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Jierferslach 2017
Foarwurd
It bestjoer betanket ek dit jier de meiwurkers en de frijwilligers fan it Gysbert JapicxhQs foar
it wurk dat yn 2017 dien is foar it Gysbert Japicxhus, sawol foar de Fryske (tekst)winkel, it
TIP, it OV-oplaadpunt as wol foar it museum. SCinder harren ynset hie ien en oar net
funksjonearje kinnen.

Algemien Bestjoer
It algemien bestjoer bestiet ut de leden:
- mefrou W.Chr. Vroegindeweij (foarsitter);
- mefrou C. Brouwer (skriuwster/ponghalder);
- de hear P.Y. Boersma (lid);
- mefrou L. Flapper (lid);
- de hear H. De Jong (lid), oant en mei 18 desimber;
- de hear H. Kort (lid)
- de hear H.J. van der Meer (lid); oant en mei 14 febrewaris 2017.
- mefrou G. Schotanus (lid);
It algemien bestjoer hat 5 kear byinoar west yn 2017 (14 febrewaris - 2 maaie - 30 maaie 28 septimber - en 18 desimber). Dit is faker as gewoan. Hat Cinder oaren te krijen mei it feit
dat der üntjouwingen binne oer de ynfolling fan it stedhüs fan Boalsert (mooglike
gearwurking tusken Titus Brandsmamuseum / Aldheidskeamer Boalsert en üs stichting) om
dêr de trije musea Onder te bringen. Boppedat is it doel dat ek de gemeente SüdwestFryslan der in loketfunksje haldt en dat de biblioteek Onderdak kriget. Yn 2016 is it ek it idee
Ontstien om fan gemeentewegen der ek in histoarysk argyf yn Onder te bringen. Dit is yn de
rin fan 2017 fierder bepraat, konkreet is no it doel dat it hOs foar inoar wêze sil yn 2020.
Ek waard yn de rin fan 2014 bekend dat de TIP-fergoeding net mear safolle is oft we
wend wiene. Der is dêrom kontakt socht mei Bolsward Promotion (dy kriget de TIP-jilden
foar Boalsert), petearen fierd en bepraat dat yn alle gefallen de TIP foar 2014 behalden
bliuwt foar it Gysbert JapicxhOs. Foar 2015 jildt itselde ferhaal, de opbringsten binne folie
minder as yn it ferline mar it leveret noch hieltiten jild op dat we goed brOke kinne. Ek foar
2016 wie it itselde ferhaal. In minimale fergoeding, mar it is Ontfongen en it jout
ferdivedaasje yn it Gysbert Japicxhus en leveret dochs wer wat op. Foar 2017: gjin
fergoeding mear. Wol binne der kosten fansels, mar it leveret ek folie aksje op.
Dêrom is ein 2017 besletten de gearwurking mei Bolsward Promotion op te sizzen.
We binne yn dy tiid benadere om wer in W V - k a n t o a r te wurden. Dêr ha we ja tsjin sein en
fan 1-1-2018 óf meitsje we dan ek ünderdiel ut van de V W en sil der yn 2018 sünt lange tiid
wer in WV-flagge hingje.
Yn 2016 binne we üteinset mei 'Freon fan Gysbert' en de kontakten fan de aksje 100 x
100 hawwe we dêrfoar brükt. Ein 2017 wiene dat der 53 persoanen.
In Freon fan Gysbert betellet minimaal € 17,50 yn it jier en kriget dêrfoar:
fergees tagong ta it museum
10% koarting yn de winkel
in wolkomstgeskink
twa kear yn it jier in digitale nijsbrief
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de Freonen fan Gysbert binne ütnüge foar de Freonedei op 14 oktober 2017, moarns fan
10.00 öf yn it stedhüs fan Boalsert. Nei de ynrin mei kofje waard der in wolkomstwurd
halden troch de foarsitter fan de stichting. Dêrnei joech arsjitekt Adema fan Dokkum
ütlis oer de stedhüsplannen. Ek wie der noch Onder begelieding in rüngong troch it
stedhüs en besichtiging fan de Aldheidskeamer. Neitiids koe der mei-inoar in broadsje
iten wurde. Wa't belangstelling hie koe de middeis nei de Gysbert Japicxpriisütrikking yn
de Martinitsjerke.

Foar 2017 slüt de jierrekken öf mei in negatyf saldo fan € 23.184,00. Dat wurdt yn
mindering brocht op de negative algemiene reserve.

Deistich bestjoer
Leden fan it deistich bestjoer:
- mefrou W. Chr. Vroegindeweij (foarsitter);
- mefrou C. Brouwer (skriuwster, ponghalder);
- vacant
- taheakke de projektlieder frou V. Brink-Stilma, salang as der gjin nij DB-lid fün is.
It deistich bestjoer hat ferskate kearen byinoar west, al of net oanfolle mei leden fan it
algemien bestjoer. Dat wiene in tal foarbesprekkingen foar de gearkomsten fan it algemien
bestjoer.
Lykas foargeande jierren binne der wer petearen fierd omdat yn de rin fan dit jier wer düdlik
waard dat we lang net üt kamen mei de finansjes omdat de rinte-opbringsten noch altiten
leech binne, de subsydzjes nei ünderen geane, de TIP ynkomsten der net mear binne en sa
mear.
Der binne dan ek ferskate petearen fierd, ü.o. mei:
- Wethalders gemeente Südwest-Fryslan
- Amtners gemeente Südwest-Fryslan
- Amtners provinsje Fryslan
- Deputearre provinsje Fryslan
Oan de ein fan it jier is it DB in tal kearen byelkoar west y.f.m. de fakatuere foar in nije
projektlieder.
Der is ein 2017 noch gjin nij deistich bestjoerslid fün as opfolger fan de hear Krol en de hear
v.d. Meer.

Skewielster Fryske ( t e k s t ) w l n k e l / m u s e u m :
- mefrou F. Brink-Stilma.
Hja is de projektmeiwurkster oant en mei 31 desimber 2017.
Hja sil har foaral dwaande halde mei de projekten ta stan te bringen en de rinnende saken
dy't omtinken freegje en net troch de oare meiwurkers/frijwilligers dien wurde kinne.
Spitigernoch ha we ein 2017 ek werklik öfskied nommen fan frou Brink omdat se in oare
baan krigen hat. We betankje har as bestjoer foar al har ynset de ófrüne jierren en de
projekten dy't ünder har lieding ta stan kommen binne en sadwaande it Gysbert Japicxhüs
better op de kaart set is.
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