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Verslag infobijeenkomst Witmarsum19 mei 2015 

Witmarsum 2018 Witmarsum op weg naar 

Culturele Hoofdstad Leeuwarden Fryslân 2018 

 

 

Aanwezig : bestuursleden verenigingen en instanties uit Witmarsum. 

Datum  : 19 mei 2015, verslag concept 29 mei 2015 

Doelstelling : informeren en brainstormen over opzet en mogelijkheden Witmarsum 2018 

Bijlage 1 : aanwezigenlijst 

Bijlage 2 : power point beelden van de bijeenkomst 

Bijlage  : volgt eind juni versie met meer uitgewerkte voorstellen 

 

 

Witmarsum 2018 Mei mekoar op paad 

Klaas Smit opent de bijeenkomst en vertelt na een voorstelrondje over het initiatief om te komen tot 

een opzet van Witmarsum 2018 in het kader van Culturele hoofdstad 2018. De initiatiefgroep bestaat 

uit Wim Beckers, Jac König, Freddie Reijenga, Klaas Smit, Gerke Terpstra en Menno de Vries. In de 

aanloop is contact opgenomen met De stichting Op ‘Ald Ry, om te onderzoeken wat wij voor elkaar 

konden betekenen. Daar is uit voortgekomen dat het stichtingsbestuur heeft besloten het bestuur van 

de stichting over te dragen aan de leden van de initiatiefgroep. 

 

Stichting Op ‘e Ald Ry 

Jan Boeijenga vertelt dat de bestuur van de stichting Op ‘e Ald Ry blij was met het initiatief. Zelf was 

het bestuur op een nieuw punt aangekomen, na het los moeten laten van ‘de dream’, het komen tot 

een multifunctioneel centrum/dorpshuis. Dit leidde tot de verkoop van de gebouwen aan de Menno 

Simonsstraat, van de voormalige Soos en Bewaarschool. De hamvraag voor het bestuur was nu hoe 

verder en de financiële reserve nuttig te besteden. De doelstelling ‘het behartigen van de culturele en 

sociale belangen’ stond daarbij voorop. Hoe, daar had het bestuur nog ‘geen idee van’ en door het 

contact met de initiatiefgroep Witmarsum 2018, was er een idee en waren er mensen, om dat mee in 

te vullen. Hier kon het bestuur van de stichting, bestaande uit Jan Boeijenga, Margreet Ozinga-Cats, 

Paulien Haitsma en met daarin op dat moment nog Guus de Groot zich in vinden. Er kan hierdoor 

meer samenwerking ontstaan tussen de verenigingen. 

 

Culturele hoofdstad 2018 

Wim Beckers vertelt, ondersteund met beelden (zie bijlage) en een filmpje 

http://www.2018.nl/nl/nieuws/nieuw-filmpje-over-leeuwarden-fryslan-2018 , over de 

bedoeling en opzet van Leeuwarden-Friesland Culturele Hoofdstad 2018, gelinkt naar onze gemeente 

Súdwest Fryslân en gelinkt naar Witmarsum 2018 met onze 3 iconen Menno Simons, Gysbert Japicx en 

Pim Mulier. Voor CH 2018 is er een directe link naar het thema Royal Friesians. Personen en 

gebeurtenissen in de Friese geschiedenis en in het heden, waar we trots op kunnen zijn.  De insteek 

voor activiteiten die we met elkaar vanuit de verenigingen kunnen hebben is: 

 Wat betekenden ze in hun tijd? 

 Wat betekenen ze in onze tijd? 

 Wat betekenen ze voor de toekomst? 

Onze iconen toonden durf, waren baanbrekers en vernieuwers tegen de stroom in. Daarin herkennen 

we: 

 Menno met levensbeschouwing, bezinningstourisme, nationaal, internationaal 

 Gysbert met taal, Fries, identiteit, natuur, liefde 

 Pim met sport, vernieuwing en kunst 

Terug te vinden in: algemeen, toneel, sport, kerk, muziek, geschiedenis, taal, onderwijs. 

 

http://www.2018.nl/nl/nieuws/nieuw-filmpje-over-leeuwarden-fryslan-2018
http://www.2018.nl/nl/nieuws/nieuw-filmpje-over-leeuwarden-fryslan-2018
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Vragen en opmerkingen over Witmarsum 2018 

Klaas Smit geeft de aanwezigen de gelegenheid te reageren op het initiatief. 

 Aansluiten bij Culturele Hoofdstad 2018 kan met de thema’s land, water horizon en Royal 

Friesians. Moet je kiezen? 

o Neen je hoeft niet te kiezen. De organisatie beoordeelt de plannen en geeft als ze 

goedgekeurd worden ondersteuning. 

 Wordt er subsidie gegeven? 

o Neen, we kunnen wel meelopen in de PR machine. 

 Zijn er voorbeelden van Royal Friesian? 

o In het kader van Tjebbe Hettinga, het Fryske Hynder. (Opmerking gt: het ging om de 

voorstelling It Faderpaard, gebaseerd op het gelijknamige gedicht van Tsjebbe 

Hettinga. Royal Friesians is de naam waaronder het Fryske Hynder bekend staat in het 

buitenland. CH2018 heeft deze naam gekozen voor één van de programmalijnen) 

o Ons 3 iconen-idee past perfect in Royal Friesians ,het geeft de mogelijkheid met 

activiteiten in te steken, er moet wel power achter zitten vanuit de verenigingen. 

 Hebben jullie al een beeld van de activiteiten? 

o Het beeld is dat het vooral activiteiten zijn, die ontstaan vanuit de verenigingen en 

door de samenwerking tussen de verenigingen in dit kader. We gaan samen op 

‘Ekspedysje’, met extra aandacht voor de thema’s vanuit Menno, Gysbert en Pim en 

samenwerking met andere verenigingen. 

 In Makkum is er een verzadiging met elke week activiteiten, hoe zien jullie dat? 

o Daar moet je inderdaad de juiste frequentie vinden. Het gaat er om de normale 

vereniging activiteiten te blijven doen, met een plus in thema’s of samenwerking, om 

de aantrekkingskracht te vergroten. 

o Dorpsbelang en ook wij willen bezig zijn met het opzetten van een activiteiten 

kalender in Witmarsum en voor afstemming met het CH 2018 programma. 

 Als we met meerdere verenigingen wat bedenken, hoe werkt dat? 

o Het is juist de bedoeling in het kader van Witmarsum 2018 dingen samen te doen. 

Laat van je horen en ga in overleg. 

 Wat gaan jullie doen met de financiële reserve van de stichting, kunnen we die ook gebruiken? 

o We zijn daar nog niet helemaal over uit, maar de kijkrichting is dat de pot over drie 

jaar niet leeg is gemaakt. 

 We dachten dat we geld van de stichting zouden krijgen, dat wordt dan nu anders? 

o  Antwoord vanuit het huidige stichtingbestuur is dat ook zij juist ook geen goede 

manier zagen om het geld ‘te verdelen’. Hoe doe je dat? Ze staan achter de opzet van 

het nieuwe bestuur om niet pot te verteren. 

 Hoe denken jullie als nieuw bestuur het geld dan te gebruiken? 

o We denken aan activiteiten die zich zelf bedruipen, met geld van participanten en 

bezoekers. Witmarsum 2018 wil dan garant kunnen staan voor de onzekere opbrengst 

van de activiteiten. 

 Is er geen ondersteuning vanuit Culturele Hoofdstad 2018? 

o Ja, echter alleen als het past binnen de mogelijkheden beoordeeld door het Stipeloket 

en dat is dan geen geld, maar ondersteuning. 

 Wat zijn dan de mogelijkheden om financiën te genereren? 

o Dat zijn bijdragen van sponsors en subsidies en deelnemers en bezoekers 

 Misschien kunnen jullie een soort lening geven? 

o Ja dat zien we ook als een mogelijkheid. Als bijvoorbeeld duidelijk is dat van te voren 

kosten gemaakt moeten worden, die de verenigingen niet zelf kunnen dekken. 

o Er is ook een idee (nog ingebracht door Guus de Groot) om een materialen depot te 

krijgen, om elkaars middelen te kunnen gebruiken, wat weer kosten bespaart. 

 Wat doen jullie dan? 
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o Het gaat in de eerste plaats dat we met elkaar in Witmarsum creatieve ideeën 

genereren. Geld is niet de drijver, het gaat om het stimuleren van ideeën en 

samenwerking. 

 

Harseskraabje foar Wytmarsum 2018 

Klaas Smit nodigt na de pauze uit de aanwezigen in aparte groepjes op te splitsen op basis van de bij 

binnenkomst gegeven indeling, voor de ideeën-brainstorm. De deelnemers rouleren in 3 keer twintig 

minuten in hun groepje over de 3 iconen, Menno Simons, Pim Mulier en Gysbert Japicx. In de bijlage 

zijn de ideeën verwerkt. 

 

Afsluiting avond Witmarsum 2018 

Klaas Smit vat samen dat de initiatiefgroep de ideeën gaat uitwerken en nodigt ieder uit nog met 

nieuwe ideeën te komen. We zullen ook aan de verenigingen aan de hand van de uitwerking vragen 

met voorkeuren te komen. 

 Willen jullie toespitsen op 2018 of opbouwen vanaf 2016-2017? 

o Dat hangt van de ideeën en plannen af en hoe die passen. 

 Daarbij is het van belang dat we agenda’s van verenigingen afstemmen, ook om te voorkomen 

dat het te veel wordt. 

o Daar zijn we het helemaal mee eens. Ook vanuit dorpsbelang ligt er al het plan de 

agenda’s af te stemmen via een website. 

o Je hoeft Witmarsum 2018 niet perse als extra te zien in de tijd, wel om extra op de 

kaart te komen. 

 De eerste stap is gezet met de huidige opkomst!  

 Dit is een goed initiatief, complimenten! 

 

Vervolg Witmarsum 2018 deze zomer 

Begin juni sturen we het verslag. Eind juni / begin juli zullen we de uitgewerkte ideeën toesturen met 

de vraag die in de verenigingen te bespreken en ook te ‘scoren’ op aantrekkelijke mogelijkheden om 

in te passen in het eigen programma en in samenwerking met andere verenigingen. 

 

De volgende Witmarsum 2018 bijeenkomst is 21 september 2015 

Datum en tijd : maandagavond 21 september 2015 20.00 uur 

Plaats: de Gekroonde Roskam, Witmarsum. 

Doel:  gezamenlijke beeldvorming en beoordeling van ideeën voor het programma Witmarsum 2018. 

 Wij zouden graag willen dat jullie als vereniging ter voorbereiding, jullie eigen mening vormen 

over inpasbaarheid van de op 19 mei verzamelde ideeën, en over samenwerking met andere 

verenigingen als mogelijkheden om op te pakken in 2018 en of in de jaren daarvoor.  

 Als resultaat van de voorbereiding, krijgen we op 21 september met elkaar een beeld van 

welke ideeën en combinaties daarvan er uit springen en schatten we de haalbaarheid in voor 

een aantrekkelijk Witmarsum 2018 programma. Waar kunnen en willen we voor gaan?! 

 Na de 21 september bijeenkomst werken we de samenstelling van het programma verder uit, 

ter presentatie aan de organisatie van de Culturele Hoofdstad 2018 en voor het verder in de 

stokken zetten van projecten en planning van het programma Witmarsum 2018. 

 

Jullie hoeven niet perse met een reactie te wachten tot 21 september. Graag blijven we ook tussentijds 

op de hoogte van jullie ervaringen. Dus ook in de tussentijd kunnen jullie nieuwe ideeën, gevormde 

meningen, vragen, opmerkingen, jullie aanwezigheid op 21 sept mailen naar 

info@witmarsum2018.frl  Daarnaast kunnen jullie ook voor support persoonlijk contact opnemen 

met één van de leden van de stuurgroep (v/h initiatiefgroep). 

Menno de Vries  0622420658 Gerke Terpstra  0620412320; 

Wim Beckers  0651146404 Jac Konig  0653172732 

Klaas Smit  0651841339 Freddie Reijenga 0624753158 

mailto:info@witmarsum2018.frl
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 Bijlage 1.1 Aanwezigenlijst Witmarsum 2018 infobijeenkomst 19 mei 2015 

 
De Koepel Feikje Adema 

De laatste eer Jitske Joustra 

Dorpsbelang Joost Rosier 

Fryske Krite Marjan Atsma 

Gem Sud West Fryslan Theo Bouma 

Gem Sud West Fryslan Monique Alewijnse 

Gymnastiekvereniging V en O Sabine Westra 

Hikkesluters Helga Hoornveld 

IJsvereniging Sjouke Elgersma 

KV Mulier Harm Jilderda 

Muziekvereniging Nij libben Frearkje Wind 

Muziekvereniging Nij Libben Siem de Witte 

Ondernemersvereniging Margriet vd Zee 

Op 'e Ald Ry Paulien Haitsma 

Op 'e Ald Ry Margreet Ozinga-Cats 

Op 'e Ald Ry Jan Boeijenga 

PCOB Jellie Koops 

PKN Lieuwe Ypma 

Popkoar Wytmarsum Marianne Koopmans 

Popkoar Wytmarsum Corrie Nota 

Sportdorp Wytmarsum Duco Visser 

St. Oars as oars en Biljertferiening 
Ottermaarraakis 

Eppie Otter 

Stuurgroep Witmarsum 2018 Gerke Terpstra 

Stuurgroep Witmarsum 2018 Menno de Vries 

Stuurgroep Witmarsum 2018 Wim Beckers 

Stuurgroep Witmarsum 2018 Jac Konig 

Stuurgroep Witmarsum 2018 Klaas Smit 

Stuurgroep Witmarsum 2018 Freddie Reijenga 

Surprise Henriette vd Vlugt 

Surprise Anieta Kooijenga 

Tennisclub Witmarsum Pieter van der Zee 

Triatlon Witmarsum Theo de Groot 

Vrouwen van Nu Janke Zijlstra  

Vrouwen van Nu Joke Bruijnes  

WOK Sandra van de Witte 

Woonzorgcentrum Aylva State Wendy de Vries 

 

NB: een aantal deelnemers zijn ook bestuurslid van meerdere verenigingen, die ook al door iemand 

anders vertegenwoordigd zijn. 
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Bijlage 1.2 Aanwezigenlijst Witmarsum 2018 infobijeenkomst 19 mei 2015  

 

Afwezig 
Mouneboulers Hadden wel de bedoeling te komen 

Volleybal vereniging Thrium  

Sportvereniging Mulier  

Camping   

Mounewetter  

ANBO Bolsward e.o.  

Watersportvereniging Bij de eerste uitnodiging nog geen contactadres aanwezig 

Kaartclub Elk wat Wils Bijde  eerste uitnodiging nog geen contactadres aanwezig 

Biljartvereniging De Krite Keu Bij de eerste uitnodiging nog geen contactadres aanwezig 

Vogelwacht Bij de eerste uitnodiging nog geen contactadres aanwezig 

Stichting MFC It Fliet Bij de eerste uitnodiging jammer genoeg niet in beeld geweest 

 

Met kennisgeving afwezig 
Stichting Koepelconcerten Zoals reeds gemeld is het IMSC graag bereid om medewerking te 

verlenen. De expositie “Doperse Diaspora” is bij deze voor jullie 
gereserveerd voor het jaar 2018.  

Zalige Titus Brandsma Parochie 
locatie Witmarsum 

Wat een leuk initiatief. Wel blijven graag op de hoogte van jullie 
plannen en ideeen en schuiven in de toekomst graag nog eens aan, 
onder ons motto: Samen sta je sterk. 

Zangvereniging Scheppingsgave Als jullie bijv. iets in de Koepelkerk organiseren, zal ons koor vast wel 
willen zingen. Dan studeren we iets toepasselijks in. 

Permanente Commissie We kunnen niet, maar blijven graag op de hoogte. 

Graach dien Zien niet direct link. 

De Koepeldunsers Gelet op aantal leden de vraag of we als Koepeldunsers nog bestaan in 
2018 

EHBO Witmarsum Geen bestuurslid meer in Witmarsum 

Culturele Hoofdstad 2018 Komst van artistiek leider Lieven Bertels die week uit Melbourne 

 
 

 


