VERGADERVERSLAG

2 FEBRUARI 2012 - 20.00 UUR
LANTEARNE AKKRUM

Aanwezig namens:
Stichtingsbestuur:
Piet Vellinga
Jan Galama
Kees de Boer

Adviseur stichting:
Wigle Pasma

Gebruikers, beheerders, sleutelhouders:
Akkrum kerktoren: C. Oosterhoff, A. van der Berg (vanaf 21.00
uur)
Akkrum mausoleum: D van der Meulen
Aldeboarn kerktoren: H. Brandsma, mka N.G. Waringa
Eagum toren: G. Spijkstra, mka D. van Gorkum
Idaerd kerktoren: G. Spijkstra, mka D. van Gorkum
Nes klokkenstoel: Mw. B.D. van Zinderen, J. Everaarts
Wergea Hempenserpoldermolen: S. Mensinga, L. v.d. Meer,
mka A. Buwalda (Wetterskip Fryslân)
Wergea urinoir: geen

Punt:

Betreft:

1. Opening

Voorzitter Piet Vellinga opent 20.00 uur de vergadering met een welkom aan de
aanwezigen. Aanwezig zijn twee nieuwe gezichten, reden waarom wordt
begonnen met een voorstelrondje.
De stichting is nu ruim een jaar actief en we zijn dit jaar al met heel veel zaken
bezig geweest. Het was een jaar van veel leren en ontdekken.
Mededelingen: een bericht van verhindering is ontvangen van: Hr. A. Buwalda
(Wetterskip Fryslân), N.G. Waringa (Aldeboarn kerktoren), D. van Gorkum
(Kerktoren Idaerd en Eagum)
Ingekomen stukken:
Geen
A. Vaststelling verslag vergadering d.d. 20 januari 2011
Verslaglegging akkoord
B. Afhandeling actiepunten (voor zover niet aan de orde bij de overige
agendapunten)
De
stichting
heeft
voor
haar
vrijwilligers
een
aansprakelijkheidsverzekering
en
een
ongevallenverzekering
afgesloten.
Voor het opstellen van vrijwilligerscontracten heeft de stichting
verschillende voorbeeldcontracten ontvangen. Geprobeerd wordt om
hiervan een voor de stichting meest geschikte overeenkomst samen te
stellen.
Bij de Fa. Hankel is, met ingang van 2012, een tweejaarlijks
controleabonnement afgesloten voor installatie bliksembeveiliging en
veiligheidsaarding (toren Akkrum, toren Aldeboarn, toren + kerkgebouw
Idaerd, molen Wergea).
Kees de Boer geeft, met ondersteuning van een Powerpointpresentatie, een beeld
van de oprichting, de werkzaamheden en de verschillende monumenten van de
Monumentenstichting Boarnsterhim.

2. Mededelingen en ingekomen
stukken

3. Verslag vorige vergadering

4. Presentatie stichting

5. Onderhoud en financiering

Wigle Pasma vertelt de stand van zaken met betrekking tot de meerjarenonderhoudsprogramma`s en de subsidieontwikkelingen.
De stichting is, voor de uitvoering van haar onderhoud- en restauratieprogramma,
voor het grootste deel afhankelijk van de subsidie van de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed. In opdracht van de Monumentenstichting worden de aanvragen
voor deze subsidie opgesteld door de Stichting “Behoud Kerkelijke Gebouwen in
Friesland” en “Monumentenadvies Noord”.
Op 16 januari zijn ongeveer 3000 nieuwe aanvragen, voor het
onderhoudsprogramma 2013-2018, ingediend, waarvan een beperkt aantal zullen
worden toegekend. De toekenning dit jaar zal zijn naar de aanvraagbedragen van
laag naar hoog, tot dat het totale subsidiebudget op is. Monumenten, zoals
molens, welke al opgenomen zijn in een eerder onderhoudsprogramma krijgen
hierbij voorrang. Ook de nieuwe aanvragen voor onze stichting zijn op die dag
ingeleverd.
Per monument is de huidige situatie als volgt:

Mausoleum Akkrum De onderhoudssituatie van dit monument is goed.
Vorig jaar is een subsidie toegekend voor een onderhoudsprogramma
in de jaren 2012- 2017.

Kerktoren Akkrum
De onderhoudssituatie is matig, vooral de
dakgoten, het voegwerk en de dakbedekking is slecht. Vorig jaar is ons
herstelplan van ca. € 250.000,-- niet ingeloot. Dit jaar is, in de
verwachting dat deze wordt toegekend, een beperkt plan van ca. €
50.000,-- ingediend. Hiermee zou het meest urgente onderhoud aan de
goten kunnen worden uitgevoerd. Eind vorig jaar hebben we, met hulp
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van een subsidie uit de BROM regeling, enig buitenschilderwerk,
herstelwerk aan de torenklokken en werkzaamheden in het kader van
de veiligheid kunnen uitvoeren.
Kerktoren Aldeboarn Onderhoudstoestand is niet zo best. Er is hiertoe
een meerjarenprogramma opgesteld van ruim € 250.000,--. Ook dit
programma is vorig jaar niet gehonoreerd. Ondanks de wetenschap dat
deze begroting waarschijnlijk niet voor toekenning in aanmerking komt
is deze dit jaar toch weer ingediend. Een deelplan zou niet zinvol zijn
omdat veel voorbereidende (denk aan steigerwerk) werkzaamheden
nodig zijn voordat de herstelwerkzaamheden uitgevoerd kunnen
worden. Ook in deze toren hebben we eind vorig jaar, met hulp van de
BROM regeling, enig buitenschilderwerk, herstelwerk aan de
slaghamers van de luidklokken en werkzaamheden in het kader van de
veiligheid kunnen uitvoeren.
Toren Eagum Aan deze toren zijn ook herstelwerkzaamheden
noodzakelijk. Vorig jaar is het ingediende onderhoudsprogramma voor
de jaren 2012-2017 gehonoreerd. Onze aanvraag voor een aanvullende
eenmalige subsidie, in het kader van de Uitvoeringregeling
Projectsubsidies Ruimte 2011, bij de Provincie Fryslân is ingeloot.
Geprobeerd wordt om de uitbetaling van een deel van de
subsidiegelden naar voren te trekken, zodat alle noodzakelijke
buitenonderhoudswerk in één keer uitgevoerd kan worden.
Kerktoren Idaerd Het onderhoud aan deze toren is redelijk. Er loopt
nog een beschikking voor onderhoudswerk in de jaren 2011 – 2016. In
overleg en in samenwerking met de kerkvoogdij zal dit jaar
onderhoudswerk worden uitgevoerd.
Klokkenstoel Nes Het onderhoud aan de klokkenstoel is goed. Vorig
jaar is de subsidieaanvraag voor het onderhoudsprogramma niet
toegekend. Dit jaar is de aanvraag opnieuw ingediend.
Hempenserpoldermolen Wergea De onderhoudssituatie van de molen
is goed. Elk jaar worden werkzaamheden uitgevoerd volgens het
onderhoudsprogramma wat nog loopt tot en met 2012. Onze aanvraag
voor een eenmalige aanvullende subsidie, in het kader van de
Uitvoeringregeling Projectsubsidies Ruimte 2011, bij de Provincie
Fryslân is ingeloot.
In januari is een nieuw programma ingediend voor de jaren 2013-2018.
Eind vorig jaar zijn er levende larven gevonden van de Bonte
Knaagkever. Het is zaak om deze “vijand” zo snel mogelijk te verdelgen.
Urinoir Wergea De onderhoudssituatie van dit object is redelijk. Na
vorig jaar niet te zijn ingeloot is dit jaar het onderhoudsprogramma
opnieuw ingediend.

Alle subsidieaanvragen omvatten thans een onderhoudsperiode van 6 jaar. Hoe
in de toekomst de subsidieregeling, in het licht van bezuinigingen van de regering,
uitgewerkt wordt is nog volkomen onduidelijk. In dat kader proberen we ook
andere inkomsten te genereren. We zijn dan ook doende een plan voor
fondsenwerving op te stellen.
Visie van gebruikers / beheerders / sleutelhouders m.b.t. beheer en onderhoud
Kerkrentmeesters zijn verheugd dat in de toren is schoongemaakt, de
torenklokken de juiste tijd weer aangeven en het veiliger is om de toren te
beklimmen.
Gehoopt wordt dat ook de buitenkant zo snel mogelijk opgeknapt kan worden.
Opgemerkt wordt dat het mausoleum aan de buitenkant is schoongemaakt. Het
stichtingsbestuur heeft hiervan echter geen weet. Mogelijk dat de Gemeente
Boarnsterhim hierin nog een hand heeft gehad. De stichting zal navraag doen.
Onderhoud aan toren zeer wenselijk. Met name houtwerk hekwerken rond
lantaarn vraagt aandacht. Ook is een luidverbod opgelegd aan de grote luidklok.
Gelet op de noodzakelijke samenhang van de uit te voeren werkzaamheden is er
voor gekozen het totaal aan gecalculeerde werken opnieuw voor een
subsidieaanvraag in te dienen.
Groot onderhoud aan de buitenkant van de toren wenselijk. Door de Hervormde
Gemeente zijn op het terrein rond het kerkhof een nieuw grindpad, een nieuwe
heg en enkele parkeerplaatsen gerealiseerd.
De proef voor het toepassen van een betere ventilatie van de kerkramen is
geslaagd. Alle ramen zijn inmiddels van deze ventilatie voorzien.
Voor dit jaar zal, samenvallend met de werkzaamheden aan het kerkgebouw,
onderhoudswerk aan de toren worden uitgevoerd.
Onderhoudstoestand goed, Ten gevolge van algaanslag zou het houtwerk
schoongemaakt moeten worden.
Onderhoudstoestand goed; De molenaars voeren zelf, naast het draaien van de
molen, het dagelijks onderhoud en kleine onderhoudswerkzaamheden uit. Van de
werkzaamheden is een jaarverslag gemaakt. In 2011 is er 162 uren gemaald en
heeft de molen totaal 311 bezoekers verwelkomd. Het verslag zal op de website
van de Monumentenstichting worden geplaatst.
Mede door de aanleg van een fietspad langs de molen is de verwachting dat het
bezoekersaantal hoger zal worden. De toegangsbrug is door de schuine op- en
neergang een lastige hindernis. In plaats van de aanwezige dwarslatten zou
onderzocht kunnen worden of traptreden een betere oplossing is.
Het betonwerk van de uitschoot moet op verschillende plekken worden hersteld.
De molenaars veronderstellen dat dit door en voor rekening van het Wetterskip
uitgevoerd wordt.
Onderhoudstoestand is redelijk. Op de vloer binnen het urinoir is het erg vies. In
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overleg met Plaatselijk Belang Wergea moeten we bekijken hoe een en ander
onderhouden kan worden.
Gevraagd wordt, met betrekking tot arbeidsomstandigheden, naar
de nieuwe regeling RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) voor
molens. De Stichting heeft hier nog geen werk van gemaakt. Met
de informatie en het model van de vereniging De Hollandsche
Molen zullen we proberen deze op te stellen.
Gevraagd wordt of belastingvrij schenkingen en legaten aan de
stichting kunnen worden gedaan. Dat kan want de
Monumentenstichting is door de belastingdienst aangemerkt als
een ANBI instelling.
De Rabobank Heerenveen-Gorredijk heeft onze meewerking
gevraagd tijdens de door hun georganiseerde fietstocht voor leden
op zaterdag 21 april a.s. Dit door de op de route aanwezige
monumenten (kerktoren Idaerd, toren Eagum, urinoir Wergea,
Hempenserpoldermolen) open te stellen en waar mogelijk tekst en
uitleg te geven. Kerkrentmeesters en molenaars zeggen toe
hieraan mee te werken.
Gevraagd wordt of tijdens een openstelling van de kerkgebouwen
ook een expositie gehouden zou kunnen worden. Met betrekking
tot de fietsdag van de Rabobank is daarvoor de tijdsduur van
openstelling te beperkt.
De Rabobank Heerenveen-Gorredijk doet mee aan de actie NLDOET op 16 maart. Besloten wordt om het project “bestrating
toegangspad naar molen” hiervoor op te geven.
Door de “Stichting tot behoud van het torenuurwerk” zijn eind vorig
jaar de 4 torenuurwerken, welke in eigendom zijn van de
Monumentenstichting, geinspecteerd. Van deze inspectie is voor
elk torenuurwerk een rapport opgesteld. Aan de kerkvoogdij wordt
een kopie ter beschikking gesteld.
De oude luidklok welke buiten de kerk is opgesteld is heel summier
bevestigd aan de ophangconstructie. Gelet op de diefstallen van
koper en brons de afgelopen tijd is het zinvol zijn om de
bevestiging te verbeteren. Cor Oosterhoff meldt een en ander bij
de kerkrentmeesters.
Voorzitter sluit vergadering om 22.00 uur met een dank aan iedereen voor inbreng
en plezierige en enthousiaste medewerking.
Volgend jaar zal een opnieuw een gezamenlijk overleg worden georganiseerd.

Voor akkoord:
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