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Verslag bijeenkomst W2018 20 jan 2016 icoon Pim Mulier 

Witmarsum 2018 Witmarsum op weg naar 

Culturele Hoofdstad Leeuwarden Fryslân 2018 

 

 

Aanwezig : ‘Sport & kunst’ vertegenwoordigers uit Witmarsum. 

Datum  : 20 jan 2016, verslag d.d. 26 jan 2016 

Doelstelling : Uitwerken mogelijkheden Witmarsum 2018 icoon Pim Mulier 

Bijlage 1 : Samenvatting van kunst plannen 

Bijlage 2 : Ideeën voor sport 

Bijlage 3 : Aanwezigen en uitnodiging lijst 20 jan 2016 

Bijlage 4 : Handout MVKT Meer Vrijwilligers in Korte tijd  (los document) 

 

Witmarsum 2018 icoon Pim Mulier opening 

Jac Konig opent de bijeenkomst en vraagt naar akkoord voor agenda. Punt 2 wordt uitgebreid met 

jubileum Scheppingsgave en het punt ‘Sponsoring’ wordt extra ingebracht. 

1. Welkom, voor nieuw aanwezige vertegenwoordigers verenigingen zie ook verslag van 11 nov . 

http://www.witmarsum2018.frl/documenten/#title  

2. Afstemming met jubileum activiteiten KV Pim Mulier en S.V. Mulier 

3. Terugkoppeling vanuit groepjes 

a. Kunst maken stimuleren en kunst exposeren 

b. Symposium en Pim Mulier gedenken/vieren 

c. Nieuwe sport en Pim Mulier spelen 

d. Traditie en vernieuwing: jong leren van ouderen en andersom 

4. Stappenplan vervolg 

5. Sponsoring 

6. Rondvraag en wat nog vergeten en belangrijk is 

 

1. Welkom 

Speciaal welkom voor de vertegenwoordigers die eerder in dit verband nog niet waren. Daarmee is de 

vertegenwoordiging vanuit de Mulier verenigingen compleet en verder ook nu een brede 

vertegenwoordiging van de sportverenigingen! 

 

2. Afstemming met jubileum activiteiten KV Pim Mulier, S.V. Mulier en Scheppingsgave 

Als W2018 willen we niet concurreren met de geplande activiteiten, maar vooral de samenwerking 

tussen verenigingen stimuleren. Harm Jilderda vertelt in dat verband over het op handen zijnde 

jubileum van K.V. Pim Mulier, 130 jaar in 2016. Omdat 125 jaar net groots gevierd is, is er voor 130 jaar 

gekozen voor een bescheiden opzet. Doeke Schippers vertelt over S.V. Mulier in 2017 50 jaar geleden 

opgericht. Er is een jubileum commissie ingesteld, met onder anderen Lena Wijbenga, Jelle Reinsma en 

Henk Waterlander. De uitvoering van ‘het gebeuren’, vooral voetbal en reünie, is het begin van het 

seizoen 2017-2018 gepland. Gerrit Tol geeft aan dat er voor het jubileum van Scheppingsgave, in 2017 

90 jaar, nog geen plannen zijn en verwacht geen groots gebeuren. 

Doeke Schippers geeft aan dat S.V. Mulier mee doet met de workshops ‘Meer vrijwilligers in korte tijd’ 

(MVKT), omdat de vereniging veel vrijwilligers voor al haar activiteiten nodig heeft, er zijn er nu 135. 

René van Dam, verenigingscoordinator van de gemeente SWF coördineert deze succesvolle MVKT  

http://www.meerinkorteretijd.nl/ René  zorgt voor ondersteunende informatie naar aanwezigen over 

MVKT, verstuurd als bijlage bij dit verslag en benadrukt dat meedoen het beste werkt. Wim Beckers 

benoemt dat je voor vrijwilligers dus niet alleen een beroep hoeft te doen op de mensen die meestal al 

in de besturen zitten. 

 

 

http://www.witmarsum2018.frl/documenten/#title
http://www.meerinkorteretijd.nl/
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3. Terugkoppeling vanuit de groepjes en volgende stappen 

Per cluster presenteren de trekkers hun uitwerking: 

 

Kunst maken en exposeren: Tjittie Koopmans en Gerrit Tol, zie Bijlage 1 voor hun uitwerking. De vier 

uitgewerkte ideeën worden verdeeld over de komende jaren, te starten met: 

1. Een Foto-expositie wedstrijd. Voor dit item komt later in de bijeenkomst nog via Janny Yntema het 

idee naar voren dit te combineren met K.V. Pim Mulier jubileum in 2016 met een expositie op de 

andere kant van een tijdelijke kaatsmuur op het Kaatsplein. 

2. Echte Kunstenaar uitnodigen, te denken aan Auke Wassenaar., die met steen en keramiek werkt. 

Tevens nog te denken aan Stefan Belderbos organisator van ‘Kunst achter de Dijken’ en zelf ook 

beeldend kunstenaar van Performancekunst, installaties en fotografie. 

3. Gezamenlijk kunstwerk, het liefst zo te maken dat Witmarsumers kleine kunst werkjes maken, die 

samengevoegd (via kleur en dichtheid verschillen) drie grote portretten van de drie iconen 

opleveren. Vergelijk tegeltjes van de Elfstedentocht en computerkunst. Het bepalen van de plaats 

is wel van belang, met het liefst een plaats waar het kunstwerk ook blijvend kan worden 

geëxposeerd, dan wel zo gemaakt is dat het ook buiten kan. Sandra van der Witte komt nog met 

een naam van een kunstenaar uit Amsterdam/Pingjum die woont tegenover Eelke Kloosterman 

Houthandel buiten Pingjum. 

4. Koorzang en een band bij een schilderijententoonstelling. Komt goed over. Qua planning heeft 

Tjittie dit het liefst in 2018. 

Tjittie en Gerrit gaan eerst verder met uitwerken van details en planning. 

 

Sport ideeën. Groepje van Janny Yntema, Doeko Visser en Theo de Groot. Zie bijlage 2 voor de gehele 

inbreng. De One Wall gedachte komt prominent naar voren, vooral ook door de combinatie 

mogelijkheden voor sporten en kunst. Een planning met eerst een tijdelijke invulling van een muur 

(aardappelkisten, pas op voor veiligheid) in combi met de Kaatsvereniging in 2016, misschien met een 

veiling van kunst of foto’s. Daarna naar een permanente muur, in 2018 internationaal ingehuldigd, 

muur die ook na 2018 in gebruik blijft. Check door groep Janny of in 2018 een internationaal toernooi 

gepland is. De Beweegtuin komt ook meer tot leven. Het vraagt een samenwerking tussen Fysio 

Witmarsum, Aylva State (in de voortuin?), Gem SWF Buurtsportcoachen, woningcorporatie Elkien (Tip 

van Helga: Elkien heeft potje voor projecten t.b.v. saamhorigheid in de gemeenschap) en de Sport 

Impuls subsidie. Omdat een dergelijke subsidie voor april aangevraagd moet worden, gaan Janny, 

René en Doeko daar eerst aan de slag met de aanvraag en contact met Elkien. Ook voor de Loopgroep 

gaat Janny in de actie voor Sport Impuls aanvraag voor het organiseren van een Loopje in combi met 

KH 2018. Aanvullende suggesties: 

Ook voor het breiwerk van de Aylva State bewoners kan een culturele bestemming gevonden worden, 

bijvoorbeeld met het inpakken van bomen. Zie voor alle ideeën de bijlage. Het groepje wordt tijdelijk 

geholpen door René van Dam i.v.m. Sport Impuls aanvraag. Het groepje wordt uitgebreid met 

Monique Alewijnse. 

Gerda van Popta benoemd nog een aantal opties voor fondsen: Mienskip funs; Windmolen A7; 17 

Dorpenfonds; Rabo Bank Coöperatiefonds NB voor juni inschrijven. 

De Koningspelen trekken ca 400 kinderen uit Witmarsum en omstreken, voor 2016 is het programma 

al in de maak. 

Nieuwjaarsduik 2018 (try-out in 2017?) als in te brengen idee binnen de IJsvereniging voor opening 

van KH jaar! 

 

Symposium en Pim Mulier gedenken: Wim Beckers en Jac Konig. Wim heeft Ruurd Gaastra en Jaap 

Jilderda benaderd, die beiden wegens andere activiteiten niet inzetbaar bleken te zijn. Vervolgens 

hebben we als initiatiefgroep nogmaals een brainstorm gehouden over namen en op voorstel van Wim 

oud Witmarsumer Tjalling van den Berg gevraagd deel te willen nemen. Dit wilde hij, met name omdat 

voor hem Pim Mulier een inspirator is geweest! Tjalling is bij S.V. Mulier bekend vanwege zijn sport 

workshops o.a. over eco-coaching. Wordt vervolgd door Wim Beckers en Jac Konig. Voor de opzet van 
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het symposium is de gedachte een aantal van 600-100 mensen te trekken met een wervend thema 

(sport en gezondheid?, sport en sociale binding?), met een grote naam als publiekstrekker en een 

programma met meer keuze lezingen/workshops. 

Uitwisseling jong en oud: Sandra van der Witte wilde dit trekken en wilde Tineke Smid, 

schoonmoeder en Wendy de Vries benaderen. Wegens drukte heeft Sandra nog geen start kunnen 

maken, verwacht dit nu in maart te kunnen doen.  

 

4. Sponsoring 

Janny Yntema brengt in dat we vanuit de initiatiefgroep aandacht moeten hebben voor de sponsoring 

en ziet het liefst dat dit helemaal wordt overgenomen. Gerda van Popta geeft aan dat de IJsvereniging 

om de lokale ondernemers te sparen, het zelf organiseren van een hamburgeractie heeft opgepakt. 

NB: de planning van hamburgeractie tijdens de Koningsdag, loopt via het WOK, die deze al voor 2016 

heeft uitgegeven. Aanvragen lopen via dit comité. Denk ook aan intekenlijsten zoals van de Merke. Om 

te voorkomen dat er dubbelingen zijn of het overvragen van de lokale ondernemers staan Wim en Jac 

vanuit de initiatiefgroep open voor minimaal de afstemming over aanvragen. Het risico van afstemmen 

tot/met alles beleggen bij de initiatiefgroep is dat de initiatiefkracht weggenomen wordt bij 

organisatie van projecten (“trek hem breed en er gebeurt geen reet”) en niet optimaal gebruik wordt 

gemaakt van netwerken vanuit verenigingen zelf. Wim geeft aan dat we in ieder geval wel linken 

kunnen leggen naar subsidie bureau’s die op no cure no pay basis werken. Wordt vervolgd voor een 

helder antwoord vanuit de initaitiefgroep. Om misverstanden te voorkomen: de aanvragen voor de 

Beweegtuin en het Loopje lopen gewoon via groepje van Janny zelf met hulp van René en tip Helga. 

 

5. Rondvraag en nieuwe datum 

Jac Konig sluit de vergadering met de rondvraag. 

 Tjittie Koopmans: aanvraag stand vrije markt op Koningsdag volgend jaar om geld op te leveren 

voor W2018. Gerrit Tol: wil dit graag voor Scheppingsgave. Zoals eerder gezegd: aanvragen via 

WOK. 

 Janny Yntema: Loopje met thema Menno Simons of Gysbert kan met andere initiatiefgroepjes. 

 Helga Hoornveld: de buurtvereniging de Hikkesluters wil graag meedoen, echter bestuur is vol 

bezet met huidig eigen programma. Staan open voor afstemming en aandragen van ideeën. 

 

Woensdag 16 maart 2016 (20.00 uur De Gekroonde Roskam) wordt gezamenlijk vastgesteld voor 

volgende bijeenkomst NB: Wim en Jac zijn beschikbaar om tussentijds bij te springen. 

 

Reacties graag naar Wim Beckers en Jac Konig en deze kunnen ook worden gemaild naar 

info@witmarsum2018.frl . 

 

Samenvatting actiepunten buiten eigen actiepunten binnen groepjes : 

 René van Dam stuurt info over MVKT naar aanwezigen (bijlage bij dit verslag) 

 Sandra van der Witte komt met de naam van een kunstenaar uit Amsterdam/Pingjum. 

 René van Dam ondersteunt groepje Janny met aanvragen Sport Impuls / Elkien 

 Harm Jilderda bespreekt One Wall ideeën in bestuur K.V. Pim Mulier 

 Gerda van Popta bespreekt Nieuwjaarsduik in bestuur IJsvereniging 

 René van Dam koppelt Monique Alewijnse aan groepje van Janny 

 Wim Becker/Jac Konig bespreken wijze van bemoeienis sponsoraanvragen initiatiefgroep  

 

 

Volgende bijeenkomst woensdag 16 maart 2016, 20.00 uur in De Gekroonde Roskam. 

mailto:info@witmarsum2018.frl
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BIJLAGE 1 Samenvatting van kunst plannen  Witmarsum 2018 Pim Mulier  
 

 
1. Foto-expositie/wedstrijd. Eventueel met Witmarsumer thema en jury 

2. Een kunstenaar uitnodigen 

3. Gezamenlijk kunstwerk: nl. grote portretten van de 3 iconen. Dit is mogelijk omdat Tjit reeds 

cursisten heeft, ook kan men mensen oproepen via de media of een standje op Koningsdag.  

Misschien kunnen we kleine doekjes krijgen van de Action via Klaas Smit. Met de kleine doekjes 

kun je iets groters maken. Probleem is hoe je een heel groot en mooi portret krijgt. 

Citaat van Tjit:  

portretten maken vd 3 iconen is ook wat ik in mijn hoofd heb. Mijn stijl is abstract maar ook dan 

kunnen we een portret maken. Ik dacht, als we een foto heel groot uitvergroten dan houden we een 

soort pixels over. Die vertalen we dan op de kleine schilderdoekjes en zodoende wordt het 

samenvoegend een prachtig geheel. Advies over het vergroten kunnen we vragen aan Pieter vd Zee. 

Jouw suggestie is ook een idee: eenvoudige tekeningen uitvergroten in bv. zwart-wit. Ook dat kunnen 

we aan Pieter vragen. Zelf kun je met een ruitjespatroon tekeningen uitvergroten maar dat is wel heel 

veel werk, maar in principe zie ik dat wel zitten.  

 

4. Koorzang of/en een band bij een schilderijententoonstelling. 

Citaat van Tjit: 

Koorzang bij een schilderijententoonstelling lijkt me geweldig. Ik heb ooit zoiets gezien van Reboelje. 

Dat was een soort rockopera. De schilderijen hingen met de achterkant naar voren. Aan het eind 

werden ze omgedraaid. Dat vond ik zonde want toen was het ook afgelopen. We kunnen eventueel bij 

ieder koorwerk een bijpassend schilderij onthullen. Hier kunnen we dan ook weer mensen bij vragen 

die om de beurt dit mogen doen. Zo betrek je er weer mensen bij die anders nooit bij een koorconcert 

komen. Hierover kunnen we ook met Jannie brainstormen. We kunnen er ook misschien muzikanten 

bijhalen, ik krijg zo een band bij elkaar, dat lukt altijd. Het kan ook een sta-en-loop-concert worden, 

dat mensen niet op een stoel zitten maar steeds kunnen rondlopen. Als er dan gezongen wordt, 

blijven ze stilstaan. 

 

 

Januari 2016 , Gerrit Tol en Tjittie Koopmans
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BIJLAGE 2 Ideeën voor Sport KH 2016-2018  Witmarsum 2018 Pim Mulier 

 

 

Sport: Olympische Spelen (een jaar lang) 

 In 2014 is in de Jaarbeurs in Utrecht De Andere Spelen georganiseerd. 

 Met sporten die niet zo bekend zijn: zoals onderwater  hockey/schoonspringen/vinzwemmen, 

ism Mounewetter. 

 Met de haakclub (Aylva State) die netjes haakt voor Lacrosse. 

 Beachvolleybal bij Okkema 

 

Sport: One Wall 

2016: One Wall op schoolplein en kaatsplein met aardappelkisten (straatkaatsen). 

 Voor jeugd en senioren.  

 

2016-2017: 

 Mogelijkheid onderzoeken voor One Wall muur in Witmarsum, waar zou die 

          kunnen staan.  

 

2018: Eigen vaste muur 

 Internationaal One Wall toernooi 

 

2016: Beweegtuin 

2016-2017 Mogelijkheid onderzoeken (subsidie via Sportimpuls/Woningstichting) voor  

 Beweegtuin in Witmarsum 

2018: Eigen beweegtuin. 

 

 

2016: Survivalbaan 

2016-2017 Mogelijkheid onderzoeken voor survivalbaan in Witmarsum 

2018: Eigen survivalbaan. 

 

 

 

Sport: Elfstedenkaatsspel in verschillende jaargetijden:  

   

2016 Elfsteden: Dokkumerkaatsen: jeugd en senioren 

2017       Snekertafeltennis 

2018      Franekerbootcamp 

       IJlsterfluitketelstrijd 

       Hindeloopenraquettes (wandelen met soort tennisrackets onder schoen) 

       Stavoorsjoelen (op buik op slee door poortjes) 

       Workumersnorkel 

       Harlingertobbetocht 

       Franekerbriekeperkenkaatsen 

       Leeuwarderrolski (langlaufen op wieltjes op de weg) 

       Bolswarderoliekoekenspel (zie hurling) 

Sport: bijzondere sporten 

       Synchroonzwemmen 

       Kaatshonkbal 

                Poolbal (http://www.arenapoort.nl/preview-wednesday-pool-ball/) 

               Padeltennis http://www.vanderkruit.nl/sporten/padeltennis/ 

       Bilar Romano http://www.vanderkruit.nl/sporten/billar-romano/ 
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        Voetbaltrucjes 

       Waterpolo in bootjes 

 

Sport: Hardlopen gecombineerd met wandelen. 

 

2016: Puzzelloopje (hardlopen en of wandelen) over Pimmetje en sporten 

 Voor ouders en kinderen, jeugdigen en senioren. 

2017: Loop over deel Goudene Halsband 

 Wandel over deel Goudene Halsband  

2016: Nachtwandeling met licht ism kerken. 

 Estafette loop 

 Survivalrun/Boerenloop 

  

2018: Een recreatieve loop- en wandeltocht over de gehele Goudene Halsband.        

Sport: Voor de merke  

 

2016: Oude volksvermaken voor jong en oud, zie schilderij Breughel Vlaanderen. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Kunst: 

2016: Bij One Wall kunstuitingen op aardappelkisten. 

 Bij wandeling en loopje over Goudene Halsband kunstuitingen, zang en dans. 

 Langs elfstedenroute kunstuitingen 

 Schilderij Breughel met oude volksvermaken Vlaanderen. 

 

Zorg: Beweegtuin 

 Survivalbaan 

 

Voor zorg samenwerking zoeken met Aylva State, Theo de Groot, Huisartsenpraktijk, Gymvereninging. 

 

One Wall samenwerking zoeken met alle sportverenigingen. 

 

Oude volksvermaken samenwerking zoeken met PC/Merke 

 

 

Om geld 'op it kleedsje' te krijgen kun je inleg vragen voor de activiteit. 

 

 

 

 

Januari 2016, Janny Yntema, Doeko Visser en Theo de Groot 
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 Bijlage 3 Uitnodiging lijst W2018 bijeenkomst 20 januari 2016 icoon Pim Mulier 

 

Aanwezig 
De Hikkesluters Helga Hoornveld 

Gem. SWF Vereniging coördinator René van Dam 

IJsvereniging Gerda van Popta 

KV Pim Mulier Harm Jilderda 

S.V. Mulier Doeke Schippers 

Schilder academie Tjittie Koopmans Tjittie Koopmans 

Sportdorp en Loopgroep Witmarsum  Janny Yntema 

Triatlon Witmarsum  Doeko Visser 

WOK Sandra van der Witte 

Zangvereniging Scheppingsgave Gerrit Tol 

Witmarsum 2018 initiatiefgroep Wim Beckers 

Witmarsum 2018 initiatiefgroep Jac Konig 

Witmarsum 2018 initiatiefgroep Gysbert Japicx Marianne Koopmans - Hettema 

 

Afwezig 
Bestuur Zwembad Mounewetter  

Biljartvereniging De Krite Keu  

Biljertferiening Ottermaarraakis  

De Koepeldûnsers  

De Mouneboulers  

Gem SWF Buurtsportcoach Met kennisgeving 

Gymnastiekvereniging V en O Met eerdere kennisgeving 

Kaartclub Elk wat Wils  

Nijman Biermasz 17 dorpen fonds  

Permanente Commissie  

St. Koepelconcerten  

Stichting MFC It Fliet  

Tennisclub Witmarsum  

Volleybalvereniging Thrium  

Watersportvereniging Witmarsum  

Woonzorgcentrum Aylva State  

 


