Jaarverslag 2015 van de ‘Stichting Exploitatie Kaatsmuseum’ en de ‘Stichting
Collectie en Documentatie Kaatsmuseum’.
Algemeen
In het afgelopen jaar zijn door het bestuur en de vrijwilligers grote inspanningen geleverd bij
het verwerven van de nodige financiën en tevens bij de uitvoering van werkzaamheden ten
behoeve van de renovatie van het nieuwe onderkomen. Het is net als bij een atletiekwedstrijd
waarbij de laatste centimeters van het af te leggen parcours meestal beslissend zijn. Wij zijn
met Daphne Schippers in goed gezelschap met haar WK-titel op de 200 meter. Wij hebben er
dan ook alle vertrouwen in dat onze "trainingsarbeid" er toe gaat leiden dat we het nieuwe
museum in het tweede kwartaal van 2016 kunnen openen.

Overleg / contactmomenten
De realisatie van het nieuwe museum heeft ook in 2015 veel intern en extern overleg gevraagd met
o.a. overheden, sponsoren, fondsen etc. Hier een greep uit de vele vergaderingen en besprekingen:














Vergaderingen van het Stichtingsbestuur zeventien keer
Vergaderingen met de Museumcommissie / coördinatoren vier keer
Vergadering met de KNKB
Vergadering met de Koninklijke Permanente Commissie
Vergadering met de Freonen van het Kaatsmuseum twee keer
Meerdere keren overleg met de Gemeente Franekeradeel
Overleg met de Provinsje Fryslân
Bijwonen jaarvergadering Museumfederatie
Bijwonen vergaderingen Culturele Hoofdstad 2018 vijf keer
Contacten met een groot aantal media waaronder de Leeuwarder Courant, het Friesch Dagblad,
Omrop Fryslân, Franeker Courant, WIS-IN en diverse streekbladen. Tevens is op 15 januari 2015
een persconferentie gehouden.
Bijna dagelijkse overlegmomenten / contacten betreffende de inrichting van het museum.
Diverse informele contacten, waaronder het bijwonen van het NK meisjes in Hank Dussen
op 13 juni 2015 (vanwege verenigingsjubileum 25 jaar)

Activiteiten
 Huisvesting en inrichting
De definitieve aankoop van het voormalige bankgebouw van ABN-AMRO heeft op 27 januari 2015
plaatsgevonden. Dit kan als een historisch moment worden bestempeld nadat een decennium
lang naar een nieuwe locatie voor het museum is gezocht.
Nadat het pand in eigendom is verkregen is voortvarend gestart met de renovatie en verbouwing
van het voormalige bankgebouw. Met grote inzet van o.a. vrijwilligers is er gesloopt en vervolgens
verbouwd. Om enkele activiteiten te noemen: wanden geïsoleerd, isolatieglas aangebracht,
schilderwerk, vloeren boven voorzien van laminaat, technische installatie aangepast en waar
nodig vernieuwd, stucwerk etc.
Op 17 maart 2015 is wederom met assistentie van vrijwilligers de inboedel door een professionele
verhuizer overgebracht van het oude pand naar de nieuwe locatie.
Eveneens is op 17 maart 2015 door het bedrijf Artitude een presentatie aan het bestuur gegeven

over de nieuwe inrichting. Aan de al eerder aan hen gegeven opdracht dat het vernieuwend en
interactief moest worden is geheel voldaan. Een week later is dezelfde presentatie gehouden voor
een bredere groep mensen waaronder de KNKB, KPC, Bestuur Freonen van het Kaatsmuseum
en leden Museumcommissie / coördinatoren. Allen waren zeer positief over hetgeen werd
gepresenteerd.
Vervolgens is er inhoud gegeven aan de presentatie van voorwerpen, filmmateriaal etc. in de
nieuwe inrichting. Dit is een moeilijk en weerbarstig proces, omdat er telkens opnieuw keuzes
moeten worden gemaakt in wat je wel dan niet kunt / wilt laten zien. We hebben hierbij veel steun
gehad aan de expertise van kaatshistoricus Pieter Breuker.
Niet onvermeld mag blijven dat studenten van de NHL uit Leeuwarden een plan hebben gemaakt
voor de invulling van de schatkamer / kluis.
Tenslotte is in december nog gewerkt aan de plafonds en is een gietvloer aangebracht op de
begane grond. Met de afronding van deze werkzaamheden is de weg vrij om in januari 2016 te
starten met het opbouwen van de inrichting.


Marketing en Communicatie
Een nieuwe winkel met artikelen is natuurlijk mooi maar ook moet er worden "verkocht" ofwel er
moet publiek en liefst veel publiek kennismaken met het nieuwe museum.
Een 15-tal studenten van Hogeschool Windesheim uit Zwolle heeft het vervaardigen van een
Communicatie en Marketingplan op zich genomen. In september heeft een startbijeenkomst
plaatsgevonden met een delegatie van het bestuur. Doel hiervan was kennis met elkaar te maken
en informatie uit te wisselen over de wensen. Een eerste presentatie van de plannen heeft in
november plaatsgehad en dit zag er veelbelovend en vernieuwend uit. Eind januari 2016 zal het
definitieve marketing- en communicatieplan worden gepresenteerd.



Promotie
Tijdens de Van Aismadag in Bitgum op 23 augustus 2015 heeft het bestuur gezamenlijk met de
Freonen van het kaatsmuseum promotie gemaakt voor meer Freonen. We konden aan het einde
van de dag een 14 tal Freonen bijschrijven.



Beide stichtingen beschikken over de ANBI-status voor culturele instellingen.

Nieuwe objecten










4 januari 2015: een viertal medailles van de heer Auke Bijlsma uit Terhorne
6 januari 2015: een aantal kaatsvoorwerpen en een telegraaf met bijbehorende materialen van de
heer Jetze Dijkstra uit Aduard
10 januari 2015: twee medailles afkomstig van de heer H. van der Heide uit 1904 en geschonken
door mevrouw R.W. Pinkster-Bukers uit Gorinchem.
10 januari 2015: een tweetal fotoalbums, 3 multomappen met kaatsdia's, cassettebandjes,
8 geluidsbanden en een ordner met krantenknipsels en correspondentie van wijlen
de heer Pier Burenga en geschonken door mevrouw A. van Buul-Burenga uit Maarssen.
14 februari 2015: een voorwerp voorstellende een pelotespeler en een scheidsrechtersembleem
van de Belgische kaatsbond en geschonken door de heer Hessel Sevenster uit Leeuwarden.
29 april 2015: een keramisch voorwerp getiteld "Opa's tentje" voorstellende het PC-koepeltje en
geschonken door de heer Peter Hiemstra uit Olderberkoop.
29 mei 2015: in bruikleen ontvangen een collectie prijzen van de heer Dick Bruining uit Veendam.
30 mei 2015: een collectie kaatsdocumentatie, kaatsprijzen en kaatsboeken afkomstig van Jolt
Oostra uit Drachten geschonken door dochter Wytske Knook-Oostra uit Tollebeek.









2 juni 2015: 24 albums met foto's, beschrijvingen en lijsten vanaf 1933 van wijlen Arend Pasma
(chirurg in Leeuwarden) en geschonken door mevrouw A. Pasma-Kaastra uit Leeuwarden.
juni 2015: een wandbord van Makkumer aardewerk en een kaatslijst van kv Oostergo uit 1932
geschonken door Marjolein Katsma uit Amsterdam.
1 juli 2015: een serie foto's uit de jaren 1858 - 1900 met diverse voorstellingen betreffende het
kaatsen en PC-bestuurders geschonken door de heer A.J. Bruins uit Drachten.
3 augustus 2015: schenking van erven Gosse Blom, bestaande uit diverse boeken en geschriften
met betrekking tot de kaatssport.
In september: een origineel handgeschreven gedicht van Johannes Botes Bruinsma voor de PC in
1872. Het is als schenking afgestaan door mevrouw Sjoukje Stelwagen- van der Werff uit
Harlingen.
In oktober: van auteur Hylke Speerstra een aantal geluidsbanden ontvangen die hij destijds heeft
gebruikt bij de tot stand komen van het boek Kening op Sokken.

Financiën
Van de KNKB mochten wij een bijdrage ontvangen van € 10.000,--. De Gemeente Franekeradeel
geeft met ingang van 2014 een structurele subsidie van € 2.000,-- per jaar. Er werden tevens donaties
ontvangen van de Koninklijke Permanente Commissie en de Freonen van het Kaatsmuseum.
Voor de realisatie van het nieuwe museum (aankoop pand en inrichting) zijn er eenmalige giften
ontvangen van diverse fondsen en instellingen, van kaatsverenigingen of aanverwante stichtingen en
van particuliere kaatsliefhebbers. Daarnaast zijn er wederom enkele periodieke giften in het kader van
de nieuwe geefwet ontvangen. Het resultaat van alle financiële injecties stemt ons zeer positief en het
blijkt dat kaatsen en alles wat daarbij in het verlengde ligt een hoge gunfactor heeft. Er zijn nog wat
wensen en wij hebben er alle vertrouwen in dat we deze alsnog kunnen realiseren.

Organisatie
De organisatie van het kaatsmuseum bestaat geheel uit vrijwilligers. De motivatie van de vrijwilligers is
hoog en dat is o.a. gebleken uit de grote inzet bij diverse werkzaamheden tijdens de renovatie,
verhuizing en tal van andere activiteiten. Een woord van dank is dan ook zeker op zijn plaats.
Om het contact met de vrijwilligers te onderhouden en hen op de hoogte te stellen van de stand van
zaken zijn dit jaar een vijftal nieuwsbrieven verzonden. Ook is een inventarisatie gemaakt van de tijd
die men wenst te besteden en de soort taak die men wil of kan verrichten. Hieruit is gebleken dat we
nog op zoek zijn naar minimaal 15 vrijwilligers die zich specifiek willen inzetten als
gastheer /gastvrouw.
Op 27 november 2015 is een bijeenkomst georganiseerd om een ieder te informeren over de stand
van zaken en met name een tipje van de sluier op te lichten betreffende de nieuwe inrichting van het
museum. Conclusie was een zeer enthousiast onthaal van de plannen en men ging huiswaarts met
een kleine attentie als dank voor de grote getoonde inzet in het afgelopen jaar.

Personalia
Van de volgende Freonen moesten wij in 2015 helaas afscheid van nemen:





17 januari 2015 overleden Eke Dijkstra-de Groot op de leeftijd van 94 jaar. Zij was de weduwe van
onze oud voorzitter van het kaatsmuseum Johannes Dijkstra
5 april 2015 overleden Tjits Hoitsma-Piersma op de leeftijd van 78 jaar. Zij was oud-bestuurslid
van de Museumcommissie en vrijwilligster.
4 oktober 2015 overleden Jan van der Meij op de leeftijd van 70 jaar. Hij was oud-voorzitter van
de Koninklijke Permanente Commissie.

Het bestuur van de Stichting Exploitatie Kaatsmuseum en Stichting Collectie en Documentatie
Kaatsmuseum bestaat uit:
Jan Hiemstra - Franeker
Frans Dijkstra - Bitgum
Theunis Piersma - Witmarsum
Piet van Duinen - Franeker
Theo Kuipers - Mantgum

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bouwkundige zaken en gebouwenbeheer
Museale zaken

