Jaarverslag 2016 van de ‘Stichting Exploitatie Kaatsmuseum’ en de ‘Stichting
Collectie en Documentatie Kaatsmuseum’.
Algemeen
Het jaar 2016 valt te karakteriseren als een jubeljaar, want op donderdag 1 september
jongstleden werd het Kaatsmuseum officieel geopend. Alle circa 160 gasten waren om
logistieke redenen uitgenodigd om in het kerkelijk gebouw De Voorhof, gelegen tegenover het
Kaatsmuseum, bij elkaar te komen. Daarbij heeft voorzitter Jan Hiemstra een welkomstwoord
en een presentatie over de totstandkoming van het project verzorgd. Wethouder Caroline de
Pee van Franekeradeel heeft de openingstoespraak gehouden. Om te benadrukken dat het
Kaatsmuseum ‘van ons allen is en dat er door velen is bijgedragen aan de totstandkoming’
werd een speciale delegatie door ceremoniemeester Theunis Piersma uitgenodigd naar voren
te komen. Vertegenwoordigers van de gemeente Franekeradeel en de provincie Fryslân, de
voorzitters van resp. het Kaatsmuseum en de Vrienden van het Kaatsmuseum, werden
verzocht om samen met vertegenwoordigers van alle betrokken fondsen, van
kaatsverenigingen en particuliere geldschieters, gezamenlijk en gelijktijdig de
openingshandeling te verrichten door een lang lint door te knippen. Alle ‘lintknippers’ mochten
behalve de schaar, ook een stuk openingslint van 60 cm als aandenken mee naar huis nemen.
De bijeenkomst waarvan de openingshandeling het belangrijkste onderdeel vormde, kan als
zeer geslaagd bestempeld worden. De bezichtiging van het Kaatsmuseum leverde tijdens de
receptie nadien veel complimenten op.

Overleg / contactmomenten
De realisatie van het nieuwe museum heeft ook in 2016 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 twintig keer
Vergaderingen met de Museumcommissie / coördinatoren vier keer
Vergadering met het bestuur en directie van de KNKB
Vergadering met de Koninklijke Permanente Commissie
Vergadering met de Freonen van het Kaatsmuseum twee keer
Overleg met de Gemeente Franekeradeel en de Provinsje Fryslân
Bijwonen jaarvergadering Museumfederatie
Bijwonen vergaderingen Culturele Hoofdstad 2018
Contacten met een groot aantal media waaronder de Leeuwarder Courant, het Friesch Dagblad,
Omrop Fryslân, Franeker Courant, WIS-IN en diverse streekbladen
Bijna dagelijkse overlegmomenten / contacten betreffende de inrichting van het museum
Jubileumreceptie kv Us Keatsen Akkrum op 27 augustus bijgewoond i.v.m. hun 100 jarig bestaan

Activiteiten


Huisvesting en inrichting
Inrichtingsplan van Artitude
Op 17 maart 2015 is door het bedrijf Artitude een presentatie aan het bestuur gegeven over de
inrichting van de begane grond als nieuwe tentoonstellingsruimte. Aan de aan Artitude gegeven
opdracht voor een vernieuwend en interactief Kaatsmuseum was geheel voldaan. Een week later
is dezelfde presentatie gehouden voor een bredere groep waaronder vertegenwoordigers van de
KNKB, de Koninklijke PC, het Bestuur van de Vrienden van het Kaatsmuseum en de leden van de
Museumcommissie. Alle aanwezigen waren zeer positief over hetgeen werd gepresenteerd.
Nadere keuzes
Vervolgens moesten er nadere keuzes worden gemaakt uit de grote hoeveelheid presentaties van
voorwerpen, filmmateriaal en geluidsfragmenten voor de nieuwe inrichting. Hierbij is gebruikt
gemaakt van de expertise van kaatshistoricus Pieter Breuker, tevens oud-voorzitter van de
Vrienden van het Kaatsmuseum. Studenten van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden hebben
een plan gemaakt voor de invulling van de kluis als schatkamer.



Documentatiecentrum
Het documentatiecentrum is gehuisvest op de eerste verdieping en ingericht met deels gebruikt
meubilair. Nieuw aangeschaft zijn computers met beeldschermen en een printer/scanapparaat
waarmee op A3 formaat kan worden geprint en gescand. Na een noodzakelijke pauze van twee
jaar is in het derde kwartaal van 2016 weer gestart met het verwerken van documentatiemateriaal
door een groep enthousiaste vrijwilligers.



Marketing en Communicatie
In de tweede helft van 2015 en begin 2016 zijn een 15-tal studenten van Hogeschool Windesheim
in Zwolle bezig geweest met een Marketing- en Communicatieplan. Na een startbijeenkomst met
een delegatie van het bestuur in september 2015 om met elkaar kennis te maken en informatie uit
te wisselen, zijn de studenten voortvarend aan de slag gegaan. In november 2015 hebben drie
groepen een presentatie gehouden en hun plannen aan het bestuur ontvouwd. Aan de hand
daarvan zijn nadere keuzes gemaakt, uitmondend in één definitief plan voor de marketing en de
communicatie dat in januari 2016 in Zwolle aan het bestuur is gepresenteerd. Onderdeel van het
marketing- en communicatieplan was het ontwerp van de huisstijl inclusief logo. Vanaf dat
moment kan het Kaatsmuseum over een eigen huisstijl beschikken die via visitekaartjes,
briefpapier en enveloppen naar buiten gebracht wordt maar ook op de voorgevel van het
Kaatsmuseum en de nieuwe website www.keatsmuseum.frl aangetroffen wordt.
Vervolgens heeft Okkinga Communicatie uit Bolsward opdracht gekregen om voor 2017
activiteiten te ontwikkelen voor de verschillende doelgroepen (toeristen, onderwijs, kaatsers etc),
waarbij het rapport van Hogeschool Windesheim als uitgangspunt dient.



Publiekszaken
De weken na de officiële opening op 1 september 2016 zijn o.a. benut als leerperiode voor de
ruim 30 baliemedewerkers. Door hun input zijn in het vierde kwartaal de nodige aanpassingen
gerealiseerd. Het aantal "spontane" bezoekers komt langzaam op gang en men is unaniem in de
positieve beoordeling van het nieuwe museum. Ook mochten wij enkele groepen ontvangen
waaronder een grote groep Freonen, ondernemersverenging en de Frjentsjerter Universiteit.
Dit alles heeft geresulteerd in 650 bezoekers.

Nieuwe objecten



















12 januari 2016; een tekening van Willem Westra door de Boersma-Adema Stichting
16 januari 2016; diverse materialen en een origineel PC-gedicht uit 1872 door Theo Kuipers
29 maart 2016; jaarverslag Keatsferiening Easterein
29 maart 2015; jaarverslag KNKB
3 mei 2016; schenking diverse documentatie en drie zilveren lepels van wijlen kaatser
Folkert Hiddinga door mevrouw J. Castelein-Hiddinga
e
Mei; Drie 17e en 18 -eeuwse tegels met afbeeldingen van kaatsers van Klaas Regts uit Franeker
8 augustus 2016; schenking van OKK Bitgum het boek 100 jaar Gripe
11 augustus 2016; in bruikleen ontvangen een zilveren beker van kv Foarut Marsum
Deze zilveren beker heeft in de jaren 1955 - 2008 gediend als wisselprijs van de
hoofdklassewedstrijd heren. Opschrift: "Wisselprijs Dr. H. Popta Gasthuis - Marsum"
Nu opgenomen in de vaste tentoonstelling bij bijzondere wisselprijzen.
26 augustus 2016; in bruikleen ontvangen een zilveren bal van LKC "Sonnenborgh"
In het jaar 1908 aangeboden door Koning Leopold II tijdens een internationale wedstrijd in
Saint Gilles. Nu opgenomen in de vaste tentoonstelling bij de internationale contacten.
26 augustus 2016; in bruikleen ontvangen van Afke Hijlkema diverse voorwerpen en prijzen
en beeldvormend voor haar succesvolle kaatscarrière. Nu opgenomen in de vaste tentoonstelling.
27 augustus 2016 twee jubileumboeken, uitgebracht naar aanleiding van het 100-jarig bestaan
van kaatsvereniging ‘Us Keatsen’ Akkrum, aangeboden tijdens de receptie op de feestavond.
7 september 2016; geschonken door Fenna Zeinstra een drietal shirts.
11 oktober 2016; Gipsen model van Willem Westra ontvangen van de heer G. Adema en gemaakt
door zijn vader G.J. Adema.
2 november 2016; geschonken door familie Veenstra uit Heerenveen 2 medailles met
documentatie gewonnen tijdens de Olympiade van 1916 door Johan van der Burg.
12 november 2016; tweetal fraaie tekeningen van PC, ontvangen van de Frentsjerter Universiteit.
Tekenaar is Johan Conrad Greve, architectuur- en landschapsschilder uit Amsterdam.
14 november 2016; prijzen o.a. zilveren lepels, kaatshandschoen en fotomateriaal geschonken
door mevrouw M. TH. Venstra-De Boer uit Herbaijum van wijlen Gerben de Boer uit Franeker.

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.
Daarnaast zijn er wederom enkele periodieke giften in het kader van de nieuwe geefwet ontvangen.
Financieel overzicht (aankoop, verbouw en inrichting)
De kosten voor aankoop van het museumpand waren begroot op € 269.500 en de verbouw en
inrichting voor een bedrag van € 252.500 met een totale begroting van € 522.000.
De realisatie is geweest € 267.208 voor de aankoop en € 269.384 voor de verbouw en inrichting met
een totaal van 536.592. Dit resulteert in een netto overschrijding van € 14.592.

Financiering op Hoofdlijnen

Bron
Overheden (gem. resp. prov.)
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Begroting Realisatie Begroting Realisatie Begroting Realisatie
150.000
150.000
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Organisatie
De organisatie van het kaatsmuseum bestaat geheel uit vrijwilligers. Er is door de groep van 60
vrijwilligers een grote bijdrage geleverd en een woord van dank is hier geheel op zijn plaats.
Voor het contact met het bestuur en de vrijwilligers en de vrijwilligers onderling, zijn nieuwsbrieven
verzonden en zijn bijeenkomsten gehouden, met als laatste op 22 december 2016 een
eindejaarsbijeenkomst.

Personalia
Van de volgende Freonen moesten wij in 2016 helaas afscheid van nemen:



15 april 2016; Jelle Takema - Harlingen overleden op de leeftijd van 77 jaar. Jarenlang vrijwilliger
van het kaatsmuseum en voormalig lid van de museumcommissie.
12 november 2016; Joop van der Veen - Franeker lid KPC overleden op de leeftijd van 50 jaar.

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

