Stichting Ekspedysje Wytmarsum

Jaarverslag 2019
Opgesteld en gefiatteerd door het bestuur van de Stichting.

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
Als bestuur initiëren we eigen programma’s en projecten op het gebied van kunst, cultuur, taal en
sport. Deze worden geleid, begeleid of ondersteund. Voor de periode 2016-2018 werd het
programma Witmarsum 2018 opgezet, met eigen projecten en de mogelijkheid voor anderen met
projecten deel te nemen. Hierbij werd vooral ingezet op maximale deelname van en samenwerking
tussen verenigingen en instanties uit Witmarsum en omstreken.
In 2019 hebben we ons gericht op ‘de nalatenschap’ van Witmarsum 2018, met de afronding van
projecten. Voor ‘hoe verdere plannen vanuit Ekspedysje Wytmarsum te maken voor na 2018’ hebben
we een verkenning gemaakt met een SWOT analyse, uit te werken in een langere termijn plan vanaf
2020. Tevens hebben we in 2019 een beoordeling gemaakt van onze aansprakelijkheid bij het
organiseren van evenementen en inzet van vrijwilligers en hoe ons daarbij te verzekeren.
In 2019 bestond het bestuur van Ekspedysje Wytmarsum uit Gerke Terpstra (voorzitter), Jac Konig
(secretaris), Wim Beckers, Freddie Reijenga en Menno de Vries. Per april 2019 hebben we Anja
Feenstra verwelkomd als nieuw bestuurslid. Met het vertrek uit het bestuur van voorzitter Klaas Smit
per 1 januari 2019 is Gerke Terpstra voorzitter geworden en neemt hij het penningmeesterschap
waar, totdat we voorzien hebben in de vacature van penningmeester. Tevens hebben we afscheid
genomen van onze bestuursadviseur Marianne Koopmans-Hettema. Wij zijn Klaas en Marianne zeer
erkentelijk voor hun bijdragen.
Het bestuur kwam in 2019 vijf keer bij elkaar en tussentijds in subgroep-verband, voor het opzetten
en monitoren van activiteiten of het opvolgen van bestuurlijke verplichtingen.

Eigen Ekspedysje Wytmarsum projecten in 2019
In 2019 hebben we ons gericht op ‘de nalatenschap’ van Witmarsum 2018, met de afronding van
voor Witmarsum 2018 opgestarte projecten.
Hiervan hebben plaatsgevonden in 2019:
 Theaterproject Wy jouwe gjin krimp! Het uitgangspunt van het project was ‘krimp hoeft geen
bedreiging te zijn’, maar kan ook een kans zijn! ‘Wy jouwe gjin krimp!’. Het project werd meer
dan alleen een theaterstuk. Er moest meer gebeuren van medio 2017 tot en met 2019. En zo
werd het een theaterproject met drie componenten te weten: een aantal theatrale en muzikale
workshops, lessen over de krimp op de beide Witmarsumer basisscholen en als slot een
theaterstuk in november 2018. Niet alleen spelers, maar ook dansers, zangers, muzikanten,
decorbouwers en licht en geluid bedieners uit het dorp hebben een rol in het project, zowel jong
als ouder. Bijna 300 mensen uit Witmarsum en omgeving namen op de één of andere wijze deel
aan het theaterproject.

Jaarverslag Stichting Ekspedysje Wytmarsum 2019, 9 maart 2021

Blz. 1









In 2019 heeft het productieteam gewerkt aan de afronding van het project met het opstellen van
de verantwoording naar de fondsen en subsidieverstrekkers, namelijk voor het Prins Bernhard
Cultuurfonds Nijman Biermasz 17 dorpenfonds, Provincie Fryslân, Feitsma Fûns, Streekwurk,
Gemeente Súdwest-Fryslân, P.W. Janssen Friesche Stichting en het VSB fonds. 17
bedrijfssponsoren maakten het project mede mogelijk.
‘Jimp de Krimp’ project basisscholen. Op 28 mei 2018 startte de eerste workshop over krimp op
de basisscholen OBS De Utskoat en CBS De Bonkelder in Witmarsum. Leerlingen uit de groepen 6
tot en met 8 gingen het dorp in om foto’s te nemen van wat ze mooi en goed vonden aan
Witmarsum, maar ook om vast te leggen wat er in hun ogen beter kon. De leerlingen maakten
tijdens de workshop werkstukken waarin ze dit lieten zien. Alle ideeën werden verzameld en
gebundeld. Op 5 juli 2018 overhandigden de leerlingen hun oplossingen aan v.l.n.r.
gedeputeerde Sietske Poepjes, wethouder Stella van Gent van de gemeente Súdwest-Fryslân en
voorzitter van Dorpsbelang Witmarsum Joost Rosier. In 2019 hebben we vanuit SEW Witmarsum
in beweging een haalbaarheid analyse gemaakt van de ideeën en aan de gemeente ter opvolging
overhandigd.
Videoclip ‘Wij jouwe gjin krimp’. Vanwege het succes van één van de nummers uit de
voorstellingvan ‘Wij jouwe gjin krimp’ is er voor gekozen een aanvullende videoclip te gaan
produceren, waarvoor de voorbereidingen in 2019 plaats vonden. Deze clip wordt mede mogelijk
gemaakt door bijdragen van Old Burger Weeshuis, Stichting Siebolt, Gemeente Súdwest Fryslân
en Stichting Tot Nut.
Tentoonstelling Menno Simons Groen. In Witmarsum, de geboorteplaats van Menno Simons en
het dorp waar hij uiteindelijk de Rooms Katholieke kerk heeft verlaten, hebben we in 2018 met
workshops, een streekmarkt en een tentoonstelling de erkenning en herkenning van de doperse
waarden getoond en de inspiratie die hiervan kan uitgaan. We kozen hiervoor als invalshoek:
landbouwmethoden en voedselbereiding. Het geheel is opgezet samen met de Stichting Menno
Simons Doopsgezinde Monumenten Friesland. Financieel werd de tentoonstelling mogelijk
gemaakt door bijdragen van: Doopsgezinde gemeente Kampen, St.Broederschapshuis Bilthoven,
Dowilvo, Humanistisch Verbond Friesland, Algemene Doopsgezinde Sociëteit, Fonds Oosterbaan,
Doopsgezinde Gemeente Koudum, Menno Simons Stichting, Doopsgezinde gemeente in Zuid
Limburg, Doopsgezinde gemeente De Lytse Streek en de Stichting Doopsgezinde Monumenten
Friesland.
De tentoonstelling met interactieve, dynamische vorm met aansprekend beeldmateriaal en een
heldere verhaallijn wordt vanaf 2019 aangeboden als een mobiele tentoonstelling. Te zien is hoe
we mee reizen met de migratiestromen. Op hun vlucht nemen ze zaden mee en met hun kennis
van de landbouw weten ze te overleven. De tentoonstelling voert je via grond-grondstof-gerechtgebruik naar een groene toekomst. Hoe wisten mennonieten te overleven? Hoe duurzaam is hun
manier van leven?
In 2019 werden de contacten gelegd voor gebruik van de tentoonstelling in de Zaanstreek.
Menno Simons Groen met het oogsten van het oergraan van Menno Simons. In oktober 2018
hebben we in Witmarsum een hectare grond ingezaaid met het oergraan Turkey Red Wheat.
Deze graansoort is door de mennonieten in de diaspora meegenomen, gezaaid en geoogst en na
vele eeuwen weer teruggekeerd vanuit Amerika naar de grond en de plaats van oorsprong:
Witmarsum. We wilden ontdekken hoe dit graan op de geboortegrond van Menno Simons groeit.
In 2019 is dit graan geoogst door dorsbedrijf Giliam en is het bij de plaatselijke korenmolen De
Onderneming door Christa Bruggenkamp (‘Mevrouw de Molenaar’) en Jippe Braaksma gemalen
en tot het eerste Menno-bôle gebakken. Onder belangstelling van zeventig belangstellenden en
dorpsgenoten is het eerste brood op 16 november 2019 aangeboden aan Henk Stenvers,
directeur/algemeen-secretaris van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. De aanwezigen
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proefden en kochten de rest van de gebakken broden, die een smaaksensatie tussen volkoren en
roggebrood in gaven.
Van de oogst is door landbouwer Menno de Vries opnieuw een deel ingezaaid voor een vervolg
in 2020.
Pim Mulierspelen 2019. Vrijdag 2 augustus 2019 werden in Witmarsum voor de derde keer de
Pim Mulierspelen georganiseerd. Dit initiatief van Ekspedysje Wytmarsum is in 2019 door de
organisatoren van de plaatselijke Merke als nalatenschap van Witmarsum 2018 overgenomen.
Spuit 12, door Gysbert Japicx geïnspireerd cabaret. “Frysktalich hilarysk kabaretprogramma.
Krijt Wytmarsum de 12de fontein fan Fryslân? Wa binne Sjouke, Saapke, Benny en de buorfrou?
Wat is der mis mei ús digitale wrâld? Hoe komt Beppe de dei troch? Moatte wy noch merke
fiere? Hokker rol spylje Menno, Gysbert en Pim? In humoristyske en ferrassende blik op it
hjoeddeiske libben!”
Wegens een tragisch ongeval van een jonge dorpsbewoner is de in 2018 geplande tweede
voorstelling afgelast en op 3 februari 2019 opgevoerd.
Witmarsum in beweging. Het doel van ‘Witmarsum in beweging’, zoals in het programma
Witmarsum 2018 geformuleerd is het versterken van de Mienskip door meer mensen te
activeren aan sport te doen, te bewegen en met elkaar in contact te komen. Sport en beweging
als alternatief voor contact via de smartphone. En hopelijk als bijeffect dat de jeugd en andere
mensen zich aansluiten bij verenigingen of bewegingsgroepen en daardoor structureel aan sport
en beweging gaan doen. Een idee van de inrichting van een beweegtuin uit de brainstorm met
verenigingen is uiteindelijk uitgemond in het plan Witmarsum in Beweging. Bij het uitwerken van
de plannen zijn we uit gegaan van de wens dat plekken in de praktijk ook zoveel mogelijk
gebruikt gaan worden. Dat maakte dat we eerst de doelgroepen hebben geïnventariseerd en
uitkwamen op jeugd, ouderen en voor algemeen gebruik. Daadwerkelijk gebruik van neergezette
faciliteiten vraagt een open toegang van de te bieden faciliteiten. Het vraagt faciliteiten die qua
gebruiksmogelijkheid aansluiten bij de verschillende doelgroepen en waarvan het gebruik
ondersteund wordt met beweegprogramma’s. In 2018 zijn deze plannen voorgelegd aan
Dorpsbelang, de gemeente, de woonzorgcentra en vier potentiele leveranciers. Met het vragen
van een offerte aan de leveranciers is gekozen voor verdere uitwerking door Yalp en Kompan. In
2019 werd de aanvraag voor financiering uit subsidies en fondswerving opgepakt en de
uitvoeringsplanning voor 2020 gemaakt. Door de volgende fondsen en subsidieverstrekkers zijn
toezeggingen gedaan voor de realisatie: Patyna Aylva State, Elkien De buur(t) versterkt,
Dorpsbelang Witmarsum, Gemeente Súdwest Fryslân Kernenfonds, Provincie Friesland IMF
Streekwurk, Jantje Beton, NSGK Stichting Gehandicapte Kind, Coöperatiefonds Rabobank,
Stichting Juckema Sideriusfonds, Dr. C.A. Vaillant fonds, Stichting tot Nut, VSB fonds, Hijenga
fonds, RCOAK Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor, Stichting Bolsward Dronrijp 1993, Old
Burger Weeshuis, Monuta fonds, Nuts Ohra Klein Geluk, Nationaal Ouderenfonds, Stichting
Fertier, Ondernemersvereniging Witmarsum uit het Ondernemersfonds SWF, Fysio Witmarsum,
De Boer TotaalRenovatie, AB Vakwerk, De Mouneboulers en de leverende bedrijven W&B
Consultants, Kompan, Yalp, Pier de Hovenier, Loonbedrijf Klaas Haitsma. Met inbreng van de
schoolpleincommissie, de buurtbewoners van de scholen, rond Aylva State en It Griene Plak en
de inzet van alle vrijwilligers!
Realisatie ‘Wallball-muur’ in de gymnastiekzaal. Als SEW Witmarsum in Beweging konden we
mede bewerkstelligen dat er een blinde muur van de plaatselijke gymzaal is omgewerkt tot een
muur voor het spelen van ‘Wallball’-varianten. Muurkaatsen is een potentieel belangrijke oefen
faciliteit voor de kaatsvereniging, met uitbreiding van de spelmogelijkheden. De officiële opening
is gepland in januari 2020.
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Het bestuur van de SEW faciliteert tevens activiteiten van derden. Dit kan een garantstelling zijn of
een voorschot. SEW geeft na een aanvraag een beoordeling een deelgarantie voor mogelijk of
onverwacht financieel verlies bij het organiseren van activiteiten door derden. De activiteit moet
passen in de doelstelling en financiële mogelijkheden van de SEW. In 2019 hebben we geen
verzoeken gekregen voor garantstelling of bevoorschotting voor projecten. Wel kregen we aanvragen
voor financiering, die we hebben afgewezen omdat we niet vermogend genoeg zijn om als fonds te
opereren.
Wij leggen separaat in ons financiële jaarverslag verantwoording af over onze kosten en de dekking
daarvan.
Wij zijn de vele vrijwilligers en ondersteuners erkentelijk voor hun bijdragen en rekenen er op met
onze activiteiten ook in 2019 aan onze doelstellingen te hebben voldaan.
Door het stilvallen van onze activiteiten in 2020 ten gevolge van de Corona pandemie is het opstellen
van onze jaarverslagen over 2019 vertraagd en opgesteld in 2021.

Jac Konig, Namens bestuur Ekspedysje Wytmarsum,
Witmarsum, 9 maart 2021

Stichting Ekspedysje Wytmarsum is erkend als een culturele ANBI.
KvK-nummer 41002830
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