Van idee naar project
Witmarsum2018 heeft tot doel de mienskip te
versterken op het gebied van kunst, cultuur, taal en
sport. Wij vertalen dat als: we willen met het hele dorp
mooie projecten neerzetten waar Witmarsumers,
inwoners uit omliggende dorpen, alle Friezen, Nederlanders en toeristen van kunnen genieten. En
niet alleen in 2018, maar ook daarvoor en daarna. Verbinden en met elkaar samenwerken over
hekjes en hokjes heen, dat is waar het in eerste instantie om gaat.
Drie iconen
Witmarsum heeft het geluk te beschikken over drie historische figuren: Menno Simons, Gysbert
Japicx en Pim Mulier. Deze drie heren vertegenwoordigen ruim gezien drie grote gebieden: Menno
Simons staat voor levensbeschouwing, bezinningstourisme, nationaal en internationaal. Gysbert
Japicx vertegenwoordigt (minderheids)talen, Fries, identiteit, natuur en liefde. Pim Mulier is de icoon
van sport, vernieuwing en kunst. We nemen één of meer van deze drie iconen als uitgangspunt voor
het creëren van producties en het presenteren van ons dorp. Belangrijk daarbij is: Wat betekenden
ze in hun tijd? Wat betekenen ze in onze tijd? Wat betekenen ze voor de toekomst?
Jouw project
Een project onder de vlag van Witmarsum 2018 heeft altijd een link met één of meer iconen.
Wanneer je een idee hebt en je denkt dat jouw idee onder de vlag van Witmarsum 2018 past, neem
dan contact met de projectgroep op. Dat kan in ieder geval via info@witmarsum2018.frl. Of bel één
van de leden.
Ieder project heeft een kort projectplan nodig. We willen je graag helpen met het maken van zo’n
kort en bondig plan en met het verkrijgen van geld voor het uitvoeren van je project.
Projectplan
Een projectplan klinkt misschien erg ingewikkeld en bureaucratisch, maar dat is niet onze bedoeling.
De meeste energie moet je kunnen steken in het project zelf. Een korte uitwerking van je idee op
papier gaat je echter veel opleveren. Een projectplan bevat 5 onderdelen:
1.
2.
3.
4.
5.

Wat gaan we doen?
Wie gaan het doen?
Hoe gaan we het doen?
Hoe brengen we het aan de man?
Hoe gaan we het betalen?

1. Wat gaan we doen?
Een halve pagina moet genoeg zijn om te omschrijven wat je wilt gaan doen, waarom je dat wilt en
hoe je project aansluit bij Witmarsum 2018. Het mooiste is wanneer uit de omschrijving blijkt hoe
uniek je plan is en waarom er veel mensen op af zullen komen of aan mee willen doen.
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2. Wie gaan het doen?
Alleen met de inzet van een aantal voortrekkers komt er iets van de grond. Wie zijn die voortrekkers
en wat zijn hun rollen? Gaat het om één of meer individuen die een project willen opzetten of is het
en stichting of vereniging die aan het werk gaat?
3. Hoe gaan we het doen?
Aan elk project hangt een planning. Geef op hoofdlijnen aan hoe de voorbereidingen eruit zien,
hoeveel tijd die in beslag nemen, hoe lang de uitvoering duurt en hoe en wanneer je het project
afrondt.
4. Hoe brengen we het aan de man?
Een project organiseer je voor publiek, voor een doelgroep. Zonder bekendheid en publiciteit komen
er geen mensen op je project af. Witmarsum 2018 helpt je met het inzetten van verschillende
communicatiemiddelen. Je project krijgt altijd aandacht op de website van Witmarsum 2018 en
wanneer je een flyer of poster wilt inzetten, dan ondersteunt Witmarsum 2018 je daarmee. We
willen graag dat projecten onder de vlag van Witmarsum 2018 herkenbaar zijn. Daarvoor hebben we
een stramien voor flyers en posters ontwikkeld. Projecten in het kader van Witmarsum 2018 maken
gebruik van dat stramien. We hebben een vormgeefster voor je klaarstaan, die jou helpt.
5. Hoe gaan we het betalen?
Maak een begroting, zodat je weet wat de kosten en inkomsten van het project zijn. Uitgangspunt is
dat het project zichzelf betaalt: de kosten worden bijvoorbeeld gedekt door entreegelden of
subsidies. Met het aanvragen voor subsidies kan Witmarsum 2018 je helpen. Elke subsidieverstrekker
zal vragen om een projectplan. Alleen daarom is zo’n kort en bondig plan al nuttig.
Witmarsum 2018 kan zelf ook meehelpen met de financiering van je project. We doen dat op twee
manieren:
a. Je kunt geld bij ons lenen om kosten die je vooraf zelf niet kunt dragen te voldoen. We
spreken af hoe hoog die lening kan zijn en we spreken af hoe en wanneer je de lening
afbetaalt. Een voorschot.
b. We kunnen garant staan voor een bepaald bedrag achteraf. Ook dan maken we afspraken
over de hoogte en manier van terugbetalen. Stel je organiseert een project waarbij de
inkomsten uit entree tegenvallen. Vooraf hebben we dan afgesproken hoeveel daarvan
Witmarsum 2018 voor zijn rekening neemt mocht het project te weinig opleveren om de
kosten te dekken. Staan we garant en blijk je toch genoeg inkomsten te hebben ontvangen
uit entree of andere middelen, dan betaalt Witmarsum 2018 niks. Een garantstelling.
Stichting Ekspedysje Wytmarsum
Witmarsum 2018 is een activiteit van Stichting Ekspedysje Wytmarsum. In het bestuur zitten: Klaas
Smit (voorzitter), Jac Konig (secretaris), Gerke Terpstra (penningmeester), Wim Beckers, Marianne
Koopmans, Freddie Reijenga en Menno de Vries. Zij zijn te bereiken via info@witmarsum2018.frl of
telefonisch. Neem gerust contact met ons op als je vragen hebt of meer wilt weten over de
mogelijkheden voor een eigen project. Zie voor meer informatie www.witmarsum2018.frl.
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