
 
 
 

VERGADERVERSLAG           20 JANUARI 2011 - 20.00 UUR 

        LANTEARNE AKKRUM 
Aanwezig namens: 

 

Stichtingsbestuur: Gemeente Boarnsterhim: Gebruikers, beheerders, sleutelhouders: 
Piet Vellinga  Wigle Pasma   Akkrum kerktoren: A. van der Berg, C. Oosterhoff  
Jan Galama      Akkrum mausoleum: G. de Jong, D van der Meulen 
Kees de Boer      Aldeboarn kerktoren: R. Eijzenga, H. Brandsma, N.G. Waringa 
       Eagum toren: D. van Gorkum, G. Spijkstra, mka T. v.d. Hem 
       Idaerd kerktoren: D. van Gorkum, G. Spijkstra 
       Nes klokkestoel: 
       Wergea Hempenserpoldermolen: S. Mensinga, L. v.d. Meer, 
mka        mka A. Buwalda (Wetterskip Fryslân) 
       Wergea urinoir: mka Mw. J. van Dalen (PBW) 
      
 
Punt: 

 

Betreft: Actie: 

1. Opening 

 

Voorzitter opent 20.00 uur de vergadering met een welkom aan de aanwezigen. 
Een nieuwe start voor het beheer van deze monumenten in Boarnsterhim. De nieuw 
opgerichte stichting wil zich graag presenteren en met u kennismaken. Reden tot 
oprichting is dat voor een stichting meer subsidiemogelijkheden zijn dan een 
gemeente.  
Aan de agenda zal worden toegevoegd het punt mededelingen en ingekomen 
stukken. 

 

2a. Mededelingen en ingekomen 

stukken 

 

Mededelingen: een bericht van verhindering is ontvangen van: Wetterskip Fryslân 
(Hr. A. Buwalda), Plaatselijk Belang Wergea (Mw. J. van Dalen) en Dhr. T. van der 
Hem  
Ingekomen stukken: 
13-01-11 – Vrijwillige molenaars Hempenserpoldermolen  – Brief inzake 
functioneren en beheer van de molen / afgesproken wordt om de brief in een 
afzonderlijk onderhoud met de molenaars te bespreken.  

 
 
 
 
 
 
Stichting 

2b. Voorstellen bestuurleden 

 

Bestuursleden presenteren zich aan de vergadering. Hierna stellen de overige 
aanwezigen zich voor. 
Om de lijst met de contactpersonen betreffende de verschillende monumenten / 
organisaties te actualiseren worden door de aanwezigen op een “contactenlijst” 
deze gegevens vermeld.  

 
 

3. Nieuwe stichting - geschiedenis:  Voorzitter geeft in het kort weer hoe de nieuwe stichting, op initiatief 
van de Gemeente Boarnsterhim is ontstaan.  
- doel: Beheer en instandhouding van de verschillende objecten. Een en ander kan 
niet zonder hulp van vrijwilligers. Stichting is dan ook bijzonder blij met inzet en 
enthousiasme van aanwezigen. 
- werkwijze: Voor de stichting zal secretaris Kees de Boer (tel 0653310841 / 
mail@monumentenstichting.nl) optreden als contactpersoon met 
gebruikers/beheerders/sleutelhouders. De Gemeente Boarnsterhim zal, via de heer 
Wigle Pasma, vooreerst de stichting ondersteuning verlenen. Wij zijn bijzonder 
verheugd dat Wigle Pasma heeft aangegeven na zijn pensionering, medio 2011, 
bereid is de stichting met zijn kennis en ervaring te blijven ondersteunen.  
Voor het contact met de gebruikers/beheerders/sleutelhouders zal één keer per 
jaar, ca. eind mei, een overleg worden georganiseerd.  
- meerjaren-onderhoudsprogramma`s / subsidieontwikkelingen: Voor het opstellen 
van de meerjaren-onderhoudsprogramma`s (PIP`s) van de verschillende objecten 
heeft de stichting de hulp ingeroepen van de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen 
in Friesland (SBKGF) De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) heeft , als 
subsidieverstrekker, bepaald dat de aanvragen (voor de onderhoudsperiode 2012 
t/m 2017) vanaf 15 januari 2011 ingediend kunnen worden. Het motto is daarbij “wie 
het eerst komt het eerst maalt”. Om die reden is de directeur Jouke Jongsma van 
SBKGF die dag vroeg afgereisd naar Amersfoort om de stukken (samen met 120 
aanvragen voor andere objecten in Friesland) in te dienen. Gelet op het aantal 
aanvragen en het beschikbare budget is de verwachting dat slechts ca. 25% van de 
aanvragen gehonoreerd zullen worden. De uitslag hiervan wordt over ca. 6 weken 
verwacht. 
Voor de kerktoren van Idaerd en de Hempensermeerpoldermolen zijn geen nieuwe 
aanvragen ingediend. De stichting heeft besloten de bestaande toezeggingen van 
RCE te handhaven en niet het risico te lopen, ten gevolge van een nieuwe 
aanvraag, uitgeloot te worden. 
Van de Gemeente Boarnsterhim ontvangt de stichting een aanvullende jaarlijkse 
bijdrage van maximaal € 40.000,-- voor vaste lasten stichting en instandhouding 
monumenten. Deze toezegging kan in een bezuinigingsronde niet wegvallen en zal 
bij een herindeling worden overgedragen aan de nieuwe gemeente.  
 

 

mailto:mail@monumentenstichting.nl


- verzekeringen: De stichting heeft inmiddels een (voorlopige) verzekering voor 
brand en storm afgesloten bij DONATUS. De nadere voorwaarden en exacte 
dekking (o.a. vandalisme?) moet aan de hand van een inspectie en taxatie ven de 
verschillende objecten nog plaats vinden. 
Verteld wordt dat de kerken in Akkrum, Aldeboarn en Idaerd inmiddels te maken 
hebben gehad met koperdiefstal (regenwaterafvoeren). 

4. Individuele monumenten 
 

  

 Akkrum kerktoren Kerkrentmeesters maken zich zorgen over de onderhoudstoestand. Met name met 
betrekking tot de dakgoten en het voegwerk is deze slecht. Van het uurwerk in de 
toren functioneert slechts de helft. Genoemde zaken zijn opgenomen in het nieuwe 
onderhoudsprogramma. In de loop van februari wordt duidelijk of de 
subsidieaanvraag door RCE wordt gehonoreerd.  
De organisatie van “de flagge op`e toer” wordt door de gemeente overgedragen aan 
de stichting. 
Gezocht moet worden naar een vlaggenist (Veldman – Trigreppel?)   

 
 
 
 
 
 
Stichting 

 Akkrum mausoleum Onderhoudstoestand redelijk; object zou schoongemaakt moeten worden en 
aandacht voor nestelende vogels. Het schoonmaken is opgenomen in het nieuwe 
onderhoudsprogramma. In de loop van februari wordt duidelijk of de 
subsidieaanvraag door RCE wordt gehonoreerd.  
De Stifting Akkrum Ald en Nij toont het mausoleum zo nu en dan aan 
belangstellenden, houdt toezicht en meldt onvolkomenheden. Stichting wil graag dat 
Akkrum Ald en Nij deze rol blijft voortzetten. 

 

 Aldeboarn kerktoren Onderhoudstoestand, met name torenkrans, is zeer matig;  Het noodzakelijke groot 
onderhoud is opgenomen in het nieuwe onderhoudsprogramma. In de loop van 
februari wordt duidelijk of de subsidieaanvraag door RCE wordt gehonoreerd. 
Op de zolders zijn de takken / dode vogels inmiddels opgeruimd.  
In opdracht van SBKGF is, ten behoeve van het maken van het onderhoudsplan, 
een inspectie uitgevoerd aan klokken en uurwerk. De inspecteur noemt de situatie 
zeer zorgwekkend. Op aanraden van hem is de grote luidklok stil gezet. De 
vrijwilligers van Aldeboarn beoordelen de situatie minder dramatisch. Afgesproken 
wordt dat het stichtingbestuur een afspraak maakt om een en ander ter plaatse te 
beoordelen en bespreken.  
Van het uurwerk zijn een aantal lampjes kapot. Vrijwilligers denken zelf een en 
ander wel te kunnen herstellen.  
Ook voor Aldeboarn wordt de organisatie van “de flagge op`e toer” door de 
gemeente overgedragen aan de stichting en ook hier moet worden gezocht naar 
een vlaggenist. 
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 Eagum toren Onderhoudstoestand redelijk; voor dit jaar staan geen werkzaamheden  
geprogrammeerd. Door de Hervormde Gemeente zal het kerkhof worden 
opgeknapt. Daarbij wordt gedacht aan nieuw grindpad, nieuwe heg, enkele 
parkeerplaatsen etc. 

 

 Idaerd kerktoren Onderhoudstoestand is redelijk. De kerk en de toren vallen onder één 
monumentennummer en subsidieaanvraag bij RCE. Voor de aangevraagde 
subsidie is inmiddels een toekenning ontvangen voor de jaren 2011 t/m 2016. 
Voor de kerk zal dit jaar een proef worden gedaan voor het aanbrengen van een 
betere ventilatie van de kerkramen. Als de proef slaagt zullen volgend jaar alle 
ramen worden aangepakt. Een en ander zal dan ook opnieuw worden geschilderd. 
Ook het buitenschilderwerk van de toren zou dan tegelijkertijd meegenomen 
moeten worden. Zodra er zicht is wanneer schilderwerk uitgevoerd moet worden 
nemen kerkrentmeesters contact met ons op.  
Het uurwerk en de klokken in de toren worden door de koster van de kerk bediend 
en onderhouden. Eventuele (kleine) onderhoudskosten door derden worden door de 
Hervormde Gemeente betaald. In feite is de stichting eigenaar van klokken en 
uurwerk en zou, in die hoedanigheid, ook de onderhoudskosten moeten betalen. 
Samen met kerkbestuur moet besproken worden hoe een en ander op te lossen. 
Het uitzetten van de vlaggenmast is een zwaar karwei. Gevraagd wordt of ook een 
gemakkelijker oplossing aangebracht kan worden. Afgesproken wordt dat het 
stichtingbestuur een afspraak zal maken om een en ander ter plaatse te beoordelen 
en bespreken.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Rentmeesters 
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 Nes klokkenstoel Onderhoudstoestand redelijk;   

 Wergea 

Hempenserpoldermolen 

Onderhoudstoestand goed; De molenaars voeren zelf, naast het draaien van de 
molen, het dagelijks onderhoud en kleine onderhoudswerkzaamheden uit. De 
grotere onderhoudswerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd vanuit het 
goedgekeurde onderhoudsprogramma over de jaren 2007 t/m 2012.  
Gelet op de speciale problematiek van een molen vragen de molenaars een 
afzonderlijk overleg. De stichting zal hiervoor eerdaags een afspraak maken. 
De molenaars attenderen de stichting op de onderhoudssituatie van het 
toegangsbrugje (Heechhout). Voor herstel is reeds een (redelijke) prijsopgaaf 
ontvangen. Niet duidelijk is wie voor het onderhoud verantwoordelijk is. Het 
Wetterskip Fryslân is verantwoordelijk voor de watergang. De erfgrens ligt 
halverwege het water. Het lijkt zinvol om samen met de betrokkenen hierover te 
overleggen. 
De rieten kap zou bekleed moeten worden met gaas. Wellicht dat een 
“combinatiewerk” met hoogwerker / dakdekker een redelijke oplossing zou zijn. Als 
deze situatie zich aandient zal dit aan de stichting worden gemeld. 
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Molenaars 

 Wergea urinoir Onderhoudstoestand goed;   

5. Nieuwe mogelijkheden 
 

- Om ook aan derden de waarde en schoonheid van de monumenten 
te kunnen tonen is het de bedoeling dat een website 
(www.monumentenstichting.nl) wordt gemaakt (zelfwerkzaamheid), 
waarin over elk object, middels een eigen button. informatie kan 
worden verkregen.  
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Gevraagd wordt dan ook om zo veel mogelijk foto`s, geschiedenis, 
“nijsgjirrige ferhalen” op te sturen naar het secretariaat van de 
stichting (mail@monumentenstichting.nl), zodat een zo compleet 
mogelijk beeld van het monument ontstaat.  
Wellicht dat gebruikers/beheerders/sleutelhouders ook nog “links” 
kennen die in dit verband opgenomen kunnen worden. 

- Zodra de website klaar is kan nagedacht worden om van elk 
monument een “flyer” te maken, die aan bezoekers uitgedeeld kan 
worden. 

- Omdat de subsidies sterk onder druk staan zoeken we ook naar 
nieuwe inkomsten. 
Suggesties: fondsen, donateurs, sponsors, open huis tijdens 
Tsjerkepaed 2011 en Monumentendag 
Stef Mensinga onderzoekt de mogelijkheid om inkomsten te 
genereren middels het in rekening brengen van vrijwilligersuren. 

 
Iedereen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stef Mensinga 

6. Rondvraag 
 

- Gevraagd wordt naar verzekering van vrijwilligers. Op dit moment 
heeft de stichting daarvoor geen verzekering. Ongeval-/letselschade 
zal bij eigen, persoonlijke verzekering  geclaimd moeten worden. De 
stichting zal onderzoeken of het mogelijk en zinvol is om een 
Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.  
De vrijwillige molenaars zijn collectief verzekerd via de Stichting 
Fryske Moune. De vrijwilligers van de Hervormde Gemeente 
Reduzum-Idaerd zijn ook collectief WA verzekerd. De andere 
gemeenten hebben hiervoor geen verzekering. 

- Gevraagd wordt of de nieuwe stichting ook vrijwilligerscontracten 
hanteert. Bestuur heeft daar nog niet over nagedacht. Gemeente 
Boarnsterhim heeft aan de vrijwillige molenaars een “bevoegdheid 
om de molen te bedienen” afgegeven. De Hervormde Gemeente 
Reduzum-Idaerd hanteert voor haar vrijwilligers wel een 
vrijwilligersovereenkomst. Bestuur zal een en ander onderzoeken. 

- De suggestie wordt gegeven om een excursie langs de gezamenlijke 
monumenten te organiseren. Wellicht dat het jaarlijks overleg 
daarvoor een goed aanknopingspunt is.  
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. 
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7. Sluiting  
 

Voorzitter sluit vergadering om 22.00 uur met een dank aan iedereen voor inbreng 
en plezierige en enthousiaste medewerking.  
Een datum voor volgend overleg zal worden vastgesteld zodra duidelijk is of en 
wanneer onderhoudssubsidies worden toegekend.  

 

 

 

Voor akkoord: 

 
Piet Vellinga        Kees de Boer 
Voorzitter        Secretaris 
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