijgen het magazine
ook toegezonden. Het magazine wordt samengesteld door een
bevlogen redactie onder leiding van hoofdredacteur Hans Willems.
Publiciteit
De Stichting heeft in 2017 een groot aantal persberichten uitgegeven,
onder meer over:




De voor- en najaarsexcursies van de Stichting
De overnames van de kerken van Koarnjum, Jelsum en Zurich
Het afronden van de restauratieprojecten in Sint Annaparochie, Westernijtsjerk en
Hegebeintum (versteviging toren)

Dit heeft geleid tot een groot aantal publicaties, met name in de Friese (online) media.
Website
De Stichting heeft een website (www.aldefrysketsjerken.nl) waarop veel informatie staat én wordt
gegeven over het werk. De website werd in 2016 23.650 keer: in 2017 23.473 keer; een zeer lichte
daling van 0,75 %. Bezoekers klikten, naast de homepage, verreweg het meest op onze pagina
‘Kerken’, waar beschrijvingen staan van alle kerken die de Stichting in bezit heeft. Ook de Uitagenda
wordt relatief veel bekeken. De statistieken van de site worden bijgehouden via Google Analytics.
De website is naast visitekaartje van de organisatie ook hét medium waarop nieuws wordt
uitgewisseld. Daarnaast heeft de website een uitgebreide database met achtergrondinformatie over
de kerken en een agenda waarop zoveel mogelijk activiteiten in de kerken worden aangekondigd.
Via de website is het ook mogelijk om aan te melden voor de digitale nieuwsbrief. Deze wordt op
onregelmatige tijden verstuurd.
Achter de website zit ook een Intranet-omgeving, waarin de Stichting communiceert met de
Plaatselijke Commissies.
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Excursies
De Stichting vindt het belangrijk om excursies te organiseren voor donateurs. Ook dit jaar werd in het
voorjaar en in het najaar een excursie gehouden langs de kerken van de Stichting. Dit wordt door de
donateurs bijzonder gewaardeerd.
Voorjaarsexcursie
De voorjaarsexcursie langs de kerken van Hijum, Goutum en Koarnjum bracht zaterdag 18 maart
2017 weer veel mensen op de been. Voor de commissie die onze excursies organiseert, is het iedere
keer weer een verrassing hoe groot de belangstelling is. Het aantal deelnemers dat met de bus
meegaat, is natuurlijk vooraf wel bekend. Maar hoeveel mensen er op eigen gelegenheid bij de
kerken langs komen, is afwachten. Deze keer waren het zeker tweehonderd mensen, en dat is
opvallend veel. De dag werd na bezoeken aan de kerken afgesloten met een orgelconcert van Take
Beukema in de Nicolaaskerk van Koarnjum.
Najaarsexcursie
Op zaterdag 7 oktober vond de najaarsexcursie plaats langs de Sixtuskerk te Sexbierum, de
Andreaskerk te Wijnaldum en de Reginakerk te Zweins. Deelneemster Alie Hoekstra uit Bolsward
schreef een verslag. Zij schrijft onder meer: ‘Wat maakte die dag zo geslaagd? De kerken stralen al
zelf, die behoeven geen extra toelichting. Maar de omlijsting van deze dag maakte alles tot een
geheel. In Sexbierum zocht iedereen onder de preekstoel naar de kleine eitjes die door de maker
Johann Georg Hempel in de takken waren verborgen. Daarna genoten we van een voortreffelijke
lunch in het nabijgelegen gastvrije restaurant ‘De Harmonie’. In Wijnaldum genoten we van het
orgelspel door vader en zoon Binnema, die quatre-mains speelden en op de kuip van de preekstoel
keken we naar de afbeelding van de geboorte van Jezus met elementen van een Friese boerenschuur.
Tenslotte Zweins, waar de inleider duidelijk maakte dat kerk en wereld samengaan: in de kerk zie je
herenbanken, grafzerken en rouwborden. De families Van Beyma thoe Kingma en Lycklama a Nijeholt
zaten in de herenbanken vreedzaam tegenover elkaar. De middag werd afgesloten door het
blokfluitensemble onder leiding van Paul van der Voort. De muziek paste zo goed in deze mooie kerk!’
Donateursbijeenkomst
De jaarlijkse donateursbijeenkomst bracht zaterdag 4
november 2017 ruim tachtig donateurs en
belangstellenden naar zalencentrum De Treemter in Balk.
Bij de lezing van prof. dr. Sible de Blaauw over de Friese
schilder van kerkinterieurs Jacob Ydema waren nog eens
twintig familieleden van Jacob Ydema extra aanwezig.
Aansluitend was er een kort bezoek aan de Sint
Ludgeruskerk van Balk, waar heel bijzondere
kruiswegstaties van Jacob Ydema te vinden zijn.
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Verantwoording Van Harenskerk Sint Annaparochie
Op 19 april werd een "verantwoordingsbijeenkomst" gehouden voor alle mensen die een extra
bijdrage hebben overgemaakt voor het herstel van de zerkenvloer in de Van Harenskerk in Sint
Annaparochie. De Stichting deed in de zomer van 2016 een beroep op haar donateurs om een extra
gift over te maken. Bij de restauratie was onder de houten vloer een prachtige collectie zerken
tevoorschijn gekomen. In goed overleg met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de
monumentencommissie van de provinciale welstandsorganisatie Hûs & Hiem en de gemeente het
Bildt is besloten om de zerken niet weer onder de houten vloer te laten verdwijnen, maar om ze
opnieuw als vloer te gaan gebruiken. De extra giften zijn gebruikt om de meerkosten hiervan te
dekken.
Afsluiting project Hegebeintum
Op 6 april werd het project funderingsherstel kerktoren Hegebeintum afgesloten. Ruim vijftig
mensen die een financiële bijdrage hadden geleverd aan de crowdfunding, waren aanwezig op de
“verantwoordingsbijeenkomst”.
=De bezoekers werden getrakteerd op een gevarieerd programma. Bouwhistoricus Frank van der
Waard liet aan de hand van foto’s nog eens zien wat hij aantrof toen de archeologen de voet van de
toren hadden uitgegraven. Onder de toren uit 1717 ontdekte hij een oudere fundering, uit de
dertiende eeuw. Die dateert uit dezelfde tijd dat het tufstenen schip van de kerk werd verlengd met
baksteen; dat is één bouwfase geweest, aldus Van der Waard.
Donateurwerving
De Stichting doet er ieder jaar veel moeite voor om nieuwe donateurs te verbinden aan het werk
voor de oude kerken. De Stichting heeft in 2017 onder meer geadverteerd in de Orgelkrant 2017 van
Organum Frisicum, de gids van de Stichting Tsjerkepaad, de Leeuwarder Courant en het Friesch
Dagblad (o.m. in de Goede Doelen Bijlage). Gezamenlijk met de Stichting Tsjerkepaad is een folder
met bijzondere activiteiten in de zomerperiode uitgegeven, gericht op toeristen.
In 2017 is de Stichting verder gegaan met de donateurwervingscampagne “Til de tsjerke nei de
takomst ta”(Til de kerken naar de toekomst). De campagneleus is ontleend aan één van de liedjes
van Piter Wilkens die hij schreef voor de het programma “Libbene Stiennen” ter gelegenheid van het
45-jarig bestaan van de Stichting in 2015.
Het totale aantal donateurs steeg in het verslagjaar van 3839 naar 3870.
Fondsenwerving
De Stichting heeft de donateurs in juni 2017 een tweede acceptgiro verstuurd met een oproep om
een extra bijdrage te geven voor de restauratie en de herbestemming van de kerk van Dedgum. Daar
werd enthousiast op gereageerd. Mede dankzij de bijdrage van onze donateurs kan dit werk in 2018
voortvarend worden opgepakt.
In 2017 is daarnaast actief fondsen geworven voor de restauratie en de herbestemming van de kerk
van Dedgum, voor de restauratie van het orgel in Britsum en voor het terugplaatsen van de beelden
van knielende ridders in de kerk in Holwerd.
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Daarnaast is de Stichting begonnen met de fondsenwerving voor het zogenoemde SIM-10 traject. Dit
betreft restauratie en onderhoud van een groot aantal van onze kerken voor de periode 2017 – 2022.
Hiervoor is ongeveer 7 ton aan middelen nodig van fondsen. In het verslagjaar zijn deze fondsen
benaderd en aangeschreven. Een aantal van hen heeft al positief gereageerd. Ook in 2018 zal
intensief verder gezocht worden naar mogelijkheden om dit noodzakelijke geld via fondsenwerving
bij elkaar te krijgen.
De Stichting heeft in 2017 diverse nalatenschappen en legaten mogen ontvangen. De
nalatenschappen zijn voor het grootste deel toegevoegd aan de reserves, met het oog op
toekomstige instandhoudingsverplichtingen.
Er is niet makkelijk een rechtstreekse relatie te leggen tussen de verrichte inspanningen op het
gebied van de fondswerving en de ontvangen nalatenschappen; sommige schenkers waren geen
donateur van de Stichting, en testamenten zijn soms lang geleden al opgemaakt. Benadrukt moet
worden dat inkomsten uit nalatenschappen per definitie geen structureel karakter kennen, en dat de
schenker ze in principe geeft voor de instandhouding van de kerkgebouwen.
Extra subsidie provincie Fryslân
Provinciale Staten van Fryslân nam in juni een motie van de FNP aan om het werk van de Stichting
Alde Fryske Tsjerken te steunen met een extra bijdrage van € 200.000. De motie kreeg een breed
politiek draagvlak. De Stichting heeft in haar Beleidsplan 2017-2020 aan de Provincie gevraagd om de
jaarlijkse subsidie van € 200.000 te verhogen tot € 350.000. Dit in verband met de toename van het
aantal kerkgebouwen dat de Stichting in eigendom heeft. In 2009, toen de subsidie voor het laatst
verhoogd werd, waren dat er 38. Inmiddels heeft de Stichting 49 kerken in eigendom. De Stichting
pleit er al jaren voor om de subsidie te laten meegroeien met het aantal kerken.
In de FNP-motie wordt aan Gedeputeerde Staten gevraagd om in de loop van 2017 en 2018 met de
Stichting Alde Fryske Tsjerken te overleggen over een mogelijke structurele oplossing van het
probleem van een sterke toename van het uitvoerende werk.
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4. Personeel, organisatie en financiën
De Stichting Alde Fryske Tsjerken is een organisatie die met beperkte middelen enorm veel werk doet
voor de monumentale kerken in de provincie. De medewerkers op het kantoor aan de Emmakade in
Leeuwarden verzetten handenvol werk, in samenwerking met een groot en groeiend aantal
vrijwilligers op kantoor én rond de kerken.
De functies binnen de Stichting per 31 december 2017 zien er als volgt uit:









Directeur (0,8 fte)
Bouwkundige (0,6 fte)
Administratief medewerker (0,5 fte)
Administratief medewerker (0,1 fte)
Controller (0,2 fte)
Secretaresse (0,6 fte)
Secretaresse (0,5 fte)
Impresario (0,3 fte)

De Stichting verkeert in de gelukkige omstandigheid dat een groot aantal vrijwilligers zich voor haar
wil inzetten, onder wie alle bestuursleden. Al deze mensen ontlenen hun “drive” aan het “hebben
van een hart” voor “hun” kerk.
De vrijwilligers vertegenwoordigen een aanzienlijke waarde. De gekapitaliseerde waarde van hun
inzet komt overeen met de kosten van een flink aantal arbeidsplaatsen. Het bestuur van de Stichting
beseft terdege dat zonder de betrokkenheid van deze mensen haar wens om het kerkenbezit als een
verzameling “levende stenen” te “exploiteren”, praktisch onuitvoerbaar is.
Er hebben zich in 2017 enkele personele wijzigingen op het bureau voorgedaan. In 2017 is na jaren
van plezierige samenwerking afscheid genomen van onze impresario Reina Hilarides. De Stichting is
Reina bijzonder erkentelijk voor al het werk dat ze voor de Stichting en de Plaatselijke Commissies
heeft gedaan.
Bestuur
Het stichtingsbestuur is onderverdeeld in het Dagelijks Bestuur (5 leden) en het Algemeen Bestuur
(14 leden, onder wie de leden van het Dagelijks Bestuur).
Het Dagelijks Bestuur vergaderde in 2017 10 keer officieel en met enige regelmaat tussendoor. Het
Algemeen Bestuur vergaderde tweemaal. Besproken werden onder meer de jaarcijfers, de begroting,
het beleggingsbeleid, de mogelijke overdracht van kerkgebouwen en een veelheid aan andere zaken.
In 2017 werd ook een interne audit uitgevoerd, die in de decembervergadering in 2017 is besproken
door het Algemeen Bestuur. De verbeterpunten die in deze audit zijn genoemd worden zo spoedig
mogelijk doorgevoerd in de organisatie.
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De samenstelling van het Dagelijks Bestuur was per 31-12-2017 als volgt:
Drs. J. Kersbergen, Wommels, voorzitter
Ir. J.D. Niemeijer, Leeuwarden, secretaris
Drs. H. Oosterhoff, Heerenveen, penningmeester
Drs. J.-M. Postma, Huizen (Crailo), vicevoorzitter
Mr. E.L. Veerman, Oudega (Sm), lid

De overige leden van het Algemeen Bestuur waren per 31 december 2017:
Prof. dr. S. de Blaauw, Slochteren

T. van Popta, Nijland

H. Broekhuizen, Heerenveen

Mr. P. van Schravendijk, Suwâld

Dr. K. Dijkstra, Ezinge

Ir. R.J. Wielinga, Heerenveen

Drs. H. ten Hoeve, Stiens

Ir. H. de Zeeuw, Leeuwarden

Mw. Drs. Ir. J.C. Lens, Leeuwarden

M. Zwartelé, Húns
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Financiën
Balans per 31 december 2017
(bedra gen x €)

31-12-2017

31-12-2016

Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa

792.119
302.764
1.094.883

142.646
71.126
213.772

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

1
44.459
6.381.719
6.426.179

1
104.005
6.344.816
6.448.823

Totaal activa

7.521.061

6.662.595

Eigen vermogen
Algemene reserve
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
Totaal eigen vermogen

2.500.000
933.417
0
2.697.622
6.131.039

2.500.000
720.194
76.473
2.582.210
5.878.878

Langlopende schulden

13.551

32.101

1.136.318

34.920

240.154

716.698

7.521.061

6.662.595

Activa

Passiva

Onderhanden projecten
Kortlopende schulden en overlopende passiva
Totaal passiva
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Staat van baten en lasten 2017
(bedragen x €)

2017

2016

Baten
Baten uit eigen fondsenwerving
Baten voor onderhoud en restauraties
Subsidie Rijksdienst Culureel Erfgoed
Subsidie Provincie Fryslân
Cultuurfondsen etc.
Eigen bijdrage

261.762

359.536
96.799
94.830
166.546

605.185

477.002
83.076
256.414
0
717.711

816.492

Subsidie provincie Fryslân - basisorganisatie
Inkomsten uit eigen bezit
Baten uit beleggingen
Overige baten

201.300
194.157
81.493
1.662.718

351.234
152.101
60.876
514

Totaal van de baten

3.119.140

1.986.402

2.392.266

1.241.065

80.829

56.766

Lasten
Besteed aan doelstellingen
Werving baten
Beheer en administratie
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Afschrijvingskosten
Bestuurskosten
Adviseurskosten
Overige kosten

247.256
38.139
8.133
8.633
47.818
43.904

Totaal van de lasten
Saldo van baten en lasten

250.941
35.769
4.169
7.424
37.662
32.156
393.883

368.120

2.866.978

1.665.953

252.162

320.449

0
213.223
-76.473
115.412
252.162

0
391.544
0
-71.095
320.449

Verwerking van het saldo van baten en lasten
toevoeging + / onttrekking -

Algemene reserve
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
Totaal verwerking van het saldo van baten en lasten
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