Stichting Ekspedysje Wytmarsum
Jaarplan 2019
Wat doen we dit jaar vanuit onze stichting om te bereiken dat ‘de Mienskip’ van Witmarsum
en omstreken versterkt wordt?
Doel stichting
Het doel van de Stichting Ekspedysje Wytmarsum (SEW) is ‘de mienskip’ in Witmarsum en
haar naaste omgeving te versterken, met name op het gebied van kunst, cultuur, taal en
sport. Op deze gebieden organiseert, stimuleert, initieert en bevordert de stichting
activiteiten. Zie ook de website http://www.stichtingekspedysjewytmarsum.frl/
Werkwijze
De SEW wordt bemenst door een stichting bestuur, voor deze beleidsperiode samengesteld
uit Vacature (voorzitter), Jac Konig (secretaris), Gerke Terpstra (penningmeester), Wim
Beckers, Freddie Reijenga en Menno de Vries. Het bestuur komt in vaste frequentie elke 6
weken bij elkaar en waar nodig tussentijds, voor het opzetten en monitoren van activiteiten
of het opvolgen van bestuurlijke verplichtingen. Bestuurlijk zullen we begin 2019 in de
vacature van voorzitter voorzien en bij het aantrekken van één of twee nieuwe
bestuursleden rekening houden met de huidige onevenwichtige man vrouw verhouding.
Het bestuur van de SEW initieert eigen programma’s en projecten op het gebied van kunst,
cultuur, taal en sport. Deze worden geleid, begeleid of ondersteund. Voor de periode 20162018 was het programma Witmarsum 2018 opgezet, met eigen projecten en de
mogelijkheid voor anderen met projecten deel te nemen. Doordat dit programma tot aan
het eind van 2018 alle aandacht heeft gevraagd, beperken we ons voor de volgende
planperiode eerst tot 2019.
Planperiode 2019. In dit jaar willen we eerst een onderzoek uitvoeren naar behoeften voor
Witmarsum en omstreken en dat vertalen naar een nieuwe programmering. De plan horizon
van nieuwe programmering zal afhankelijk van de doelstelling en inhoud daarvan zijn.
Vooralsnog houden we ons nu gericht op de planning van 2019. Naast het genoemde
onderzoek zullen we ook een vervolg geven aan in het programma Witmarsum 2018
gestarte projecten en ruimte voor nieuwe initiatieven. Samengevat geeft dat:
 Behoefte onderzoek en programmering, voor het invullen van nieuw op te starten
activiteiten vanuit de stichting.
 Witmarsum in beweging, Mienskip bevordering door het inrichten van beweeg- en
ontmoetingsplekken voor Ouderen, Jeugd en Algemeen gebruik
 Pioniersverhalen uit Marne Land, vergroting van de kwaliteit van het verblijf van
bezoekers aan Witmarsum en het gebied rond Witmarsum tussen Bolsward, Harlingen
en de kop van de Afsluitdijk (Marne Land) met interactieve ‘storytelling’ media. Dit
project is een samenwerking met de Stichting Het Gouden Land, samengesteld uit de
dorpsbelangen van de Marne Land dorpen.
 Menno Simons plannen met het beschikbaar maken van 2018 Menno expositie in het
land; het Oergraan project en het opzetten van een Menno wandeling.
 Ruimte voor projecten die voortkomen uit het behoefteonderzoek of andere initiatieven.
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Het bestuur van de SEW faciliteert mogelijk nog activiteiten van derden. Dit kan een
garantstelling zijn of het verstrekken van een voorschot. In 2019 zullen we vaststellen of we
dit ook zullen continueren.
Garantstelling. SEW geeft na een aanvraag daartoe en beoordeling er van, voor een deel
garantie voor het opvangen van financieel verlies bij het organiseren van activiteiten door
derden, die passen in de doelstelling en financiële mogelijkheden van de SEW.
Opstartlening. SEW schiet bij een noodzakelijke investering voor een project, die past in de
doelstelling en financiële mogelijkheden van de SEW, een bedrag voor tegen marktconforme
rente, op voorwaarde dat het binnen een afgesproken termijn wordt terugbetaald.
Begroting 2019
De SEW voorziet in de financiële middelen door het aanvragen van Europese, landelijke,
provinciale en gemeentelijke subsidies, bijdragen uit fondsen, sponsoring van bedrijven en
indien nodig entréegelden bij activiteiten. In de regel willen we als bestuur van de SEW in de
planperiode per project uit zien te komen op een dekking van de gemaakte kosten.
Jaarplan Stichting Ekspedysje Wytmarsum 2019
Uitgaven 2019
Inkomsten 2019
Onderzoeksplan
€ 15.000 Subsidie, fondsen etc.
Pioniersverhalen
€ 2.000 Subsidie, fondsen etc.
Witmarsum in beweging
€ 38.000 Subsidie, fondsen etc.
Nieuwe projecten
€ 15.000 Subsidie, fondsen etc.
Garantstelling
€ 5.000 Rente opbrengsten
Bestuurskosten
€ 1.000 Max ten laste vermogen
Totaal
€ 76.000

€ 14.000
€ 500
€ 36.000
€ 14.000
€ 200
€ 11.300
€ 76.000

Beheer en besteding van vermogen
Het bestuur van de SEW wil in de planperiode het huidige vermogen zo veel mogelijk op peil
houden. De kosten van projecten zullen we steeds laten dekken binnen de project
inkomsten. Hierbij realiseren we ons dat door het werken met eigen projecten en
garantstelling voor derden, dat op het vermogen ingeteerd wordt. Het beleid is voldoende
financiële buffer te houden om projecten zoals uit 2018 met ‘Wij jouwe gjin krimp’ te
kunnen blijven produceren.
De beheerskosten van de SEW zelf, zijn beperkt door de vrijwilligersstatus van de
bestuursleden. Hier komen, indien niet gedekt in de projecten, professionele
adviseurskosten voor financiën en communicatie bij, tegen vergoeding uitgevoerd door
lokale bedrijven. Het vermogen wordt risico mijdend onder gebracht op een spaarrekening
en rekening courant bij een bank. Bij de huidige rentestand en verwachting daarvan in de
planperiode zal dit daardoor niet substantieel bijdragen.
Vastgesteld door bestuur van de Stichting Ekspedysje Wytmarsum, te Witmarsum op
maandag 21 januari 2019.
Aanwezig: Gerke Terpstra; Wim Beckers, Freddie Reijenga, Menno de Vries, Jac Konig en
Marianne Koopmans (adviseur).
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