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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 verenigingen en
instanties uit Witmarsum en omstreken. Ook in 2020 hebben we ons gericht op ‘de nalatenschap’
van Witmarsum 2018, met de afronding van voor Witmarsum 2018 opgestarte projecten. Ingegeven
door de Covid-19 epidemie is er één nieuw initiatief gestart, met Witmarsum in beeld.
Ekspedysje Wytmarsum wordt bemenst door een stichtingsbestuur, in het jaar 2020 samengesteld
uit Gerke Terpstra (voorzitter/waarnemend penningmeester), Jac Konig (secretaris), Wim Beckers,
Freddie Reijenga, Menno de Vries en Anja Feenstra. Het bestuur kwam in 2020 net voor het
uitbreken van de Covid-19 pandemie één keer bij elkaar , voor het opzetten en monitoren van
activiteiten of het opvolgen van bestuurlijke verplichtingen. In digitaal subgroep verband zaten we in
het najaar bij elkaar voor het opzetten van Witmarsum in beeld.

Eigen projecten in 2020
In 2019 hebben we ons voornamelijk gericht op ‘de nalatenschap’ van Witmarsum 2018 en enkele
nieuwe activiteiten opgepakt.




Theaterproject Wy jouwe gjin krimp! Het uitgangspunt van dit Witmarsum 2018 project was
‘krimp hoeft geen bedreiging te zijn’, maar kan ook een kans zijn! Dit project gaf, met warme
gevoelens, betrokkenheid van veel mensen uit Witmarsum en ontdekking van zang, dans,
toneelspel en kostuum ontwerp talent.
Vanwege het succes van één van de nummers uit de theatervoorstelling is er voor gekozen een
aanvullende videoclip te gaan produceren, waarvoor de voorbereidingen in 2019 gestart zijn en
in 2020 zouden worden afgerond. Door de opgelegde beperkingen met samenkomen heeft de
productie hiervan in 2020 maar gedeeltelijk plaats kunnen vinden. Het was de bedoeling de clip
nu rond te krijgen in 2021. De clip wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting tot Nut, het Old
Burger Weeshuis, Douwe Kalma Stichting en Stichting Siebolt Foundation.
Menno Simons Groen tentoonstelling. 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. De tentoonstelling met interactieve, dynamische
vorm met aansprekend beeldmateriaal en een heldere verhaallijn wordt vanaf 2019 aangeboden
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als een ‘rondreizende’ tentoonstelling. In 2020 zijn de contacten gelegd voor gebruik van de
tentoonstelling in Zwaagwesteinde, Drachten, Ouddorp en de Zaanstreek. Ten gevolge van de
Corona epidemie zijn deze uitgesteld naar 2021 en 2022.
Menno Simons Groen met het oogsten van het oergraan van Menno Simons. In oktober 2019
heeft landbouwer Menno de Vries voor de tweede keer in Witmarsum een hectare grond
ingezaaid met het oergraan Turkey Red Wheat. Dit oergraan hebben we gekregen uit Amerika en
we willen ontdekken hoe dit graan op de geboortegrond van Menno Simons groeit. In 2020 is dit
graan opnieuw geoogst door dorsbedrijf Giliam en is het bij de plaatselijke graanmolen van
‘Mevrouw de molenaar’ tot meel gemalen en tot het Menno-bôle gebakken met haar bakker
Jippe Braaksma. Door de Corona is de uitreiking beperkt gebleven door ‘het eerste brood’ van dit
tweede oogstjaar op 14 november 2020 te overhandigen aan de burgermeester van Súdwest
Fryslân, mevrouw Jannewietske de Vries, tevens ambassadeur van de molen. Van de oogst is
door landbouwer Menno de Vries opnieuw een deel ingezaaid voor een vervolg in 2020. Het
andere deel werd bestemd voor de Doopsgezinde gemeente van Ouddorp in Zuid Holland waar
het graan in de eiland klei aldaar gezaaid werd.
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. Het uitvoeringsplan voor 2020 is gelukkig
ondanks de Corona gehaald! gemaakt. Door de volgende fondsen en subsidieverstrekkers zijn
toezeggingen voor de realisatie rond gekomen: 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!
Op drie plekken in het dorp voor drie verschillende doelgroepen is zo het plaatsen van de
bewegingstoestellen en het inrichten van de ontmoetingsplaatsen uitgevoerd. Een meer
klassieke beweegtuin met extra bankjes en een jeu de boulebaan bij het Patyna
woonzorgcentrum Aylva State; de renovatie van het schoolplein voor de basisschooljeugd, die
hier nu ook na schooltijd terecht kan; aanpalend aan de speeltuin van het Griene Plak
beweegtoestellen voor algemeen gebruik. Helaas is door Covid-19 de officiële opening nog
steeds uitgesteld, idem treft dit uitstel de workshops en clinics bedoeld om het gebruik zo veel
mogelijk te stimuleren. Maar deze staan nog steeds gepland als de seinen weer op veilig staan!
Realisatie wandelpad rond woonzorgcentrum Aylva State. Vanuit onze stichting hebben we op
vrijwilligersbasis de projectleiding verzorgd van een door bewoners bij Dorpsbelang aangekaart
verzoek om een doorlopend wandelpad rond het verzorgingshuis te maken. Dit project bleef
hangen als door de gemeente betiteld ‘gewenst, maar niet noodzakelijk’. Vanuit het idee dat een
beweegplek mooi is en een wandelpad nog laagdrempeliger is voor de bewoners, hebben we dit
opgepakt. Het wandelpad werd zo met verkregen ondersteuning van sponsors en de gemeente
alsnog gerealiseerd.
Sportakkoord voor gemeente Súdwest Fryslân. Vanuit de betrokkenheid van de gemeente met
ons project ‘Witmarsum in beweging’, is onze stichting uitgenodigd deel te nemen aan het
opstellen van het gemeentelijke Sportakkoord, looptijd 2020-2021. Daarnaast had de gemeente
eind 2019 het plan de gymzaal van Witmarsum te privatiseren, tegen de wens van het dorp in en
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gelukkig ook na acties vanuit het dorp werd dit door de gemeenteraad geblokkeerd. Teneinde
goede verbinding te houden en netwerk uit te breiden hebben we besloten vanuit onze stichting
op vrijwilligersbasis aan te sluiten bij dit opstellen van het Sportakkoord.
Witmarsum in beeld. In deze door Corona gedomineerde tijd met weinig sociaal gebeuren,
zochten we als Stichting Ekspedysje Wytmarsum naar mogelijkheden voor verbinding. Daartoe
namen we eind 2020 het initiatief voor het inrichten van een youtube kanaal ‘Witmarsum in
beeld’. Op dit kanaal is als eerste de video weergave van het Witmarsum 2018 theaterstuk ‘Wij
jouwe gjin krimp’ terug te zien. Daarnaast brengen we op het kanaal, eerst als proef, de
programma serie ‘Hoi Wytmarsum’. Dit worden video portretten met verhalen, beelden en
verrassingen tot een ‘nieuwsgierig makend’ tijdsbeeld. Dit is opgezet als een digitaal treffen voor
onze mienskip; voor en door (oud-) Witmarsumers. Als start maakte ons productieteam op 30
december een eerste interview met oud Witmarsumer Hayo Bootsma, bekend van Omrop
Fryslân. De eerste proefserie is in 2021 van start gegaan.
Lange termijn plan. In 2020 hebben we de eerste aanzet gemaakt voor een nieuw lange termijn
plan. Dit hebben we gedaan door het opmaken van een sterkte zwakte en kansen bedreigingen
(SWOT) analyse, te volgen door een actieplan. Hieruit komt dan het lange termijn plan. Omdat
we dit niet via digitaal vergaderen wilden doen, is het vooralsnog gebleven bij de SWOT analyse,
met plan dit in 2021 vervolg te gaan geven.

Het bestuur van de SEW faciliteert tevens activiteiten van derden. Dit kan een garantstelling zijn of
een voorschot. SEW geeft na een aanvraag daartoe en beoordeling er van, voor een deel garantie
voor mogelijk of onverwacht financieel verlies bij het organiseren van activiteiten door derden, die
passen in de doelstelling en financiële mogelijkheden van de SEW. In 2020 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, ondanks de Covid beperkingen ook in 2020 aan onze doelstellingen te
hebben voldaan.
J.S.M. Konig, Namens bestuur Ekspedysje Wytmarsum, 18 december 2021
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