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1 Aanleiding Pim Mulierspelen 2017 

In dit projectplan beschrijven we projectfasen voor het tot stand komen van de Pim 

Mulierspelen 2017 in Witmarsum e.o.. Dit project is voortgekomen uit het programma 

Witmarsum 2018, gestart in 2015 met als doel ‘de mienskip’ te versterken op het gebied 

van kunst, cultuur, taal en sport. We willen met het hele dorp mooie projecten neerzetten 

waar Witmarsumers, inwoners uit omliggende dorpen, alle Friezen, Nederlanders en 

toeristen van kunnen genieten. Dit in de aanloop naar 2018, in 2018 en ter continuering in 

de jaren daarna. 

Bij de opzet van het programma Witmarsum 2018 is begonnen van een informatie en 

brainstorm sessie met vertegenwoordigers van bijna alle verenigingen en instanties uit 

Witmarsum. Hieruit zijn 5 hoofd aandachtsgebieden gekomen, waarvan 3 gekoppeld aan 

de aan Witmarsum verbonden 3 iconen Menno Simon, Gysbert Japicx en Pim Mulier. 

Vanuit het aandachtsgebied icoon Pim Mulier is een groep aan de slag gegaan met de 

uitwerking en ideevorming gekoppeld aan sport en kunst. Pim Mulier was niet alleen een 

sport initiator, maar ook een kunst liefhebber. 

Eén van de ideeën, namelijk het houden van de Pim Mulierspelen is getoetst bij 

vertegenwoordigers van verenigingen en instanties op 28 oktober 2016 en heeft na een 

brainstorm sessie op 30 november 2016 over de mogelijke invullingen van de Spelen door 

deze brede groep een ‘go’ gekregen om verder projectmatig invulling te geven. 

Voor dit project is nu een werkgroep gevormd te starten in de definitiefase met doelen 

stellen en financiële dekking. Zie voor alle betrokkenen en verslagen onze website 

www.witmarsum2018.frl   

2 Doelstelling 

Het doel van de Pim Mulierspelen is het versterken van de Mienskip door meer mensen te 

activeren aan sport te doen, te bewegen en met elkaar in contact te komen door sport en 

cultuur beleving. Na de Pim Mulierspelen 2017 willen we de Spelen een jaarlijks 

terugkerend evenement laten worden, met een speciale KH 2018 editie en in de jaren 

erna ingebed in de lokale verenigingsstructuur. 

 

 

 

http://www.witmarsum2018.frl/
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3 Eerste kijkrichting van de Pim Mulierspelen 2017 

Uit de sessies met de verenigingen en instanties kwam naar voren dat we de beoogde 

Spelen willen organiseren voorafgaand aan de jaarlijkse Merke, in 2017 en klein willen 

beginnen als opmaat voor 2018, met inhoudelijk creatieve vormen van sport, spel en 

cultuur aanbieden, voor alle leeftijden van 10-100 jaar, met een laagdrempelige 

inschrijving. 

Doelgroep: bewoners van Witmarsum e.o. vertegenwoordigd in teams van 6 personen 

samen te stellen uit het dorp, met als belangrijke inzet een mooie verdeling van alle 

leeftijdsgroepen. Het idee is ambassadeurs/aanspreekpunten in Witmarsum te werven, die 

worden gevraagd team(s) te formeren en aan te melden. Het aantal deelnemers is 

ingeschat op 80 tot 120. Met indien mogelijk geen kosten voor deelnemers. Kommunicatie 

vooraf om de bekendheid en deelname zo groot mogelijk te krijgen. Startend met een 

aankondiging in het dorpsblad ‘de Koepel’ van februari 2017 en het inrichten van een 

facebook pagina. 

Vrijdag 4 augustus 2017 

 10.30 uur. Inloop met koffie/gebak 

 11.00 uur. Opening en opwarm onderdeel met één van de ideeën uit de brainstormlijst 

(bijv. team loop skiën). 

 11.30 uur. 3 iconen speurtocht door dorp met moderne communicatiemiddelen, 

deelnemers komen in aanraking met cultuur en historie van Witmarsum en vergaren 

van lunch componenten met ’expeditie Robinson’ achtige opdrachten. Lunch 

bereiden/eten onderdeel van de speurtocht 

 13.30 uur. ‘Highland games’ aangepast op de leeftijdsverdeling en mogelijkheden van 

de teams. Leeftijd vertegenwoordigers uit teams strijden tegen elkaar, met rest ter 

aanmoediging/publiek. Aandacht voor voldoende actieve tijd deelnemers. Benaderen 

van ‘sterke Friese man’ Wout Zijlstra als facilitator/publiekstrekker. 

 16.30 uur. Afronding / prijsuitreiking door jury. 

 16.45 uur. Nostalgisch slot 

 17.00 uur. Slot. Borrel/sapje 
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4 Organisatie en projectplan 

De organisatie van deze spelen is in handen van een werkgroep van 7 personen 

geformeerd uit vertegenwoordigers van: 

 Dorpsbelang Harmen de Boer 

 Woonzorgcentrum Aylva State Femke Epema-de Haan 

 Ondernemer Jaap de Vries 

 De Merke PC Gabian van Popta en Chris Anema 

 De Merke kids crew Suzanne Bosma 

 KV Pim Mulier.Harm Jilderda vraagt een vertegenwoordiger 

 Initiatiefgroep Witmarsum 2018/Stichting Ekspedysje Wytmarsum Jac Konig. 

De werkgroep laat haar plannen toetsen door de Witmarsum 2018 sport/kunst groep Pim 

Mulier met een vertegenwoordiging uit verenigingen en instanties in Witmarsum. Dit zijn in 

vergadering en/of brainstorm aanwezig geweest: Dorpsbelang, Sportdorp, Gem. SWF 

Vereniging sportcoach, Gymnastiekvereniging V en O, IJsvereniging Witmarsum, Merke 

Kids Crew, Merke Permanente Commissie, Voetbalclub S.V. Mulier, KV Pim Mulier, 

Loopgroep Witmarsum , Tennisclub Witmarsum, Triatlon Witmarsum, Woonzorgcentrum 

Aylva State, Zwembad Mounewetter, Volleybalvereniging Thrium, Buurtvereniging De 

Hikkesluters, Schildersplein, Koor Scheppingsgave. Witmarsummer Ontspannings Komitee 

en Witmarsum 2018 initiatiefgroep. Betrokken via informatie: Openbare basisschool , 

Christelijke basisschool, Stichting MFC It Fliet, Nijman Biermasz 17 dorpen fonds, 

Biljartvereniging De Krite Keu, Biljertferiening Ottermaarraakis, De Koepeldûnsers, De 

Mouneboulers, Kaartclub Elk wat Wils, St. Koepelconcerten, Watersportvereniging 

Witmarsum. Zie voor verslagen www.witmarsum2018.frl  

Het bestuur van de Stichting Ekspedysje Wytmarsum is eindverantwoordelijk voor de Pim 

Mulierspelen 2017, de Project contactpersoon/projectleider rapporteert in het bestuur. 

http://www.stichtingekspedysjewytmarsum.frl/  

Voor specifieke activiteiten en veiligheid zal in uitvoering van het projectplan gebruik 

gemaakt worden van vrijwilligers en professionele zzp’er(s) of dienstverlening 

ondersteuning. Hierdoor hoeft de Stichting geen personeel in dienst te nemen en niemand 

te verlonen. 

4.1 Project 

De projectuitvoering is in handen van de werkgroep, met als opdrachtgever het bestuur van 

de Stichting Ekspedysje Wytmarsum, waarmee zij eindverantwoordelijk zijn voor de totale 

organisatie en coördinatie van de Pim Mulierspelen. Hierbij moet gedacht worden aan o.a.: 

 Opstellen en bewaken detail- en overall projectplanning 

 Indien nodig verkrijgen vergunning, nu nog niet voorzien  (incl. veiligheid, milieu en 

schoonmaak), contact met politie / brandweer/ GHOR/ gemeente 

 Opstellen draaiboeken en organisatie totale evenement 

 Contacten met betrokkenen en ondersteuner(s) 

 Werving, planning & aansturing vrijwilligers 

 Communicatie: website, advertenties, social media, programmaboekje 

 Sponsor- en fondsenwerving  

http://www.witmarsum2018.frl/
http://www.stichtingekspedysjewytmarsum.frl/
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4.2 Projectfasen 

De initiatie van het project is verwoord in de inleiding van dit projectplan. Door de werkgroep 

zal vanaf 8 februari 2017 een meer gedetailleerde uitwerking gemaakt worden van de 

verschillende projectfasen. De projectfases zullen zijn: 

Definitiefase: Feb/maart 2017 

 wat gaan we opleveren 

 detaillering van projectplanning 

 leggen van contacten voor uitvoering; 

Ontwerpfase: April/mei 

 uitwerken van onderdelen van de Spelen 

 organisatie en logistiek, maken draaiboek 

 ontwerp gps 3 iconen van Witmarsum speurtocht 

 opdrachtverstrekking professionele ondersteuners 

 aangaan van noodzakelijke verplichtingen na toezegging dekking uit fondsen 

Voorbereidingsfase: Juni 

 voorpubliciteit 

 werven van ambassadeurs en vrijwilligers, 

 testen van de gps 3 iconen speurtocht 

 check op veiligheid en hygiëne 

 voorbereiden publiciteit in communicatieplan; 

Realisatiefase: Juli-aug 

 publiciteit 

 werven deelnemers in de buurten 

 uitvoering van de Pim Mulierspelen; 

Evaluatiefase: Aug-nov 

 wat leren we van de uitvoering Pim Mulierspelen 2017 voor de opzet van de Pim 

Mulierspelen in 2018 en de jaren erna? 

 Met welke inbedding in de verenigingsstructuur borgen we de continuïteit het beste? 

 Hoe kunnen we opzet van de speurtocht met inhoudelijke kennisoverdracht over de 3 

iconen toepassen voor de basisscholen en/of toeristische bezoekers van Witmarsum? 

5 Publiciteit 

De details van het communicatieplan wordt in de loop van het project verder uitgewerkt. In grote 

lijnen zal de nadruk van de communicatie liggen op deze 2017 versie van de Pim Mulierspelen en 

minder op een beoogd vervolg in 2018 en daarna. 
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6 Samenwerkingspartners 

6.1 Sport verenigingen en instanties in Witmarsum en vrijwilligers 

In hoofdstuk 4 zijn de betrokkenen gemeld. We zullen voor de ondersteuning van de 

benodigde vrijwilligers een beroep op de verenigingen doen. 

6.4 Pim Mulier, Gysbert Japicx,  Menno Simons gelieerde organisaties 

Door het opnemen van een speurtocht in de Spelen gekoppeld aan de 3 iconen is dit een 

kans om de dorpsbewoners zich meer te laten verbinden met de cultuurhistorie van het 

dorp/Friesland. Voor de gps toepassing van de speurtocht wordt gedacht aan een 

professionele aanbieder.   

6.5 Onderwijs 

Het basisonderwijs in Witmarsum worden bij de publicitaire zaken betrokken om 

zoveel mogelijk kinderen vanaf 10 jaar te kunnen bereiken. Voor de scholen ligt er 

een mogelijkheid de speurtocht met kennisoverdracht over de 3 iconen te 

gebruiken. 

6.6 Woonzorgcentrum Patyna locatie Aylva State  

Aylva State is actief betrokken bij het programma Witmarsum 2018 en de sport/kunst groep 

Pim Mulier, en de werkgroep Pim Mulierspelen  met de bedoeling de bewoners van het 

woonzorgcentrum zo veel mogelijk te laten integreren in het dorpsgebeuren. Zo heeft Aylva 

State eerder ook al plaats geboden aan de Witmarsum 2018 Fotoexpositie ‘Ik en mijn hobby’. 

6.7 Subsidieverstrekkers, fondsen en sponsoren  

Voor dit project doen we een beroep op het ‘Iepen mienskip funs’ en treden in gesprek met 

Stichting tot Nut, het Nijman Biermasz 17 dorpen fonds en de Ondernemers Vereniging 

Witmarsum en/of specifieke ondernemers voor dekking van de kosten of beschikbaar 

stellen van middelen. De bedoeling is de drempel tot deelname aan de Spelen voor de 

dorpsbewoners zo laag mogelijk te krijgen, het zou mooi zijn als dat zonder eigen bijdrage 

kan. De Stichting Ekspedysje Wytmarsum is zelf ook sponsor. 

 

6.8  Sportcoach Sudwest Fryslan en Sport Fryslan 

De Sportcoach Sud West Fryslan is steeds betrokken geweest bij het totale programma 

Witmarsum 2018 en de sport/kunst groep Pim Mulier. Van daar uit kan ook de ervaring 

worden ingebracht voor het organiseren van dergelijke spelen. Met Sport Fryslân Trea 

Tamminga is contact geweest in verband met de optie om na deze uitvoering in 2018 een 

vervolg te krijgen. Hierbij is van beide kanten informatie uitgewisseld over de Witmarsum en 

KH 2018 sportplannen.  

6.9  Scoutinggroep Bolsward 

De scoutinggroep Bolsward zal worden betrokken voor begeleiding van de speurtocht, met 

daarbij de mogelijkheid voor de scouting in beeld te komen bij jeugd en ouders.   
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8 Veiligheid en hygiëne 

Als onderdeel van het projectplan wordt nader vastgesteld welke veiligheid en hygiëne 

eisen gesteld moeten worden en als zodanig in gevuld worden.  

 

8.1 Calamiteitenplan en slecht- weer- scenario 

Er wordt een calamiteitenplan opgesteld, op te stellen samen met de gemeente en de 

veiligheidsregio. Het ‘slecht-weer-scenario’ zal in het project uitgewerkt worden. 

9 Beheersaspecten 

Om de de Pim Mulierspelen 2017 tot een goed einde te brengen, zijn de 

volgende beheeraspecten van belang: 

 Financiën 

 Organisatie 

 Planning 

 Communicatie 

 Kwaliteit 

In de projectorganisatie zal aan elk van deze aspecten voldoende aandacht worden 

gegeven. 

9.1 Financiën en organisatie 

De uitvoering van de Spelen vraagt om een begroting en het borgen van de inkomsten en 

uitgaven. De begroting is verderop dit projectplan uitgewerkt. De projectleider en werkgroep 

van de Pim Mulierspelen is verantwoordelijk voor de borging van de financiën en de 

Stichting Ekspedysje Wytmarsum is eind verantwoordelijk. Aan het einde van elke 

projectfase zal de projectleider met een overzicht komen waarin de begroting en werkelijke 

kosten/opbrengsten met elkaar worden vergeleken. De inrichting van de organisatie is in dit 

projectplan opgenomen. 

9.2 Planning 

De werkgroep Pim Mulierspelen en het stichtingsbestuur komen op regelmatige basis bijeen 

om de voortgang van het programma te bewaken. Mede afhankelijk van de fondsenwerving, 

zal de uitwerking van deze Spelen vorm gegeven worden. 

9.3 Communicatie 

De Pim Mulierspelen vallen en staat bij goede communicatie. Zowel intern (binnen de 

organisatie van werkgroep, brede groep uit verenigingen, Stichting bestuur en activiteiten 

leiding) als extern met de betrokken partijen. Daarnaast vergt de PR rondom het 

evenement ook gerichte aandacht.  
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9.4 Kwaliteit 

De kwaliteitsbeleving van de deelnemers en dorpsbewoners van de Pim Mulierspelen valt 

en staat bij het goed ‘managen van de verwachtingen’. Door het inhuren van professionele 

specialisten en vrijwilligers willen we de kwaliteit/kosten verhouding in evenwicht houden. 

 

10  Verzekeringen en vergunningen 

Voor de aansprakelijkheidstelling bij ongevallen of schade checken we de verzekering die 

nodig is om voldoende gedekt te zijn. 

Daarnaast zal gecheckt worden of specifieke vergunning nodig zijn bij uitvoering van deze 
Spelen. Dit zal indien nodig in samenspraak met de Veiligheidsregio, Gemeente Sudwest  

11  Beoordelingscriteria voor projectsubsidie  
 
Afgemeten aan de verdeelcriteria voor toekenning van Provinciale subsidie denken we 
dat dit project kwalitatief beschouwd als volgt scoort: 
 
- De mate waarin er draagvlak voor de activiteit bestaat in het betrokken gebied 
(draagvlak). Het programma Witmarsum 2018 is tot stand gekomen met medewerking en 
denkkracht van een brede vertegenwoordiging van de dorpsgemeenschap. Het 
onderdeel de Pim Mulierspelen is besproken en geïnitieerd in een groep verenigingen en 
instanties betrokken bij sport en cultuur, zie beiden in inleiding projectplan en de website 
www.witmarsum2018.frl .  
 
- De mate waarin de activiteit leidt tot een voortdurende situatie of een voortdurende 
activiteit (continuïteit). Deze uitvoering heeft de inzet om bij een positieve evaluatie de 
Pim Mulierspelen om te zetten in een jaarlijks terugkerend evenement tijdens de 
Dorpsfeesten. 
 
- De mate waarin de activiteit samenwerking bewerkstelligt in de uitvoering van het 
project (samenwerking). De W2018 sport/kunst groep Pim Mulier toets de plannen van 
de werkgroep en is samengesteld uit veel vertegenwoordigers van relevante 
verenigingen en instanties (zie hoofdstuk 4). 
 
- De mate waarin de activiteit een positieve bijdrage levert aan kansen voor mensen die 
een minder kansrijke positie in de samenleving hebben (empowerment). De opzet is het 
de Pim Mulierspelen juist weer laagdrempelig te maken voor mensen uit het hele dorp, 
breed in leeftijdsverdeling en belangstelling.| 
 
- De mate waarin de activiteit een positieve bijdrage levert aan natuur en milieu 
(ecology). Hoewel wij mensen een belangrijke biotoop zijn, is dit project hier niet op van 
toepassing. 
 
- De mate waarin de activiteit vernieuwend is voor het gebied waarop de activiteit 
betrekking heeft (uniciteit). Het project is een nieuw evenement en moet naast de in 
hoofdtsuk 2 vermelde doelstelling een doorbraak opleveren van de tanende 
belangstelling van sport en cultuur- evenementen met aanprekende moderne en 
nostalgische elementen. 
 

http://www.witmarsum2018.frl/
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12 Financiën en dekkingsplan 
 
Voor de organisatie van de Pim Mulierspelen 2017 is een voorlopige begroting opgesteld. In 
hoofdlijnen is de begroting als volgt.  

Begroting Uitgaven                                                        
Pim Mulierspelen 2017  

Begroting 
totaal 

Waarvan 
out of 

pocket 

Highland games aangepast op groep 10-100 jr 1000,00 800,00 

GPS speurtocht inhoud aangepast op 3 iconen 2900,00 2900,00 

Aanvullende spelen 400,00 200,00 

Lunch pakketten / ingredienten 960,00 600,00 

Drankjes tijdens spelen 600,00 400,00 

Jury 100,00 100,00 

EHBO 100,00 100,00 

Presentjes jury en vrijwilligers 400,00 300,00 

inzet werkgroepleden in project a € 9,78/uur 1026,90 0,00 

Inzet ambassadeurs in project a € 9,78/uur 391,20   

Inzet vrijwilligers in project a € 9,78/uur 1173,60   

Inzet Aylva State begeleiding ouderen 600,00   

Totaal 9651,70 5400,00 

 

Dekkingsplan Inkomsten                                Pim 

Mulierspelen 2017 

Begroting 
totaal 

Waarvan in 
pocket 

Iepen Mienskip fûns Gem SWF 3.000,00 3000,00 

Stichting tot Nut 1.000,00 1000,00 

Nijman Biermasz 17 dorpen fonds 500,00 500,00 

Sponsoring bedrijven 1.060,00   

 Vrijwilligersuren ter waarde van 2591,70   

Aylva State ter waarde van  600,00   

St. Ekspedysje Wytmarsum sponsor bedrag 900,00 900,00 

      

      

Totaal 9651,70 5400,00 

Mochten de bijdragen uit de fondsen onverhoopt lager uitkomen dan het dekkingsplan aan 

geeft, dan vraagt dit een aanpassing in de begroting om kosten en inkomsten weer in 

evenwicht te brengen. Mocht er in de uiteindelijk exploitatie toch een tekort ontstaan dan 

stelt Dorpsbelang zich voor € 150 garant en stelt de Stichting Ekspedysje Wytmarsum zich 

garant voor de rest van een tekort.   
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12 Nazorg/ evaluatie 

12.1 Nazorg 

De werkgroep draagt er zorg voor dat betrokken mensen waardering en trots krijgen 

voor het feit dat zij zich, al dan niet vrijwillig, ingezet hebben voor de organisatie van de 

Pim Mulierspelen 2017. 

Direct na afloop worden de betrokken partijen bedankt voor medewerking. Sprekers en 

vrijwilligers kunnen bedankt worden met bijvoorbeeld bloemen of een cadeaubon. 

12.2 Evaluatie/continuïteit 

Zo snel mogelijk na de Spelen 2017, vinden er evaluaties plaats met de betrokkenen, 

in de werkgroep met de brede sport/kunstgroep, Stichtingsbestuur, professionals, 

vrijwilligers en dorpsbewoners. De evaluatie is van groot belang om continuïteit te 

borgen. In een bijeenkomst met de betrokkenen zal de evaluatie doorgenomen 

worden en plan van aanpak besproken worden voor het vervolg in 2018 en de jaren 

daarna. 


