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Verslag bijeenkomst W2018 16 maart 2016 icoon Pim Mulier 

Witmarsum 2018 Witmarsum op weg naar 

Culturele Hoofdstad Leeuwarden Fryslân 2018 

 

 

Aanwezig : ‘Sport & kunst’ vertegenwoordigers uit Witmarsum. 

Datum  : 16 maart 2016, verslag d.d. 19 maart 2016 

Doelstelling : Uitwerken mogelijkheden Witmarsum 2018 icoon Pim Mulier 

 

Witmarsum 2018 icoon Pim Mulier opening 

Jac Konig opent de bijeenkomst en stelt de agenda vast.  

1. Welkom, verslag van vorige bijeenkomst van 20 jan 2016. 

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

2. 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 

3. Rondvraag en wat nog vergeten en belangrijk is 

 

1. Welkom 

Wegens een nieuw gezicht voorstelrondje. Aggie Walsma Sportcoach van Gem SWF vervangt Monique 

Alewijnse gedurende haar afwezigheid. Wegens zakelijke drukte hebben Doeke Schippers en Harm 

Jilderda moeten afzeggen. Harm heeft de voortgang van besproken punten binnen K.V. Mulier per 

mail ingebracht. We zijn blij met de afvaardiging door de anderen en ook weer V&O vanavond, zie 

bijlage 1 voor aanwezigenlijst. 

 

Naar aanleiding van de afspraak dat de initiatiefgroep zich zou beraden over het verzoek tot een rol bij 

subsidie aanvragen, koppelt Jac Konig dit nu terug. Bij elke W2018 activiteit of project wordt er 

afgestemd over de subsidie, fonds benutting en sponsoring mogelijkheden met de organisatoren en 

betrokkenen van de initiatiefgroep W2018. In beginsel blijft de organiserende partij verantwoordelijk 

voor het aanvragen van subsidie, fondsbenutting en sponsoring. Er wordt afgestemd met de 

intiatiefgroep W2018 en afhankelijk van de kennis van zaken van betrokkenen, beschikbare netwerken 

en relaties wordt afgesproken wie voor die activiteit of project de aanvraag zal coördineren. 

Vervolgens wordt vast gesteld en afspreken wie wat concreet gaat doen en/of welke hulp nog van 

W2018 verwacht kan worden. Wim Beckers attendeert bij de rondvraag nog op de site 

http://www.stipe.frl/ welke o.a. een toolbox en kennisbank voor aanvragen bevat. 

 

2. Terugkoppeling vanuit de groepjes en volgende stappen 

Per cluster presenteren de trekkers hun uitwerking: 

 

Kunst maken en exposeren: Gerrit Tol en Tjittie Koopmans. De vier uitgewerkte ideeën worden 

verdeeld over de komende jaren, te starten met: 

1. Koorzang en een band bij een schilderijententoonstelling. Wegens planning in 2018 nog even niet 

mee bezig geweest. Overigens wel een optie dat dit gekoppeld wordt aan Jubileum van 

Scheppingsgave. Hier is een mogelijkheid voor het aanvragen van FeMuZa subsidie voor koren en 

korpsen vanuit de gemeente. Gerrit Tol treedt in contact met Amadeus Heemsbergen hierover. 

Gerrit vraagt nog naar de naam W2018, waarom dat niet KH2018 is. Toelichting door Wim Beckers 

dat W2018 onder de noemer van het KH2018 programma Royal Friesian draait, i.v.m. de link naar 

onze 3 iconen. We hebben voor W2018 gekozen als eigen programma, vanuit de vroegere 

stichting Op ‘Ald Ry, die inmiddels is omgedoopt tot Stichting Ekspedysje Wytmarsum. Deze 

http://www.witmarsum2018.frl/documenten/#title
http://www.stipe.frl/
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Stichting geeft geen subsidie, maar wel waar nodig garantstelling en voorschotten. KH2018 geeft 

geen geld, maar wel publiciteit mogelijkheden. 

2. Een Foto-expositie wedstrijd. Het plan is verder ontwikkeld om dit t/m 2018 een jaarlijks thema te 

laten zijn, met ‘Ik en mijn hobby’ voor 2016. Na dit item vraagt Gerrit naar de voortgang van de 

tijdelijke kisten-kaatsmuur. Dit komt impliciet terug in de mail van Harm Jilderda (zie onder Sport). 

Er komt vanuit de kaatsvereniging een mobiele kaatsmuur, waardoor de kisten eerst buiten beeld 

zijn. Janny Yntema sluit kort met Harm Jilderda, over voortgang hiervan. Als alternatief voor het 

exposeren op de achterkant van een tijdelijke kaatsmuur komt het idee naar voren een 

tentoonstelling te koppelen aan het oktoberfeest. Tjittie bespreekt dit met de oktober feest-

organisatie.  

3. Koningsdag aandacht voor foto expositie en W2018 op 27 april a.s., Koningsdag 2016. De bedoeling 

is een stand van Scheppingsgave en W2018 naast elkaar te zetten (combi bemensing Tjittie en 

Gerrit). Tevens vanuit Initiatiefgroep bemensing stand W2018 nodig. Voor W2018 maakt Tjittie een 

Kunst quiz als bijlage bij de april Koepel, welke ingeleverd kan worden bij de W2018 stand. 

Daarmee ‘trekken’ we de mensen naar de stand. Op de stand is er naast een Logo duiding van 

W2018, misschien een W2018 vlag en info materiaal of gadgets van W2018. Tevens wordt de Foto 

expositie nader toegelicht met flyers. Afspraken dat Tjittie aan de slag gaat met de Kunst quiz en 

de Foto expositie flyers en Jac dit zal meenemen in het Koepelstukje W2018 van begin april. 

Wim zal subsidie en fondsen mogelijkheden coördineren voor de foto expositie-wedstrijd. Het 

idee borrelt op om als wedstrijd ook een 3D kunstwerkje te laten maken, idee bewaren voor later. 

4. 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. Gerrit denkt per icoon aan een grootte van 2 bij 3 meter, verder uit te werken met 

Pieter van der Zee, qua techniek, materiaal, grootte etc. Materiaal sponsoring via Action is een 

optie. 

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

 

Symposium en Pim Mulier gedenken: Wim Beckers en Jac Konig zijn in Sportstad Heerenveen op 

bezoek geweest bij Tjalling van den Berg. De belangrijkste opbrengst van het bezoek en inbreng van 

Tjalling is dat we een symposium gebruiken als we iets een vervolg willen geven. Hiervoor moet een 

thema/verander doel centraal staan, waarbij het symposium een middel is. De thema’s die we tot nu 

toe hadden, te weten resp.: sport en gezondheid; culturele dorpsontwikkeling; toeristische impuls voor 

dorpen; haalden het niet in de initiatiefgroep. We spraken af ‘het middel Symposium’ eerst te parkeren 

tot we een pakkend leidend thema hebben en dan bepalen of een symposium daarbij werkt. 

 

Sport ideeën. Groepje van Janny Yntema, Doeko Visser en Theo de Groot.  

Terugkoppeling vanuit de mail van Harm Jilderda. 

1. One wall. 

- Waar te plaatsen wanneer je ook verbinding zoekt met de tennisclub.  

- wanneer we dit op it sportcomplex 't Fliet willen doen, dan zouden we dit moeten bespreken met de 

betrokken verenigingen en het MFC bestuur. Mede omdat er misschien toekomstig een sportzaal 

bijkomt. 

- op ook te vernemen of er binnen onze vereniging draagvlak is voor een muur. (m.a.w. zouden onze 

leden er wel gebruik van maken als de muur staat.) Willen we eerst onze energie in een "mobiele 

muur" steken om deze te gebruiken voor de jeugdtrainingen en zo verder draagvlak voor mogelijk 

vaste muur creëren. 

2. One Wall bij straatkaatsen. Punt wordt morgen besproken in de commissie straatkaatsen. Om we 

eerst willen bekijken/bespreken in welke vorm we het straatkaatsen geven. 

We zullen bespreken of het dit jaar weer op straatniveau of als individu  kan deelnemen. 

Let op! Iedere Witmarsumer (wel of geen lid van de KV) kan/mag meedoen aan het straatkaatsen. 
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3. Om moverende reden zijn we dit kaatsseizoen qua bestuur licht bezet. De bestuursleden hebben 

aangegeven qua agenda en bezetting geen tijd te zien voor grootschalige  activiteiten in het trant 

van Witmarsum 2018 

4. Voor 2017/2018 kwam men wel met het idee om bijvoorbeeld een teatswedstrijd (voor jong en oud) 

te organiseren. Mogelijk in samenwerking met tennisvereniging TCW. 

Waarbij ook verbinding met de bezoekers van de camping kan worden gezocht. 

 

Theo de Groot licht de ontwikkeling binnen de Sportgroep toe. Uit de lange lijst van ideeën is besloten 

de krenten uit de pap te halen. 

1. One wall naar aanleiding van de besprekingen binnen de kaatsvereniging, zal Janny Yntema eerst 

afstemmen met Harm Jilderda. Mobiele kaatsmuur lijkt prima idee, juist ook om de belangstelling 

voor muurkaatsen te testen. Een eerdere test met een mobiele muur van de KNKB in Witmarsum, 

was het geen succes, waarschijnlijk omdat de ‘muur’ op het veld stond en het stuiten van de bal 

niet goed ging. 

2. De Beweegtuin is nader bekeken en heeft de groep pas op de plaats gemaakt. Er zitten meer 

haken en ogen aan dan verwacht. Niet alle beweegtuinen worden ook echt gebruikt en niet alle 

aanvragen worden gehonoreerd. Naast installatie is juist van belang te werken met een plan de 

campagne met potentiele gebruikers zoals Aylva State en gymgroep. Het gebruik moet 

georganiseerd worden en blijven. Sandra vd Witte tipt: Heeft het Taetske hûs in Blauwhuis een 

goed voorbeeld? 

3. Nieuwe sport als zodanig wordt niet omarmd door de Sportgroep, we hebben al zo veel sporten. 

(Ook Tjalling van den Berg ziet het minder in nieuw en meer in verbinden van huidige 

sportverenigingen) Wel wordt op verzoek van Dorpsbelang het initiatief van een Skatebaan 

opgepikt. Hiervoor waren 136 handtekeningen opgehaald. Plaats te denken aan Aylva State, MFC 

‘t Fliet of Kloostertuin indien AZC zou komen. MFC ’t Fliet ligt het meest voor de hand omdat dit 

de bedoeling heeft van multifunctioneel centrum. Genoemd wordt nog dat V&O als nieuwe sport 

Free running beoefent of wil beoefenen http://www.kngu.nl/daarom-kngu/freerunning . Wim 

Beckers vindt het jammer als we de nieuwe sport links laten liggen, onze 3 iconen waren juist 

vernieuwers en daar past vernieuwing in. Vanuit de initiatiefgroep zullen Wim Beckers en Jac Konig 

een afspraak maken met MFC ’t Fliet om bij te praten en af te stemmen.  

4. Pim Mulier spelen hoorden voor de sportgroep niet meer bij de krenten, maar op verzoek van 

Wim, vooral door een potentievolle combinatie met Haarlem, zal de sportgroep dit nog weer 

meenemen. 

5. Loopje 2016 Idee nu om dit te koppelen aan ‘Klûnfeest’, met op verschillende plekken 

verschillende sporten. Wort op genomen met Klûncommissie. Vanuit de initiatiefgroep ook het 

aanbod voor koppeling thema 3 icoenen. 

6. Mogelijkheden voor V&O. Anja Hofstra geeft aan dat ze tot nu toe geen mogelijkheden ziet voor 

actieve bijdragen vanuit V&O. Al brainstormend komt het idee naar boven om de 2-jaarlijkse 

uitvoering (dit jaar op 8 april), van 2018 weer ouderwets buiten op een veld te doen, met een 

optocht vooraf, waarmee je meer mensen kan trekken. Dit idee nemen Anja en Tamara mee. 

Aggie Walsma zal de sportgroep ondersteunen zolang Monique Alewijnse afwezig is. 

 

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 na de koningspelen te kunnen doen.  

 

4. Rondvraag en nieuwe datum 

Jac Konig sluit de vergadering met de rondvraag. 

 Gerrit Tol heeft n.a.v. idee 3D kunstwerk, nog idee om bijv. een bouwplaat van de Koepel te laten 

maken. 

http://www.kngu.nl/daarom-kngu/freerunning
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 Janny Yntema kaart rol initiatiefgroep voor subsidie verkrijging nog aan. We nemen de 

afgesproken werkwijze met afstemmen over en bepalen wie coördineert en wie wat doet nog eens 

door en Wim memoreert de website www.stipe.frl voor praktische handvatten.  

 Anja Hofstra wil graag begrip voor beperkte afvaardiging vanuit V&O. We stellen het op prijs als 

het nodig is, dat er iemand is. Wim memoreerde ook al eerder dat het niet persé altijd iemand uit 

het bestuur hoeft te zijn. 

 Theo de Groot vroeg naar de voortgang bij de andere iconen. Wim en Jac vertellen kortweg 

hierover, dat voor Gysbert eerste contacten met Bolsward zijn; voor Menno nu contact is gelegd 

met de Mennisten; de toeristische voorzieningen een verdieping zullen zijn voor bestaande Menno 

bezoekers en een verbreding voor bezinningstoeristen en met  verbinding met wandelroutes 

ondersteund door apps; het Spektakelstuk zal 5 pijlers krijgen met betrokkenheid voor het creëren 

uit het dorp, te weten Toneel, zang, dans, decor en kleding. Sandra tipt over de Workumse Rock & 

Roll aanpak. Lespakketten voor Menno en Pim (Gysbert valt af, omdat dat in ander verband al 

gemaaakt wordt) volgt opzet met Cedin/ Jelle Bangma. 

 

Afspraken 

 FeMuZa subsidie voor koren en korpsen vanuit de gemeente. Gerrit Tol coördineert en treedt in 

contact met Amadeus Heemsbergen hierover. 

 Foto expositie bespreken van optie voor oktoberfeest door Tjittie Koopmans 

 Plannen Kaatsvereniging en One wall concept, Janny Yntema sluit kort met Harm Jilderda. 

 Kunst quiz en flyer Foto expositie Tjittie; aankleding W2018 stand initiatiefgroep. 

 Subsidie en fondsen benutting Foto Expositie coördinatie door Wim Beckers 

 MFC ’t Fliet bij praten en afstemmen door Wim Beckers en Jac Konig 

 Sportgroep wordt ondersteund door Aggie Walsma 

 

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

info@witmarsum2018.frl . 

 

Volgende bijeenkomst woensdag 11 mei 2016, 20.00 uur in De Gekroonde Roskam. 

http://www.stipe.frl/
mailto:info@witmarsum2018.frl
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Bijlage 1 Uitnodiging lijst W2018 bijeenkomst 16 maart 2016 icoon Pim Mulier 

 

Aanwezig 
Gem. SWF Vereniging sportcoach Aggie Walsma 

Gymnastiekvereniging V en O Anja Hofstra 

Tamara Ouderkerken 

Schilder academie Tjittie Koopmans Tjittie Koopmans 

Sportdorp en Loopgroep Witmarsum  Janny Yntema 

Triatlon Witmarsum  Doeko Visser 

Theo de Groot 

WOK Sandra van der Witte 

Zangvereniging Scheppingsgave Gerrit Tol 

Witmarsum 2018 initiatiefgroep Wim Beckers 

Witmarsum 2018 initiatiefgroep Jac Konig 

 

Afwezig 
Bestuur Zwembad Mounewetter  

Biljartvereniging De Krite Keu  

Biljertferiening Ottermaarraakis  

De Hikkesluters  

De Koepeldûnsers  

De Mouneboulers  

IJsvereniging  

KV Pim Mulier Met kennisgeving en inbreng verslag 

Kaartclub Elk wat Wils  

Nijman Biermasz 17 dorpen fonds  

Permanente Commissie  

S.V. Mulier Met kennisgeving 

St. Koepelconcerten  

Stichting MFC It Fliet  

Tennisclub Witmarsum  

Volleybalvereniging Thrium  

Watersportvereniging Witmarsum  

Woonzorgcentrum Aylva State  

 


