Jaarverslag 2017 van de ‘Stichting Exploitatie Kaatsmuseum’ en de ‘Stichting
Collectie en Documentatie Kaatsmuseum’.
Algemeen
Dit jaar kenmerkte zich als het jaar dat het museum een volledig kalenderjaar voor het publiek
was geopend. Er is in 2017 hard gewerkt aan een aantal belangrijke onderdelen om in alle
opzichten te komen tot een volwaardig museum. Veel energie is gestoken in het uitvoeren van
het marketing- en communicatieplan, ontwikkeling van een nieuw meerjarenbeleidsplan en als
laatste maar zeker niet onbelangrijk de ontwikkeling van het digitaliseringsproject. Al deze
activiteiten zijn gezamenlijk met een groot aantal vrijwilligers opgepakt.

Overleg / contactmomenten
Het runnen van het museum en alle hieruit voortvloeiende activiteiten vraagt veel intern en extern
overleg en afstemming. Hierbij een greep uit de vele vergaderingen en besprekingen:











Vergaderingen van het Stichtingsbestuur tien keer
Vergaderingen met de Museumcommissie / coördinatoren, communicatiegroep
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
Bijwonen jaarvergadering Museumfederatie
Bezoek aan het Kazemattenmuseum in Kornwerderzand
Bezoek aan het Scheepvaartmuseum in Sneek
Bijeenkomst georganiseerd voor de politieke partijen in verband met de verkiezingen t.b.v. de
vorming van de nieuwe gemeente Waadhoeke

Activiteiten


Huisvesting en inrichting
Na een jaar ervaring blijkt dat het destijds genomen besluit om het huidige pand te kopen voor het
museum, een goede beslissing is geweest. Het gebouw past ons qua maatvoering en locatie als
een jas. Ook de inrichting wordt door het publiek zeer gewaardeerd. Er zijn een klein aantal
aanpassingen verricht onder andere de plaatsing van een vitrine voor nieuwe aanwinsten en
tijdelijke tentoonstellingen.



Documentatiecentrum / verzamel- en collectiebeleid
Er is door de vrijwilligers hard gewerkt om de ontstane achterstand in de werkzaamheden als
gevolg van de noodzakelijke sluiting van het museum weg te werken. Ook wordt nagedacht over
de samenstelling van de collectie op compleetheid en het feit of er voorwerpen zijn die wellicht op
termijn niet in het museum thuishoren. Als voorsortering op dit beleid worden in principe geen
nieuwe bruikleenovereenkomsten aangegaan, met uitzondering van speciale nog ontbrekende
collectiestukken, die passen binnen het vastgestelde verzamelbeleid. In dit licht is gestart met het
herijken van de bruikleenovereenkomsten en dit heeft ertoe geleid dat een aantal
bruikleenovereenkomsten zijn omgezet in schenkingen.



Marketing en Communicatie
Dit jaar is volop ingezet op de uitvoering van het marketing- en communicatieplan. Vele
activiteiten zijn ontplooid zoals deelname aan foldermarkten in Berltsum en Spannum, uitzetten
van foldermateriaal op 120 toeristische punten in de provincie Fryslân, folders verspreiding bij de
PC, Freulepartij in Wommels en Frouljus PC in Weidum.
Daarnaast waren er regelmatige publicaties in het bondsblad van de KNKB de Keats, plaatsing
advertenties in diverse bladen etc.
In samenwerking met het Koninklijke Eise Eisinga Planetarium en Museum Martena is een
combikaart geïntroduceerd. Ook is een kleine museumwinkel geopend met leuke artikelen voor
jong en oud.
Tenslotte is een eerste begin gemaakt met activiteiten op het gebied van Social Media als
Facebook. Dit onderdeel zal de komende jaren verder worden uitgebouwd. Alle ingezette
middelen hebben als doel grotere bekendheid van het museum te genereren en dus meer
bezoekers te trekken.



Publiekszaken
Om meer bezoekers te trekken zijn vele activiteiten ontplooid.
Om er een aantal te noemen:
-- Uitvoering marketingplan,
-- Tijdelijke tentoonstellingen als die van Teade Zijlstra en de Vier Gebroeders Van Wieren
-- Deelname aan diverse lokale activiteiten
-- Ontvangst van diverse groepen van verenigingen, Freonen, scholen, bedrijven.
Dit alles heeft geresulteerd in een totaal van 1.870 bezoekers.

Nieuwe objecten

















Een medaillekast inclusief eretekens afkomstig van wijlen Ynze Kuperus - Wijnaldum
Eretekens afkomstig van wijlen Jolt Oostra - Drachten
Kleding van Fenna Zeinstra uit Sneek
Zwarte lange broek en wit overhemd van wijlen Hotze Schuil
Zilveren lepels en vorken, kaatshandschoen en verschillende foto’s van wijlen Gerben de Boer Franeker
Gouden medaille van de Nationale Olympische Spelen jaar 1916
van wijlen Johannes van der Brug – Amsterdam
In bruikleen ontvangen twee zilveren lepels jaren 1927 en 1932 van wijlen Dirk P. de Jong – Wier
Diverse internationale prijzen ontvangen van de KNKB
Houten “handschoen” Pallona col Bracciale van Marty Slager – St. Jacobiparochie
Een serie foto’s van Jan Reitsma – Pingjum geschonken door mevrouw Stellingwerf - Ried
Een gouden horloge uit het jaar 2000 toen Leonie en Fenna Zeinstra samen de Ald Meiers partij
wisten te winnen en geschonken door kaatsvereniging “De Eendracht” - Hitzum
Gouden horloge 1e prijs Freule 1963 namens kaatsvereniging “LKC Sonnenborgh” – Leeuwarden
en geschonken door Cor Schaalje - Vught
Drie ingelijste bondsoorkondes van kaatsvereniging “LKC Sonnenborgh – Leeuwarden uit de jaren
1909, 1910 en 1911. Deze zijn geschonken door de heer J. van der Meer - Leeuwarden
In bruikleen ontvangen een medaillekast met eretekens van wijlen Teade Zijlstra – Witmarsum
Zilveren verenigingsspeld (beschermheer) van wijlen de heer G.R. Brouwer en geschonken door
mevrouw K. de Jong-Brouwer
Jubileumbord KNKB 100 jaar 1997 en geschonken door de heer P. Breuker - Feanwâlden

Financiën
Van de KNKB mochten wij een bijdrage ontvangen van € 10.000,--. De Gemeente Franekeradeel
geeft een structurele subsidie van € 2.750,-- 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.
Tenslotte werden we verrast door een royale gift van € 2.500,-- na afloop van het prachtige kaatsfeest
van de Vier gebroeders Van Wieren op 10 september 2017.

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 2017 een
eindejaarsbijeenkomst.

Personalia
Van de volgende Freon moesten wij dit jaar helaas afscheid nemen:


24 september 2017: Doekle Yntema – Grou in de leeftijd van 95 jaar. Hij is in de periode 1988 t/m.
1992 lid van de Museumcommissie geweest. Was lid van verdienste van de KNKB en werd voor
zijn vele activiteiten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Naast verdrietige momenten waren er ook hoogtepunten voor de volgende personen:


26 april 2017 ontving Jan Hiemstra uit handen van burgemeester Van Zuijlen namens de Koning
de versierselen Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dit o.a. voor zijn grote verdiensten voor het
Kaatsmuseum in de periode 2005 t/m 2017.



14 juni 2017 ontving Pieter Breuker uit handen van prinses Beatrix de Zilveren Anjer van het Prins
Bernhard Cultuur Fonds. Hij kreeg deze hoge onderscheiding voor zijn bijdrage aan de
cultuurhistorie, in het bijzonder de kaats- en sportgeschiedenis in relatie tot kunst en cultuur.

Het bestuur van de Stichting Exploitatie Kaatsmuseum en Stichting Collectie en Documentatie
Kaatsmuseum bestaat per 31 december 2017 uit:
Jan Hiemstra – Franeker
Theunis Piersma - Witmarsum
Frans Dijkstra - Bitgum
Theunis Piersma - Witmarsum
Piet van Duinen - Franeker
Theo Kuipers - Mantgum

Voorzitter tot 1 november 2017
Voorzitter ad interim vanaf 1 november 2017
Secretaris
Penningmeester
Bouwkundige zaken en gebouwenbeheer
Museale zaken

