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Voorwoord
Het jaar 2021 stond in het teken van “rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en

weer doorgaan... “ vanwege de op en neergaande beperkingen waar ons land mee te kampen
had in verband met de coronapandemie. De beperkingen hadden een directe impact op het
openstellen van de kerken voor culturele activiteiten. Dit heeft de nodige flexibiliteit en opti-

misme gevraagd van het bureau van de stichting en zo ook natuurlijk van de vele vrijwilligers

in de provincie. Na elke persconferentie informeerde de impresario de plaatselijke commissies
over de consequenties en de wijze waarop we als stichting hierop dienden te acteren bij de
openstelling van de kerken. De contacten hierover verliepen goed en we kunnen met trots

vertellen dat we ook in lastigere tijden het uiterste uit de openstelling van onze kerken voor

de ‘mienskip’ hebben weten te halen met tot tweemaal toe een mooie UIT-agenda met vele
memorabele activiteiten.

De hoogtepunten die er voor de stichting uitspringen:
- De overname van de kerken in Buitenpost en Harich. Twee bijzondere kerken
die een waardevolle toevoeging aan onze collectie van kerken zijn en waar
we de zorg graag voor overnemen.
- De resultaten van het onderhoudswerk wat volop heeft plaats gevonden, waardoor de algemene conditie van al onze kerken volgens een laatste screening als goed beoordeeld wordt;
- De toename van deelnemende kerken die slaapplaatsen voor pelgrims beschikbaar stellen;
- De vele studenten die zich ingezet hebben voor vraagstukken van onze stichting en de vrolijke en enthousiaste wijze waarop ze hiermee aan de slag zijn geweest;
- De blijvende betrokkenheid van vrijwilligers bij de kerken ondanks de lockdowns; bij elke
nieuwe periode van maatregelen maakten de vrijwilligers er weer het beste van en bleven ze
verbonden aan de kerk en onze stichting;
- De mooie avond die we voor alle plaatselijke commissies hebben georganiseerd en waarop
er vrij gesproken is over diverse beleidsonderwerpen zoals het meer openstellen van de kerken zonder toezicht tot de inzet van jongeren als vrijwilliger;
- De blijvende aanmeldingen om donateur van de stichting te worden en ons werk te steunen.
2021 was in alle opzichten een leerzaam jaar en deze inzichten en fijne herinneringen reizen
mee bij alles waar de stichting in 2022 voor aan de lat staat.
Hendrik ten Hoeve 			

Hester Simons

Voorzitter				Directeur
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Doelstellingen
Oude kerken bepalen de ‘skyline’ van het Friese landschap. Nergens anders in Europa zijn
zoveel laatmiddeleeuwse kerken te vinden als in Noord-Nederland. Een rijkdom die het
behouden waard is.

Steeds meer monumentale kerkgebouwen verliezen hun oorspronkelijke functie. De Stichting

Alde Fryske Tsjerken wil voorkomen dat ze verdwijnen. Ze doet dat door in bijzondere gevallen
(rijksmonumentale) kerken in eigendom over te nemen. Ook zorgt de Stichting voor een
nieuwe bestemming, zodat kerken ‘levende stenen’ blijven.

De Stichting Alde Fryske Tsjerken is op 9 september 1970 opgericht.

De 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.
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PROJECT
’WAARDEREN KERKINTERIEURS’
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GERESTAUREERD

SAMENWERKING
STICHTING OUDE GRONINGER KERKEN
AAN BEZINNINGSTOERISME

REGIONALE & LANDELĲKE MEDIA
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• VIDEOREPORTAGE OP
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• SOCIAL MEDIA
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DELEN VAN VACATURES

3
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PERS
BERICHTEN

KERKELĲKE

3 BERICHTEN
PER WEEK

PERS EN SOCIAL MEDIA

FRISIAN COLORISTS
& RESTORERS

WE ZĲN MET

STĲGING
VAN
INTERACTIE

7

LEZING
VERZORGD

35

STUDENTEN

ACTIEF

1892
VOLGERS

2021 in vogelvlucht
KERKOVERNAMES
Buitenpost
Op 29 december 2020 is de Mariakerk van Buitenpost notarieel overgedragen aan de
stichting, waarvoor toen door de coronamaatregelen geen ceremoniële bijeenkomst kon
worden belegd. Op 28 mei 2021 heeft de ceremoniële overdracht van deze kerk aan de
stichting plaatsgehad. Dit gebeurde met inachtneming van de coronamaatregelen. Diverse
mensen die betrokken waren bij de overname hebben we daarbij het woord gegeven.
De Mariakerk van Buitenpost is de 54ste kerk van de stichting. De Mariakerk is een echte
aanwinst omdat de kerk uitblinkt in de historische waarde en een harmonieus interieur heeft
met herenbanken en diverse rouwborden. De laatgotische Mariakerk is in 1496 gebouwd
en na een brand in 1594, herbouwd in 1613. Het exterieur werd gewit, zodat de kerk in de
volksmond “Alde Wite” (Oude Witte) werd genoemd. De kerk heeft een prominente plaats in
het centrum van Buitenpost.
De stichting nam de kerk over de Protestantse Gemeente Buitenpost. Zoals bij iedere
overname werd de kerk voor het symbolische bedrag van €1,- overgenomen. De overname
werd mogelijk gemaakt door de familie Kapenga. Het kerkgebouw heeft door de overname
een bredere functie gekregen. Er is nu ruimte voor culturele activiteiten zoals muziek,
tentoonstellingen, vergaderingen en natuurlijk ook nog steeds kerkdiensten door de PKN. Een
aantal vrijwilligers uit Buitenpost neemt zitting in de Plaatselijke Commissie. Zij zorgen er mede
voor dat de kerk ook in de toekomst geopend blijft en dat iedereen zich
welkom voelt.
Harich
Op vrijdag 24 september 2021 heeft de stichting de Protestantse
kerk van Harich overgenomen. Deze monumentale kerk uit 1663,
met een toren die deels dateert uit de 12e eeuw, is een prachtig
en waardevol gebouw dat door de overname behouden blijft
voor de gemeenschap en een nieuw leven krijgt. De kerk staat
op een prominente plek in het dorp en dateert uit 1663. Maar
de kerk kent een langere geschiedenis. Op dezelfde plek stond
een Katholieke kerk uit de 12e eeuw. Die is tijdens een storm
grotendeels verwoest. Alleen de toren is tijdens de storm
blijven staan.
Achter de kerk bevindt zich een grafkelder waar
de Friese gedeputeerde Ulbo Aylva Rengers

(1726-1787) en zijn echtgenote liggen. Tijdens

de kerstnacht van 1979 werd de kerk getroffen
Jaarverslag 2021 Stichting Alde Fryske Tsjerken
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door een grote brand. De toren bleef ook dit keer gespaard. De muren van de kerk bleven intact,
maar het interieur ging verloren. De kerk werd volledig hersteld en kreeg een nieuw orgel.

Naast beheer en onderhoud zet de stichting volop in om er voor te zorgen dat het gebouw
weer wordt gebruikt binnen de bestaande mogelijkheden. Voorzitter van de stichting Jan

Kersbergen kreeg - zoals te doen gebruikelijk bij een overdracht - uit handen van de voorzitter
van de kerkenraad Durk Tuinier de sleutel in handen voor het symbolische bedrag van

€1,00. De kerk is de 55ste kerk die de stichting heeft overgenomen. Een vijftal enthousiaste
vrijwilligers uit Harich heeft zitting genomen in de Plaatselijke Commissie. Zij zorgen er

mede voor dat de kerk ook in de toekomst geopend blijft en dat iedereen zich welkom

voelt. Daarnaast worden de kerkdiensten en de rouw- en trouwdiensten met de overname

gecontinueerd, en dat is voor het dorp belangrijk. De PC heeft diverse ideeën geopperd om

de kerk een bredere bestemming te geven. Ze gaan daarbij samenwerken met het dorpshuis.
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WE ZĲN MET

KERKELĲKE

GEMEENSCHAPPEN
ADVISERING
KERKEN EN GEMEENTEN
IN
GESPREK
In 2021 zijn er onverminderd gesprekken
GEMEENSCHAPPEN
gevoerd
met kerkbesturen die informatie
HEBBEN INFORMATIE
wensten
over de overnameprocedure van de
AANVRAAGD
stichting. In sommige gevallen zijn dit slechts
oriënterende gesprekken geweest, in andere
gevallen zijn er stappen gezet, inspecties
uitgevoerd en heeft er ook al een voorlopige waardering plaats gevonden. In totaal is er met
zeven kerkbesturen gesproken. De meeste van deze gesprekken lopen door in 2022 met het
mogelijke perspectief dat hier een overname uit voortvloeit in 2022.
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POM- STATUS EN MONITOR
De stichting is in 2016 door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aangewezen
als Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud (POM). We zijn nog steeds vereerd
met deze aanwijzing en zuinig op de status. Bij het aanvragen van financiële ondersteuning
in de vorm van subsidies of giften, wordt de status als een waarborg voor professioneel
onderhoud gezien waarmee het aanvraagproces over het algemeen soepel verloopt. Eens in
de twee jaar wordt er door het ministerie een vragenlijst verzonden waarin de stichting zichzelf
op basis van de criteria van een POM-status dient de verantwoorden. In 2021 heeft de stichting
deze criteria geïnternaliseerd in haar kwaliteitsmanagement door ze te verwerken in een
organisatieboek waarin de voorwaarden verbonden aan de POM-status, in interne controles,
audits en functieverantwoordelijkheden zijn verwerkt.

10

FUSIE SAFT EN STIPEFUNS
In juni 2021 is de Stifting Stipefûns gefuseerd met de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Stichting
Stipefûns was in het leven geroepen om zich volledig te richten op de ondersteuning van
de doelstellingen van de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Zij deed dat veelal in financiële zin;
de financiële middelen kwamen grotendeels beschikbaar via legaten en erfstellingen en
zo ook speciale giften. Met de fusie worden de werkzaamheden van de beide stichtingen
samengevoegd. Hierdoor kunnen werkzaamheden op een efficiëntere wijze en naar
verwachting tegen lagere kosten worden uitgevoerd.
RESTAURATIE EN ONDERHOUD VAN ONZE KERKEN
In 2021 is er weer volop onderhoud gepleegd aan onze kerken.
Hieronder een greep uit deze activiteiten:
- Er is onderhoud gepleegd aan het dak van de kerk in Schalsum;
- Er is onderhoud gepleegd aan het dak van de kerk in Peins;
- Er heeft een grote restauratie en funderingsherstel plaatsgevonden in de kerk in Augsbuurt;
- De rouwborden van de kerk in Augsbuurt konden met steun van de Bredius-stichting
worden gerestaureerd;
- Er heeft schilderwerk plaatsgevonden bij in totaal 14 van onze kerken, namelijk de kerken
in Kortehemmen, Schurega, Baaium, Kortezwaag, Ter idzard, Westhem, Bears, Ginnum,
Lichtaard, Sibrandahûs, Peins, Bears, Huizum en Foudgum;
- Er is onderhoud gepleegd aan de kerkhofmuur en het hekwerk van onze kerk in Wânswert;
- Er heeft schilderwerk plaatsgevonden aan de binnenzijde van onze kerk in Jorwert;
- Er is een keuken geplaatst in de kerk in Jelsum;
- Het schilderwerk van de herenbank in de kerk in Oostrum heeft een beurt gehad;
- De leibedekking van de kerk in Lichtaard is hersteld;
- Er is klein onderhoud gepleegd aan diverse kerken waarbij men moet denken aan het
herstel van ramen, kozijnen, goten etcetera;
- De elektra in de kerk van Goingarijp is vervangen.

ORGELS
In 2021 is er een start gemaakt met het werven
van fondsen om het orgel van de kerk in Baaium
te restaureren. Onze donateurs hebben genereus
bijgedragen aan de restauratie van dit orgel waardoor
we eind 2021 hier een start mee konden maken. De
samenwerking met Organum Frisicum - Het Friese
Orgel, is aangehaald en er zijn plannen verkend om
een speciale programmering omtrent het bespelen van
het kerkorgel te organiseren.

Jaarverslag 2021 Stichting Alde Fryske Tsjerken
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JUBILEUMJAAR
De verwachting van de stichting was dat de activiteiten die in het Jubileumjaar
niet door konden gaan door corona in 2021 vast en zeker tot uitvoering gebracht konden
worden. Helaas bleek dat niet het geval en moesten de activiteiten wederom uitgesteld
worden. De stichting heeft geprobeerd met de nodige creativiteit het jubileumjaar wederom
onder de aandacht te brengen door extra te communiceren en de donateurs die de stichting
al 50 jaar steunen, extra in het zonnetje te zetten. Daarbij is de tentoonstelling in het Fries
Museum over de Friese Kerk behouden gebleven, doordat er een opname is gemaakt waarbij
conservator Marlies Stoter de kijker meeneemt langs een rondje om de kerk. De reservering
voor het jubileumjaar is meegenomen in de begroting voor 2022 om ook in dit jaar nog zoveel
mogelijk bijzondere activiteiten te organiseren en de stichting onder de aandacht van een
groot publiek te brengen.

GEBRUIK VAN DE KERKEN
In 2021 is door het impresariaat vooral gekeken naar wat er wel kon in plaats van niet.
Hieronder een greep van die mooie momenten.
- In de zomerperiode waren meerdere exposities te bewonderen in een twaalftal kerken.
Een deel daarvan in het kader van Tsjerkepaad. Met name de expositie in de kerk van
Bears van Melda Wibawa, succesvol deelneemster aan het TV-programma “Project
Rembrandt”, trok veel bezoekers.
- Ook werd er dankbaar gebruik gemaakt van de open kerken (inmiddels 14). Deze kerken
hebben de deuren dagelijks geopend voor publiek, wat erg wordt gewaardeerd zoals in
de gastenboeken te lezen valt.
- De Dorpskerk Huizum organiseerde deze zomer weer wekelijks rondleidingen langs de
kerk en over het kerkhof. Op 28 augustus 2021 vond er een poëziefestival plaats met als
thema “Dichter bij de dood” en is er een monument onthuld voor naamloze kinderen. Een
bijzondere gebeurtenis.
- Tijdens Open Monumentendag stonden alle kerkdeuren open voor bezoekers en waren
er in samenwerking met Organum Frisicum orgelconcerten te beluisteren in vijf kerken. De
concerten werden verzorgd door enthousiaste conservatoriumstudenten uit Amsterdam
en Groningen.
- Op muzikaal gebied was er daarna nog veel meer te beleven. De jaarlijkse podiumtour
werd deze keer uitgevoerd door zangeres Janna van der Honing en multi-instrumentalist
Herman Woltman. Zij brachten de muziekvoorstelling “Tusken lân en wetter”, geïnspireerd
op schilderijen van Friese landschappen van kunstenaar Jentsje Popma, die in september
2021 zijn 100e verjaardag vierde. Samen met kunstkenner dr. Jan Henk Hamoen trokken
zij met deze voorstelling langs 7 kerken.
- Ook was er een prachtige concertserie genaamd “Ferlet”, van zangeres Janneke Warringa e.a.,
die in meerdere kerken te beluisteren was en het enthousiaste gezelschap ‘Sa kint Ek” onder
leiding van Atsje Lettinga, heeft 10 kerken weten te enthousiasmeren voor een optreden.
Bovengenoemde is slechts een greep uit de meer dan 80 georganiseerde activiteiten in het
tweede halfjaar van 2021.
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Een heel ander gebruik van de kerken was de 55-kerkenfietstocht van IJsbrandus van Popta.
Deze sportieve jongeman heeft met zijn handbike (i.v.m. een spina bifida kan hij zijn benen

niet gebruiken) in 3 etappes al onze kerken een bezoekje gebracht. Hij werd op veel plaatsen

enthousiast ontvangen door de plaatselijke commissies. In Oostrum heeft IJsbrandus de nacht
doorgebracht in het kerkje dat dit jaar voor het eerst als refugio dienst doet.

In de Mariakerk in Boksum werd in oktober de permanente expositie “Bokke en Skelte’

geopend. In het koor van de kerk zijn de skeletten tentoongesteld van Bokke en Skelte, twee
helden die tijdens de Slag bij Boksum in 1586 om het leven zijn gekomen.

VERHUUR
Er is dit jaar een nieuwe huurder bijgekomen en wel voor het eerste kerkje van onze stichting.
de kerk in Augsbuurt. “Na het luiden van de klokken door PC-lid mevrouw Baarsma, is op donderdag 15 juli een huurcontract ondertekend door Jantina Hoekstra en Hester Simons. Jantina en
haar echtgenoot Sytse Hoekstra zijn per 1 augustus beheerder geworden van het kerkje dat er
weer prachtig bij staat na een ingrijpende restauratie. De feestelijke heropening volgt in
2022. Echtpaar Hoekstra woont vlak bij de kerk en vindt het belangrijk dat deze een levendige
en verbindende rol in het dorpje behoudt. Huwelijken en begrafenissen blijven mogelijk in
Augsbuurt en daarnaast zal de familie Hoekstra andere activiteiten ontwikkelen. Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om de PC-leden, die jarenlang (soms meer dan 40 jaar) het
kerkje onder hun hoede hebben gehad, even met een bloemetje in het zonnetje te zetten en te
bedanken voor hun trouwe inzet en zorg tot nu toe. Omdat de begraafplaats van Augsbuurt ook
in bezit is van onze stichting en niet onder verantwoordelijkheid van de huurder komt, blijft de
PC actief voor de stichting voor wat betreft hulp bij het onderhoud hiervan.” (bron: website SAFT)

TROUWEN IN DE KERK
Ook dit jaar was geen goed ‘trouwjaar”. Veel huwelijken zijn noodgedwongen
meermalen verschoven of uitgesteld. Maar hier en daar vond toch een
plechtigheid plaats, zoals in Rottevalle, dat nu een officiële trouwlocatie van de
Gemeente Smallingerland is.

TSJERKEPAAD
Zoals al onder het gebruik van kerken werd genoemd, waren ook dit jaar weer vele van onze
kerken deelnemer aan Tsjerkepaad. In 2020 had de organisatie van Stichting Tsjerkepaad
besloten om in verband met corona geen activiteiten te ontplooien, maar dankzij de
versoepelingen van de maatregelen tijdens de zomerperiode in 2021 was er deze keer geen
reden om de deuren dicht te houden. Doordat veel mensen besloten om hun vakantie dit jaar
in eigen land te vieren, kon er op veel bezoekers worden gerekend. Tijdens de gezamenlijke
activiteit van Tsjerkepaad en SAFT, met als thema ‘kerken in verleden, heden en toekomst’,
ging Hester Simons in de kerk van Baaium in gesprek met studenten over mogelijk gebruik
van kerken in de toekomst. Muzikale omlijsting werd verzorgd door duo Syta & Marije.
Jaarverslag 2021 Stichting Alde Fryske Tsjerken
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OVERNACHTEN IN

15

TSJEMPING
KERKEN
Ook onze refugio-kerkjes, waar een overnachting (Tsjemping) mogelijk is, hebben veel
aanloop gehad. Er zijn vier nieuwe refugio’s
bijgekomen; Oostrum, Rottevalle, Schurega en
Sint Jacobiparochie, waarmee het aantal nu op 15 staat.
Sint Jacobiparochie, beginpunt van het Jabikspaad,
maakte een vliegende start met in totaal meer dan 50 gasten.

4

NIEUWE
2021

TSJEMPING

50

GASTEN
GROATE
KERK

SAMENWERKING HOGESCHOLEN EN BEGELEIDEN STAGIAIRES
In 2021 hebben we samengewerkt met een groot aantal jonge studenten
van NHL-Stenden in Leeuwarden, het Saxion College in Deventer, de
Rijksuniversiteit in Groningen en de Hogeschool van Utrecht. We hebben de studenten in alle
vrijheid een kijkje in de keuken van de stichting gegeven en hen gevraagd waar
zij zich in zouden willen verdiepen vanuit hun studierichting. We hebben innovatieve en
kundige adviezen ontvangen waar de stichting haar voordeel mee kan doen. Neveneffect
is dat de jongeren een andere kijk op de kerken van Fryslân hebben gekregen.
Een van de studieopdrachten om de herbestemming van de Mariakerk in Blessum
vanuit bouwkundig perspectief vorm te geven, is met zoveel enthousiasme ontvangen
door de vrijwilligers van de kerk en inwoners van het dorp, dat er nu getracht wordt
om het plan te verwezenlijken. Het gaat hierbij om de plaatsing van een open
keuken in de kerk om de wens van het dorp om een plek te hebben om samen
te koken en te eten, te realiseren.

BESTUURLIJK FRIESLAND
In 2021 is er uitgebreid contact gelegd met bestuurlijk Friesland. De directeur
heeft met vrijwel alle Friese wethouders die erfgoed in hun portefeuille hebben,
gesproken in een kerk van de stichting in de betreffende gemeente. De gespreksonderwerpen waren zeer divers, maar vrijwel alle ontmoetingen resulteerden in de
afspraak om contact te houden en verder te onderzoeken wat de stichting en gemeente
voor elkaar kunnen betekenen.
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TOERISME

Impuls Kerken aan de Waddenkust
In 2023 vindt langs de Noord-Hollandse, Friese en Groningse Waddenkust de Landschapstriënnale
Dynamische Waddendelta plaats. Gedurende de hele maand september worden inspirerende
activiteiten georganiseerd op het gebied van landschap, erfgoed, kunst en cultuur die
aandacht schenken aan het verleden, heden en toekomst van dit bijzondere kustlandschap.
In de maanden mei tot september 2023 wordt onder de noemer ‘ontdekkingsreis langs
de Waddenkust’ een publieksprogramma georganiseerd waarin de bezoeker dit unieke
kustgebied kan ontdekken. Hierin is niet alleen aandacht voor de historie, natuur, ecologie
en het cultureel erfgoed. Ook de uitdagingen als gevolg van klimaatverandering, de
energietransitie, waterveiligheid en ontwikkelingen in de landbouw krijgen een plek.
Kerken maken een belangrijk deel uit van dit kustlandschap. Als baken zijn ze al van grote
afstand herkenbaar in het open kustlandschap. De kerkgebouwen hebben een belangrijke
rol in lokale gemeenschappen als plekken van bezinning en zingeving. Daarnaast zijn het
markante, cultuurhistorische bouwwerken, die hooggewaardeerd worden door recreanten en
toeristen. Daarmee zijn ze ook van belang als verbinding tussen bewoners en bezoekers en als
schakel tussen het open weidse kustlandschap en de reeks van kleine dorpen in dit gebied.
Door openstelling en het organiseren van kleinschalige, passende activiteiten krijgen deze
kerken een nieuwe betekenis als ontmoetingsplaats aan de Waddenkust.
Take a walk on the wild side
Het zal de meesten niet ontgaan dat de titel verwijst naar Lou Reeds song: ‘Take a walk on
the wild side’ waarmee hij in de jaren zeventig met de Velvet Underground een grote hit had.
Waarom deze verwijzing? In Nederland worden de Wadden beschouwd als de nog enige ruige
natuur in Nederland. De onvoorspelbare Waddenzee met zijn getijden, waar wind en water tot
op de dag van vandaag van invloed zijn op de kust, de mens en de bebouwing. Denkend aan de
film ’t Wad denken we dat een wandeling langs dit ruige gebied een vorm van vrijheid biedt die
ook in het lied van Lou Reed een onderliggend gevoel is, even los van sex and drugs and rock ’n
roll. Uiteindelijk komt het erop neer dat langs de randen van de maatschappij het leven anders
is. Dat geldt ook voor de Waddenkust. Waar in de jaren zeventig men naar de stad trok voor het
ruige leven, is er nu ook een beweging naar het platteland, naar een leven dichter bij de natuur,
naar een vrijheid waar je zelf kan bepalen hoe je leeft, naar een gebied van splendid isolation
als broedplaats voor nieuwe ideeën, baanbrekend onderzoek en creatieve ontwikkeling. Met
andere woorden een wild side die velen niet (meer) kennen, maar die de moeite waard is om te
ontdekken. De Stichting Oude Groninger Kerken en de Stichting Alde Fryske Tsjerken willen een
pilotprogramma met vier thema’s organiseren om bezinningstoerisme langs het waddengebied
in het noorden te stimuleren en faciliteren. Door middel van het opzetten van een route langs
8 markante kerkgebouwen worden verhalen ontsloten, ontstaat inzicht in de karakteristieken
van het ruige landschap en wordt een infrastructuur gecreëerd van cultuur, mensen, initiatieven
en ondernemerschap. Deze pilot kan zo een eerste reactie zijn op het Nationaal Toerismetransitieplan dat namens veertien regiomarketingorganisaties op 26 oktober werd aangeboden
aan de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat.
Jaarverslag 2021 Stichting Alde Fryske Tsjerken
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EDUCATIE
Het lesmateriaal van het project ‘KerKennis’ is bedoeld voor leerlingen in groep 7 en 8 van
het basisonderwijs (10-12 jaar). Het lespakket bestaat uit een docentenhandleiding, een korte
inleiding en vier verschillende opdrachtenboekjes.
- In Bezoekerscentrum De Terp in Hegebeintum is een educatieve bouwplaat te koop

van onze kerk in Hegebeintum. De bouwplaat is gemaakt in opdracht van Rabobank

Leeuwarden-Noordwest Fryslân ten behoeve van de expositie ‘Goddelijk Groen’ die in de
zomer van 2015 in Natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden te zien was.

- Het bezoekerscentrum in Hegebeintum is recent geopend. In het nieuwe gebouw is

een archeologische expositie gekomen over terpen: waarom zijn ze gemaakt, wanneer,
en waar zijn ze (ook nu nog) te vinden? Ook is er informatie over de grafcultuur uit de

terpentijd: hoe werd er toen begraven en welke grafgiften werden er gegeven? Wat vertelt
dit over het leven in die tijd?

- Radio Frijstaet is een project dat in 2022 van start zal gaan. Kinderen van groep 6, 7 en
8 zullen de dorpen in trekken om verhalen te verzamelen. Haakt in op het stuk uit het

beleidsdocument van de stichting van 2021-2024: “Naast al deze fysieke dingen bestaan
onze kerken ook voor een groot deel uit verhalen. Veel mensen in dorpen hebben hún
verhaal bij hún kerk. Deze emotie – al dan niet religieus bepaald – maakt de kerken
bijzondere en onmisbare elementen van de Friese cultuurhistorie.”

- De botten van Boksum: 16e-eeuwse slachtoffers van de slag om Boksum zijn in de kerk te
zien met een educatieve video en tekst.

- Minor Creative Cultural Communication in samenwerking met NHL stenden. Hierbij helpen
(internationale) studenten met het verzinnen van marketing strategieën om oplossingen te
vinden voor de communicatieuitdagingen van het culturele erfgoed van de SAFT.

- De Groate Kerk in St. Jacobiparochie is de eerste kerk die op het vermaarde pelgrimspad
naar Santiago de Compostela ligt. In de kerk is het pelgrimsinformatiecentrum te vinden

en vóór de kerk staat een zuil die het begin van deze 2700 kilometer lange route markeert.

- Dit najaar maken 75 PABO studenten kennis met het Jabikspad, het pelgrimspad zoals het
in Friesland heet. Met het project ‘Moreel Kompas’

maken zij tevens een innerlijke pelgrimage. In de kerk
werd een labyrint gecreëerd voor het maken van een
innerlijke reis, een innerlijke pelgrimage voor het

verkrijgen van inzicht in het eigen Moreel Kompas als
mens en als leerkracht in opleiding.

- In Hegebeintum wordt de educatie meegenomen in
de ontwikkeling van een structurele expositie op de
1e etage van het bezoekerscentrum.
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PROJECT
’WAARDEREN KERKINTERIEURS’

ONDERZOEK WAARDERING INTERIEURS EN VERVOLGTRAJECT
In 2021 is het project opgestart voor het digitaliseren van de inventarissen en het
waarderen van de interieurs van alle kerken binnen het bestand van Stichting Alde
Fryske Tsjerken. Het doel van het project is om voor alle kerken, binnen het bestand
van de stichting, de waarden van de interieurs vast te stellen volgens een vast
format. Allereerst om de gebouwen thematisch te kunnen indelen qua nevengebruik.
Ten tweede om een beter beeld te krijgen van de bijzondere elementen (onderdelen
met een hoge waardering) die de diverse interieurs bevatten.
In het inventarisatie-gedeelte wordt de erfgoedinventaris up-to-date gebracht binnen de
database van het Catharijneconvent (Kerkcollectie digitaal). Ook wordt er gekeken naar
mogelijkheden om deze data op te slaan in een interne database of op een andere wijze intern
te bewaren. De waardering vindt plaats aan de hand van een waarderings-instrumentarium. De
waarden die uiteindelijk worden gebruikt, om de interieurs te waarderen, worden in overleg
met de waarderingscommissie opgesteld.
In 2021 is een eerste opzet voor dit project gemaakt. De planning voor komend jaar is dat
dit projectplan verder wordt uitgewerkt. De eerste maanden bestaat onder andere uit het

verder definiëren en afbakenen van het project. Het verzamelen van bestaande inventarissen
en waarderingen. En het overleggen met verschillende interne en externe partijen om zo

uiteindelijk een definitief projectplan te kunnen opstellen. De planning is nu om in mei 2022

te beginnen met de uitvoerende fase van het project. Hierin worden alle kerken minimaal één
keer bezocht. De erfgoedinventaris wordt opnieuw gefotografeerd en geïnventariseerd. De

nieuwe informatie wordt in ieder geval ingevoerd in de database van het Catharijneconvent.
Ook wordt er per kerkinterieur een waardering opgesteld. De huidige verwachting is dat dit
project rond begin 2024 kan worden afgerond.

HEGEBEINTUM
Op 16 september 2021 werd het Bezoekerscentrum van Hegebeintum geopend na een
ingrijpende verbouwing. De boorkern, die in 2014 tijdens de restauratie van de kerk van
Hegebeintum is geboord, is het hoogtepunt van de tentoonstelling van het Bezoekerscentrum
wat een prachtige museale teint heeft gekregen.
Op de 1e etage wordt een vaste expositie ingericht onder de noemer ‘Tijdreis.’ Voor het
ontwikkelen van de expositie is in 2021 opdracht gegeven en er wordt gebruik gemaakt
van de expertise van de architect die ook het museum heeft ingericht. De Tijdreis wordt
zo vormgegeven dat oud en jong er plezier aan kan beleven waarbij het zicht door het
vensterraam op de monumentale kerk een ware beleving is.
Bovendien is er een mooie samenwerking ontstaan met It Fryske Gea en Wetterskip Fryslân.
Gezamenlijk zal in toerbeurt een wisselexpositie worden ingericht en waar het geschikt is zal er
samen geëxposeerd worden op de bovenetage van het Bezoekerscentrum.

Jaarverslag 2021 Stichting Alde Fryske Tsjerken
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SAMENWERKINGEN IN MONUMINTEHUS
De samenwerking met de organisaties binnen het Monumintehûs is goed te noemen. Ieder
heeft zijn eigen aandachtsgebied maar er zit ook enigszins een overlap in de onderwerpen.
Doordat we als erfgoedorganisaties op één locatie werken zijn de lijnen kort en stapt men
makkelijk bij elkaar naar binnen. Bovendien zijn de gesprekken bij de koffieautomaat minstens
zo belangrijk. Het Monumintehûs heeft een eenvoudige website waarop alle organisaties
vermeld staan: www.monumintehusfryslan.nl
Jaarlijks wordt er door de Personeelsvereniging ‘In de steigers’ een gezamenlijk uitje
georganiseerd.
EXCURSIES
In oktober hebben we een mooie excursie kunnen houden langs de kerken Gaast, Ferwoude
en Allingawier. Veel deelnemers en losse bezoekers konden weer genieten van de mooie
kerken deze keer in Súdwest-Fryslân.
ONZE VRIJWILLIGERS
Het jaar was een aanslag op de flexibiliteit van onze plaatselijke commissies in die zin in die
zin dat in verband met corona zo vaak geschoven moest worden in het programma en van
uitstel soms afstel kwam. Maar zij gingen gestaag verder en bleven vol goede moed proberen
om toch, waar het kon, activiteiten te ontplooien. In oktober kwamen veel PC-leden bijeen
in de jaarlijkse regiobijeenkomst, deze keer in de kerk in Boksum, om elkaar te ontmoeten
en bij te praten. Het was een goede bijeenkomst met veel informatie-uitwisseling alsmede
een interactieve bespreking van het Koersdocument. Helaas is door corona besloten om de
vrijwilligers niet op kantoor te laten komen, mede doordat de meeste van deze vrijwilligers op
leeftijd zijn en daardoor onder de risicogroep vallen. Er was een korte periode waarop het wel
mogelijk was en daar heeft een van de vrijwilligers dankbaar gebruik van gemaakt.
FONDSENWERVING – ERFENISSEN - LEGATEN
We zijn wederom goed bedeeld door mensen die de stichting iets na wilden laten. Ook
hebben we veel nieuwe lijfrenteschenkingen mogen ontvangen, jaarlijkse giften voor een
periode van 5 of 10 jaar of voor onbepaalde tijd. Dit geeft een vaste vorm van inkomsten wat
enorm wordt gewaardeerd.
DONATEURS
- Aantal donateurs 1-1-2021:
- Aanmeldingen 2021:
- Saldo: -7

4221
192

- Aantal donateurs 31-12-2021: 4214
- Opzeggingen 2021:

199

OVERIGE BIJZONDERHEDEN/NOEMENSWAARDIGHEDEN
Donateursbijeenkomst
De jaarlijkse donateursbijeenkomst heeft door corona niet plaatsgevonden in 2021.
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Communicatie
COMMUNICATIEPLAN 2021-2024
In 2021 is er een communicatieplan geschreven. De centrale vraag van dit plan luidt: hoe kan
de stichting meer naamsbekendheid creëren, met als onderliggende doel meer donateurs
werven. De sleutel tot meer naamsbekendheid is zichtbaar zijn. Zowel online als offline en
fysiek. Content genereren: het ‘verhaal’ vertellen van de stichting /donateurs/vrijwilligers, de
deur van de kerken nog meer openen en de stichting presenteren in woord en vooral ook in
beeld is belangrijk naar burgers en bedrijven.
Maar ook: ga de gesprekken aan met je huidige en gewenste doelgroep om te weten wat er
leeft en speelt en wat hun ideeën en wensen bij het gebruik van kerken zijn. We bedenken ‘het’
niet voor hen, maar met hen. Communicatie gaat namelijk over verbinden en elkaar begrijpen.
In dit plan ligt de focus met name op een duurzamere investering in de algehele communicatie
in combinatie met concrete PR projecten / acties en ideeën per doelgroep. Met een duurzame
aanpak bouw je een relatie op met burgers.
Website
De website van de stichting wordt goed bekeken, de website bevat veel informatie over wat
er actueel is in het werk over de kerken en het erfgoed van Fryslân. De pagina over de Kerken
wordt verreweg het meest bekeken met daarnaast de Uitagenda met de activiteiten die in
onze kerken worden aangekondigd. In 2021 hebben we de website ter verduidelijking op
diverse punten aangepast. Ook in 2021 werden er nog een aantal zaken aangepast,
waaronder de homepage.
Jaarverslag 2021 Stichting Alde Fryske Tsjerken
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Nieuwsberichten website
27-01-2021: Vijf SAFT speciaalbieren, nu verkrijgbaar
09-02-2021: SAFT te zien in het programma Holland van Boven
24-02-2021: Medewerker in de spotlights: Ibelien Nienhuis
26-02-2021: Werk in uitvoering: afbouwfase Augsbuurt
17-03-2021: SAFT tentoonstelling ‘rondje om de kerk’ deels online te bekijken
19-03-2021: Kerkje Peins week lang podium voor jonge kunstenaars
30-03-2021: Stagiaire Geanne Panstra onderzoekt rendement kerken in relatie tot overname
01-04-2021: Online kerkdienst vanuit Redbadtsjerke Jorwert
08-04-2021: Medewerker in de spotlights: Willem de Graaf
09-04-2021: Podcastserie vanuit kerkje Kortezwaag
04-04-2021: Werk in uitvoering: Redbadtsjerke Jorwert
16-04-2021: Wat te doen met kerkbanken als het gebruik van de kerk verandert?
22-04-2021: Talkshow ‘De kerk van alle kanten’ online
30-04-2021: De Kerkvernieuwers: hét netwerk voor kerkvernieuwing
07-05-2021: Slapen in de kerk: 4 nieuwe refugio’s erbij!
12-05-2021: Medewerker in de spotlights: Grytsje Tania-Sijens
19-05-2021: Wat zou jij doen met een kerkgebouw?
26-05-2021: Kerkenexcursie 5 juni gaat niet door
28-05-2021: Stichting Alde Fryske Tsjerken neemt Mariakerk van Buitenpost over
01-06-2021: Kunstexpositie Ginnum Artists in Residence | Gertruud Dentjens en Hein van Delft
08-06-2021: Summer school: Network Religious Heritage biedt interessant programma
14-06-2021: 24-jarige IJsbrandus van Popta met handbike langs onze 54 kerken
17-06-2021: Medewerker in de spotlights: Impresario Joke Bakker
24-06-2021: Handbiker fietst zaterdag 26 juni 2e etappe van zijn route langs onze kerken
28-06-2021: Prachtige fiets- en autoroutes langs onze kerken
29-06-2021: O
 penkerkenroute start met jongerendialoog over toekomst kerkgebouwen
05-07-2021: Artikel Friesch Dagblad: dancefeesten in gebouwen van Alde Fryske Tsjerken?
08-07-2021: S
 tudenten ronden onderzoeksopdrachten af met goed cijfer
09-07-2021: De UITagenda is er!
13-07-2021: Het nieuwe Alde Fryske Tsjerken tijdschrift is uit!
16-07-2021: Zomerexposities in Bears
20-07-2021: Enthousiaste huurder voor kerkje Augsbuurt
21-07-2021: Zomerexposities Ferwoude, Wânswert, Ginnum en Raard
26-07-2021: Monnikenwerk, verstilling in kerk en kunst
28-07-2021: Aanrader: muziekvoorstelling ‘Ferlet’ van Janneke Warringa
10-08-2021: Nieuw kennis- en informatiecentrum Hegebeintum
24-08-2021: Internationale studenten bezoeken kerken van de Stichting Alde Fryske Tsjerken
03-09-2021: Tieners beleven “Experience” en slapen in Redbadtsjerke Jorwert
07-09-2021: Conservatoriumstudenten achter orgel Open Monumentendag op 11 september
08-09-2021: Noordoost netwerkt met: Hester Simons
10-09-2021: Podiumtour ‘Tusken Lân en Wetter’ geïnspireerd op kunstwerken Jentsje Popma
20

13-09-2021: Excursie zaterdag 9 oktober: Gaast, Ferwoude en Allingawier

15-09-2021: Medewerker in de spotlights: Bureaumanager Rommie van der Heide
23-09-2021: Coronatoegangsbewijs nodig vanaf 25 september

24-09-2021: Stichting Alde Fryske Tsjerken neemt protestantse kerk Harich over

05-10-2021: Stichting Alde Fryske Tsjerken slaat nieuwe weg in met ‘Alde Tsjerken, Nije Lûden’
15-10-2021: Theatrale voorstelling en tentoonstelling Bokke en Skelte Mariakerk Boksum
20-10-2021: Excursievoorzitter Piet Wouda neemt afscheid en blikt terug
27-10-2021: Donateursbijeenkomst gaat niet door
01-11-2021: Eeuwenoude bijbels gerestaureerd

05-11-2021: Een pelgrim in het labyrint, een project voor studenten van NHL Stenden

8-11-2021: Zwerven in Friesland: de kerk van Hegebeintum, een historisch hoogtepunt.
23-12-2021: Werk in uitvoering: herstellen, stralen, metalliseren en schilderen

Digitale nieuwsbrief
Deze wordt op onregelmatige tijden verstuurd aan ongeveer 1000 belangstellenden. In dit
verslagjaar is de digitale nieuwsbrief vijf keer verstuurd: februari, mei, juli, september en december.
Social Media
De stichting is actief op Facebook, Twitter, LinkedIn en sinds vorig jaar ook op Instagram.

Magazine
De Stichting heeft in 2021 opnieuw
twee nummers uitgegeven van het
donateursorgaan Alde Fryske Tsjerken. De
oplage is gemiddeld 4.500 exemplaren.
Dit magazine wordt toegestuurd aan circa
4.200 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 van deskundige vrijwilligers, onder
leiding van hoofdredacteur Hans Willems.
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Persberichten
Ook in 2021 zijn weer diverse persberichten verstuurd naar zowel regionale als landelijke
media. Vrijwel ieder bericht heeft de regionale media gehaald. Van een krantenbericht,
interview op de radio tot een videoreportage op Omrop Fryslân. Hierbij een overzicht van alle
persberichten.
26-01-2021 Vijf unieke speciaalbieren voor het goede doel

17-03-2021 Tentoonstelling ‘Rondje om de kerk’ online te zien

19-03-2021 Kerkje Peins week lang podium voor jonge kunstenaars
19-05-2021 Wat zou jij doen met een kerkgebouw?

26-05-2021 Stichting Alde Fryske Tsjerken neemt Mariakerk van Buitenpost over
14-06-2021 24-jarige IJsbrandus van Popta met handbike langs onze 54 kerken

24-06-2021 Handbiker fiets in vier dagen 434 kilometer langs 54 kerken van de SAFT

29-06-2021 Openkerkenroute start met jongerendialoog over toekomst kerkgebouwen

23-08-2021 Internationale studenten bezoeken kerken van de Stichting Alde Fryske Tsjerken
06-09-2021 Conservatoriumstudenten achter het orgel tijdens Open Monumentendag op
11 september

07-09-2021 Podiumtour ‘Tusken lân en wetter’ geïnspireerd op kunstwerken Jentsje Popma
23-09-2021 Stichting Alde Fryske Tsjerken neemt Protestantse kerk Harich over
05-10-2021 Stichting Alde Fryske Tsjerken slaat nieuwe
weg in met ‘Alde Tsjerken, Nije lûden’

28-10-2021 Eeuwenoude bijbels gerestaureerd

NIEUWS
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NIEUWS

Social Media 2021
Stichting Alde Fryske Tsjerken
Facebook
Voor de Alde Fryske Tsjerken zijn we in september 2021 gestart met: 893 volgers op Facebook.
Door frequenter berichten te plaatsen en mensen uit te nodigen om deze pagina te gaan
volgen is het volgersaantal behoorlijk gestegen.
Aantal volgers eind 2021: 983
Het aantal volgers stijgt nog maandelijks.

Op dit moment bereiken we ruim 2600 mensen per maand met de berichten.

Het bereik is daarmee aanzienlijk gestegen. De betrokkenheid stijgt nog elke maand.
We posten minimaal drie keer per week berichten gericht op nieuws, evenementen,
donaties en vacatures.

Instagram
Gestart in september 2021 met: 142 volgers
Aantal volgers eind 2021: 271 volgers
Het aantal volgers stijgt elk maand met gemiddeld 10%.
Hetzelfde geldt voor de betrokkenheid.
Op Instagram posten we gemiddeld drie berichten per week gericht
op evenementen, nieuws, donaties en vacatures.

Hierop worden vooral de vacatures gedeeld.
Omdat het aantal volgers op Twitter weer

142

VOLGERS

160

VOLGERS

983

VOLGERS

GROEIEND MEDIUM

Twitter
Aantal volgers eind 2021: 1.892.

STĲGING
VAN
INTERACTIE

de nieuwsitems van de website gedeeld en de vacatures.

3 BERICHTEN
PER WEEK

van 2021 stijgt de interactie met de berichten. Op LinkedIn worden

BEREIK 2.600 P/MND

Op dit kanaal worden wekelijks berichten geplaatst. Het laatste half jaar

GROTE STĲGING VOLGERS

LinkedIn
Aantal volgers eind 2021: 160

DELEN VAN VACATURES

Ook delen we evenementen in de stories.

1892
VOLGERS

stijgende is zullen we hier naast de vacatures
ook andere nieuwsitems op gaan delen.
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Personeel en organisatie
Bureau
De Stichting Alde Fryske Tsjerken is een organisatie die met een klein en gemotiveerd team
veel werk verzet voor de monumentale kerken in de provincie.
De functies binnen de Stichting per 31 december 2021 zien er als volgt uit:
• Directeur (0,9 fte)
• Bouwkundige (0,8 fte)
• Boekhoudkundig medewerker (0,5 fte)
• Medewerker Donateursadministratie (0,1 fte)
• Controller (0,2 fte)
• Bureaumanager (0,8 fte)
• Secretaresse (0,6 fte)
• Impresario (0,6 fte)
Het werk van de Stichting Alde Fryske Tsjerken kan niet doorgaan zonder de inzet van onze

vrijwilligers. Dat geldt onder meer voor de leden van het Dagelijks Bestuur en het Algemeen
Bestuur. Ook zijn normaal gesproken enkele vrijwilligers wekelijks op kantoor aanwezig om

ondersteunende werkzaamheden te verrichten. Daarnaast zetten ongeveer 300 vrijwilligers

zich lokaal in voor de kerk in onze Plaatselijke Commissies. 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 2021 een aantal personele wijzigingen voorgedaan:

Vanwege de toegenomen hoeveelheid kerken en projectmatige werkzaamheden, is de

arbeidsomvang van de bouwkundige en de bureaumanager structureel uitgebreid zodat deze
beide voortaan 32 uur per week beschikbaar zijn voor de stichting. De directeur heeft daarbij
een tijdelijke uitbreiding van uren gekregen met vier uren extra per week tot 1 juli 2022. In

2022 zal er op basis van nader onderzoek een besluit genomen worden over hoe de stichting

wenst om te gaan met de groei van werkzaamheden in relatie tot de professionele formatie op
het bureau.

Kwaliteitsmanagement
Zoals eerder aan de orde kwam in dit verslag is er in 2021 een organisatieboek opgesteld
door de controller en de directeur waarin de sturing op kwaliteit binnen het bureau vastgelegd
is. Hierbij is de verdeling van rollen, taken en verantwoordelijkheden opgenomen en de wijze
waarop deze gecontroleerd worden. Uitgangspunt hierbij is dat iedere functionaris binnen
zijn/haar rol verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de eigen werkzaamheden en de directeur
hier toezicht op houdt.
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Bestuur
Het stichtingsbestuur is onderverdeeld in het Dagelijks Bestuur (vijf leden) en het Algemeen
Bestuur (veertien leden, onder wie de leden van het Dagelijks Bestuur). In 2021 vergaderde
het Dagelijks Bestuur 10 keer officieel. Voor zover de maatregelen vanwege de corona
pandemie dit toelieten gebeurde dit fysiek op een veilige vergaderlocatie. In de periodes dat
dit niet kon zijn de vergaderingen digitaal georganiseerd en vond de besluitvorming plaats
via e-mail correspondentie. Tussendoor was er geregeld informeel overleg. Het Algemeen
Bestuur vergaderde tweemaal. Besproken werden onder meer de jaarcijfers, de begroting, het
beleggingsbeleid, het koersdocument, de mogelijke overdracht van kerkgebouwen en een
veelheid aan andere zaken.
De samenstelling van het Dagelijks Bestuur was per 31 december 2021 als volgt:
1) Drs. Jan Kersbergen, Wommels, voorzitter

2) Drs. Jan Meinte Postma, Huizen, vicevoorzitter

3) Drs. Ir. Hanneke Lens, Hempens, penningmeester
4) Ing. Martin Weerd, Tolbert, secretaris
5) Mr. Ebe Veerman, Oudega (Sm), lid

De overige leden van het Algemeen Bestuur waren per 31 december 2021:
1) Prof. dr. Sible de Blaauw, Slochteren
2) Hans Broekhuizen, Den Ham

3) Drs. Hendrik ten Hoeve, Heerenveen
4) Taeke van Popta, Nijland

5) mr. Pieter van Schravendijk, Suwâld
6) Ir. Rudolf Wielinga, Heerenveen
7) Michael Zwartelé, Húns

8) Hessel de Groot, Tjerkwerd

9) mr. Marijke Geertsema, Leeuwarden
	Het AB lid Herman De Zeeuw is in 2021 na een ziekbed helaas overleden en
derhalve uitgeschreven als bestuurslid.
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Financiën
BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(bedragen x €)

Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa
Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen
Totaal vlottende activa
Totaal activa

31-12-2021

31-12-2020

3.301.300
2.332.464

2.451.201
868.064

5.633.764

3.319.265

1
570.637
5.899.355

1
154.890
7.487.455

12.103.757

10.961.611

477.463
9.782.038
112.264

381.483
8.812.301
92.764

6.469.993

7.642.346

Passiva
Eigen vermogen
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
Totaal eigen vermogen

10.371.765

9.286.548

Langlopende schulden

129.200

193.800

1.358.050

1.250.451

243.741

230.821

12.103.757

10.961.611

Lopende onderhoudsprojecten
Kortlopende schulden en overlopende passiva
Totaal passiva
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021
(bedragen x €)

Baten
Baten uit eigen fondsenwerving
Baten voor lopende onderhoudsprojecten
Subsidie Rijksdienst Cultureel Erfgoed
Subsidie Provincie Fryslân
Cultuurfondsen etc.
Eigen bijdrage

151.864
65.965
98.729
195.152

Subsidie Provincie Fryslân - basisorganisatie
Inkomsten uit eigen bezit
Overige baten
Som van de baten
Lasten
Besteed aan doelstellingen
Werving baten
Beheer en administratie
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Afschrijvingskosten
Bestuurskosten
Adviseurskosten
Overige kosten
Som van de lasten
Saldo voor financiële baten en lasten
Saldo financiële baten en lasten
Saldo van baten en lasten

415.146
33.938
13.335
19.016
65.393
46.902

2021

2020

1.513.305

747.250

511.710
282.500
135.838
33.875

218.165
116.380
166.039
188.574

689.159
276.101
131.241
287.610

2.477.227

2.131.361

921.906
101.679

1.152.180
163.267

593.729
1.617.314
859.913
133.395

344.615
34.407
14.796
16.502
55.680
36.756

502.755
1.818.202
313.159
220.981

993.308

534.139

4.071
969.737
19.500

214.120
300.479
19.540

Bestemming saldo van baten en lasten
toevoeging + / ontrekking -

Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve
Bestemmingsfonds
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Meer informatie?
Tel: 058-2139666

E-mail: info@aldefrysketsjerken.nl

Postbus 137 • 8900 AC Leeuwarden
www.aldefrysketsjerken.nl/donateur

NL07 INGB 0000 7307 89
Incassant-ID: NL56ZZZ410009590000

