Jaarverslag 2014 van de ‘Stichting Exploitatie Kaatsmuseum’ en de ‘Stichting
Collectie en Documentatie Kaatsmuseum’.
De inspanningen van het bestuur om een stevige financiële grondslag te verwerven voor een
nieuw kaatsmuseum is vergelijkbaar met de Elfstedentocht van 1963. We hebben Het Bildt
gepasseerd, in Dokkum gestempeld en zijn nu op de terugweg over de Dokkumer Ie. De
verlichting van Leeuwarden is in zicht en in tegenstelling tot de Elfstedentocht is 24.00 uur niet
de limiet maar mogen we de volgende ochtend de laatste kilometers afleggen. Zo is de situatie
van het kaatsmuseum en verwachten we begin 2015 de laatste meters te halen, zodat het
nieuwe kaatsmuseum geopend kan worden voor het publiek.

Overleg / contactmomenten
De realisatie van het nieuwe museum heeft ook in 2014 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 veertien keer
Vergaderingen met de Museumcommissie drie 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 en presentatie gehouden op de verkiezingsavond van de Gemeente Franekeradeel
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 28 februari 2014
een persconferentie gehouden.
Diverse informele contacten

Activiteiten
 Huisvesting en inrichting
De gehele collectie is ingepakt en mag met toestemming van de eigenaar opgeslagen blijven in
het oude pand.
Het afgelopen jaar zijn reeds voorbereidingen getroffen om de contouren van de nieuwe inrichting
vorm te geven. Daarvoor is in december onder leiding van mediadeskundige Ritsko van Vliet een
brainstormsessie georganiseerd. De deelnemers van de sessie bestonden uit personen afkomstig
uit verschillende disciplines zoals commercieel, PR en Marketing, museaal, architectonisch,
bouwkundig, bestuurlijk etc. Er is een basisdocument opgesteld dat verder zal worden uitgewerkt.
Dit document zal uiteindelijk leiden tot een complete eigentijdse inrichting voor verschillende
doelgroepen.
Ook werd een voorschot genomen op de toekomst met de nadrukkelijke ambitie om meer publiek
te gaan trekken. Hiervoor werd deelgenomen aan een tweetal cursussen (PR & Marketing en
Social Media) beide georganiseerd door de Museumfederatie Fryslân.



Financiering
Plannen maken is één, maar het realiseren van plannen is twee. Realisatie is afhankelijk van het
verwerven van voldoende financiële middelen. Nadat de Gemeente Franekeradeel en de
Provinsje Fryslân positief hadden gereageerd op de in november 2013 door de raad
respectievelijk de staten ingediende moties, is hard gewerkt aan de verdere onderbouwing van
onze plannen. Hiervoor is een gedetailleerd projectplan ontwikkeld dat tevens is gebruikt bij het
aanschrijven van fondsen en sponsoren.
Daarnaast is een verkorte vorm van het projectplan gemaakt als " bidbook". Dit "bidbook" is
eveneens gebruikt voor de presentatie van onze plannen en uiteraard ook voor het werven van de
benodigde financiële middelen.
De activiteiten om dit doel te bereiken waren in 2014:
-- Aanvragen bij diverse fondsen
-- Een oproep aan de KNKB-verenigingen voor een extra bijdrage van € 1,00 per lid
-- Een oproep aan de Freonen van het Kaatsmuseum
-- Een crowdfundaktie bij kaatsliefhebbers
-- Het aanwezig zijn met een stand en het uitreiken van folders tijdens de Dames PC in Weidum
-- Het aanwezig zijn met een stand tijdens de Flaeijelfeesten in Oudehorne
-- Het aanwezig zijn met een stand en het uitreiken van folders tijdens de Oldehovedag in
Leeuwarden
Al deze inspanningen hebben er toe geleid dat een 95% van de totale investering van € 450.000
eind december concreet zijn gerealiseerd. Daarnaast is door onze aanwezigheid bij de
verschillende evenementen veel goodwill gekweekt en heeft het nieuwe Freonen opgeleverd voor
het kaatsmuseum. Er is dan ook alle reden voor vertrouwen dat het ontbrekende geld op korte
termijn wordt binnen gehaald.



Digitaliseringsproject kaatsfoto's
Het scannen en het beschrijven van het fotomateriaal van de voormalige CFK is zo goed als
afgerond. Voor de toekomst liggen er in ieder geval nog twee grote klussen op de plank: het
digitaliseren van het fotomateriaal van Jan Tromp en Gert Gort.



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



Medewerking verleend aan bakkerij Van der Veen betreffende uitleen van kaatsattributen voor de
inrichting van de bakkerswinkel annex coffeecorner op de begane grond van de Camminghastins.



Medewerking verleend ten behoeve van het 125 jarig jubileum kv "Het Noorden" te
St. Jacobiparochie. Diverse kaatsprijzen en andere attributen zijn tijdelijk ter beschikking gesteld
voor het inrichten van hun jubileumtentoonstelling.



Uitleen van prijzen en materiaal aan het Geelvinck Hinlopen Huis in Amsterdam. Het uitlenen is
een activiteit die ook in de toekomst vaker zal worden georganiseerd. Op deze wijze wordt ook
landelijk meer bekendheid gegeven aan onze zo geliefde kaatssport.

Nieuwe objecten



De familie van wijlen Jolt Oostra van Drachten schonk diverse prijzen en kaatsliteratuur.
De heer Oostra is overleden op 22 maart 2014 in de leeftijd van 76 jaar.
Hij heeft van 1984 tot en met 1993 deel uitgemaakt van de Museumcommissie



De familie van wijlen Pier Burenga leverde fotoalbums en diamateriaal. De heer Burenga,
een verwoed amateurfotograaf, is afkomstig van Bitgum en overleden in Valkenswaard op
11 februari 2014 in de leeftijd van 96 jaar.



Durk de Vries van Wier; schenking van diverse prijzen



Auke Bijlsma; schenking van diverse prijzen



Dick Bruining; diverse prijzen ontvangen in bruikleen

Financiën
Van de KNKB mochten wij een bijdrage ontvangen van € 14.000,--. 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.
Met het oog op de aankoop van een nieuw pand voor het kaatsmuseum, de voormalige ABNAMRObank aan de Voorstraat 76 te Franeker, zijn er eenmalige giften ontvangen van diverse fondsen
en instellingen, van kaatsverenigingen of aanverwante stichtingen en van particuliere
kaatsliefhebbers. Daarnaast zijn er enkele periodieke giften in het kader van de nieuwe geefwet
ontvangen. Voor de verbouw en inrichting van het kaatsmuseum zijn er door diverse fondsen
eenmalige giften toegezegd.

Organisatie
Het is de bedoeling dat de toekomstige organisatie van het kaatsmuseum geheel bestaat uit
vrijwilligers. Om deze organisatie in goede banen te leiden is reeds geïnvesteerd in het verwerven van
kennis en is een opzet gemaakt van de nieuwe werkwijze. Het organisatieplaatje is in concept
besproken met de huidige museumcommissie en zal in het eerste kwartaal van 2015 worden
vastgesteld.
Nu het museum meer dan een jaar geleden de deuren heeft moeten sluiten is het grootste deel van
de werkzaamheden stil komen te liggen. Daardoor dreigt ook de binding met de vrijwilligers te
verslappen. Om dit te voorkomen zijn een aantal nieuwsbrieven verzonden en is in oktober een
bijeenkomst georganiseerd waar tekst en uitleg is gegeven over de stand van zaken. Van te voren is
een bezoek gebracht aan het nieuwe pand aan de Voorstraat.
Er is door allen een grote betrokkenheid en enthousiasme getoond en dit heeft weer geresulteerd in
een aantal nieuwe aanmeldingen van vrijwilligers. We hebben op dit moment ruim 40 vrijwilligers en
dit aantal willen we nog uitbreiden met minimaal 10 tot 15 enthousiaste personen.

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

