Jaarverslag 2018 van de ‘Stichting Exploitatie Kaatsmuseum’ en de ‘Stichting
Collectie en Documentatie Kaatsmuseum’.
Algemeen
Dit derde jaar na de heropening in 2016 is gestaag gewerkt aan de verdere uitbouw van
activiteiten. Dit moet resulteren in meer bezoekers voor het museum. Extra impulsen waar we
zeker profijt van mee hebben gekregen zijn de activiteiten rond Culturele Hoofdstad 2018 en de
Keatswike. De combikaarten met het Planetarium en Museum Martena hebben ook extra
bezoekers opgeleverd. Daarnaast zijn activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd die mee moeten
zorgen dat we een modern museum blijven. Een sprekend voorbeeld hiervan is het
digitaliseringsproject dat onder meer is bedoeld voor de ontsluiting van de duizenden
documenten, foto’s en voorwerpen. Al deze inspanningen zijn mogelijk door de grote inzet van
60 vrijwilligers.

Overleg en contactmomenten
De bedrijfsvoering van het museum en alle hieruit voortvloeiende activiteiten vragen regelmatig intern
en extern overleg en afstemming. Hierbij een greep uit de vele vergaderingen en besprekingen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vergaderingen van het Stichtingsbestuur: 11 keer
Vergaderingen met de Museumcommissie / coördinatoren, communicatiegroep
Vergadering met het bestuur en directie van de KNKB
Overleg met de Gemeente Waadhoeke
Evaluatiebijeenkomsten met vrijwilligers
Overleg Stadspromotie Franeker en KPC
Overleg met Commissie Schoolkaatsen
Bijwonen bijeenkomst KIEN (Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland)
Overleg met Koninklijk Planetarium Eise Eisinga en Museum Martena betreffende gezamenlijke
activiteiten t.b.v. educatie aan (basis) scholen
Overleg met het Frysk Film Argyf over het ontsluiten van de meer dan 50 kaatsfilms

Activiteiten
•

Huisvesting en inrichting
De inrichting is dermate nieuw dat in 2018 geen wijzigingen zijn aangebracht. Dit is ook niet nodig
want het blijkt dat de bezoekers uitermate tevreden zijn over de presentatie van de geschiedenis
van de kaatssport.

•

Documentatiecentrum / verzamel- en collectiebeleid
Naast de reguliere werkzaamheden in het documentatiecentrum, zoals het bijhouden van
klassementen, het beantwoorden van steeds meer verzoeken om informatie, het verzamelen van
kaatslijsten, vastleggen prestaties kaatsers etc., is een start gemaakt met het
digitaliseringsproject. Het fotograferen en beschrijven van voorwerpen (prijzen) door een aantal
teams van twee personen in een geavanceerd softwarepakket gaat na de gebruikelijke
opstartprobleempjes steeds beter. Het vastleggen van de enorme hoeveelheid prijzen /
voorwerpen vergt veel tijd en de verwachting is dat het project niet eerder dan in 2025 zal zijn
afgerond. Zodra een acceptabele hoeveelheid is vastgelegd en gefotografeerd, wordt die online
gezet, zodat iedereen vanuit thuis kennis kan nemen van de “kaatsschatten”.

Niet onvermeld mag blijven dat de puntenklassementen van dames en heren zijn bijgewerkt en
ook aan de biografische overzichten bij de vrouwen zijn weer een aantal toegevoegd. Dit alles is
te vinden op de website www.kaatshistorie.nl

•

Marketing en Communicatie
Met ondersteuning van Okkinga Communicatie uit Bolsward is hard gewerkt aan de uitvoering van
het communicatie- en marketingplan. De uitvoering is geheel verzorgd door een aantal
enthousiaste vrijwilligers.
Het betreft o.a. de volgende activiteiten:
-- Bijhouden van de website en het plaatsen van nieuwsberichten
-- Plaatsen van berichten op de Facebookpagina
-- Deelname aan de foldermarkt ‘De Oude Zee’ op 19 februari 2018 in Weidum
-- Verspreiden van foldermateriaal op 130 toeristische punten in de provincie Fryslân
-- Ondersteuning bij de uitvoering van de activiteiten op social media als Google en Facebook

•

Publiekszaken
Het vergroten van het aantal bezoekers heeft ook dit jaar een hoge prioriteit gehad.
Het betreft o.a.:
-- Tijdelijke tentoonstelling ‘De Vier van Wierens’
-- Tijdelijke tentoonstelling ’Kaatszilver sinds 1750 tot heden’
-- In de voorjaarsvakantie t.b.v. de schooljeugd de activiteit ‘Help Pake en Beppe de vakantie
door’
-- Deelname aan de tentoonstelling ‘Historie Waadhoeke’ in de Groate Kerk in St. Jacobiparochie
-- Deelname in Hijum aan de mini-expositie ‘De 4 Friese Sporten’
-- De Keatswike in de periode van 30 juli tot en met 5 augustus met het programma HEEDAAR.
In die week is gewerkt met ruimere openingstijden om ieder in de gelegenheid te stellen een
bezoek aan het museum te brengen. De eerder geïntroduceerde stadskuierapp was ook een
onderdeel van de Keatswike
-- De invoering van combikaarten, samen het Planetarium en Museum Martena
-- Het groepsbezoek als bedrijfs- of familie-uitje soms samen met een kaatsclinic op het veld of
in de zaal
-- Winterjûnenocht waarbij het Keatsmuseum één van de vier locaties was waar mooie verhalen
werden verteld

Nieuwe objecten
•
•

•
•
•
•

Guus en Marion Hellegers – Steggerda; tweetal bronzen maquettes van het latere standbeeld
‘ De Kaatsers’ en een 16-tal werktekeningen (studies) van kaatshoudingen
Klaas van Wieren - schenking van:
-- Wandbord met figuur van kaatser, met inscriptie: ‘Koning PC Franeker op 2 augustus 1967’
-- Zilveren kaatsbal met schildje PC aan Fries lint met zilveren gesp, met inscriptie op gesp:
‘Klaas van Wieren Kening PC 1976 Gast 2017’
-- Een tinnen wandbord met inscriptie: ‘1897 – 1972 kv Foarút Marssum’
Remco Vlietstra – Berkel Rodenrijs; 5 zilveren lepels, een kannetje met inscriptie, een asbak met
inscriptie en een kaatsbal (schenking), en gewonnen door Ids Roukema
Margreet Boorsma – Sneek; lepel en vork met inscriptie ‘Kaatspartij Franeker 1869’ van oud
kaatser Klaas Boorsma uit Zweins, gewonnen op de PC
Geert Hoekstra – Joure; drie fotoboeken uit periode 1982 tot en met 1991
Familie Kramer – Franeker; stok met zilverplaatjes met namen van deelnemers
demonstratiewedstrijd dames PC 1989 en drie fotoboeken dameskaatsen jaren 1988, 1990 en
1991

•

•
•
•

•

•
•
•
•

De heer D.K. Houtsma – Lollum; kaatsprijs van zijn pake Thomas Houtsma, een kistje met de
inscriptie: prijs gewonnen op een ledenpartij van de Christelijke Kaatsvereniging in 1925.
Dat is dus voor de oprichting van de CFK in 1934
De heer A. Paasen te Leeuwarden – collectie eretekens
Geschonken door de heer Tiete de Boer te IJmuiden – een zilveren lepel, gewonnen
door G. Herphelin ( Belg ) te St. Jacobiparochie in 1917
De heer Pieter Tienstra te Winsum – twee wandborden Makkumer aardewerk:
3e prijs Tichelaarspartij dd. 12 juni 2002
1e prijs Bondswedstrijd senioren heren 5 juni 1995
KNKB 2 wandborden Makkumer aardwerk:
-- bord met opschrift: ‘1897 – 1997 t.b.v. 100-jarig jubileum’
-- bord met logo van de KNKB
-- Wandbord Workumer aardewerk, aangeboden door de KNVB afdeling Friesland t.b.v.
100-jarig jubileum van de KNKB met afbeelding wapen van Friesland
-- Tegeltableau 100 jaar KNKB aangeboden door de PC op 16 mei 1997
De heer Thomas Hoitsma – doos met zilveren lepeltjes
Vier kaatsshirts van KV Jan Reitsma – Pingjum
Houten sigarenkistje met opschrift ‘De Kaatskoning’, aangeboden door
mevrouw J. Tolman-Rienks uit Lippenhuizen
Schilderij met afbeelding van Hotze Schuil en gemaakt door Rienk Woudwijk in 2012,
geschonken door mevrouw Bolt-Ten Napel uit Harlingen

Financiën
Van de KNKB mochten wij een bijdrage ontvangen van € 10.000,--. De Gemeente Waadhoeke gaf
een structurele subsidie van € 2.750,-- per jaar. Er werden tevens donaties ontvangen van de
Koninklijke Permanente Commissie en de Freonen van het Keatsmuseum. Daarnaast zijn er wederom
enkele periodieke giften in het kader van de nieuwe geefwet ontvangen.
Een bijzondere gift groot € 220,- mochten wij ontvangen van de Commissie van 55+ Kaatsers. Deze
gift is ‘geoormerkt ‘ en bestemd om het schoolbezoek aan het museum te vergroten. Van één van
onze vrijwilligers is een gift ontvangen van € 250,- voor het aanschaffen van zitmeubilair voor de
museumtuin.

Organisatie
De organisatie van het kaatsmuseum bestaat geheel uit vrijwilligers. Er is door de groep van
ruim 60 personen 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 er nieuwsbrieven
verzonden en bijeenkomsten gehouden. Een speciale bijeenkomst is georganiseerd op 6 december
2018 met als belangrijk onderwerp: de evaluatie van alle activiteiten van de laatste twee jaar.
Er zijn een groot aantal suggesties, ideeën en verbeterpunten aangedragen die voor zover mogelijk in
2019 zullen worden uitgevoerd. Vervolgens is het jaar op 19 december 2018 met de vrijwilligers op
een gezellige wijze afgesloten.

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

11 juli 2018; Pier Sijtze Hidma – Franeker, overleden op de leeftijd van 91 jaar. Hij was oud-lid
van de KPC, scheidsrechter KNKB en in de periode 1982 tot en met 1988 voorzitter van de
KNKB

•

29 september 2018; Meindert Heeg – Easterlittens overleden op de leeftijd van 71 jaar.
Oud vrijwilliger (scannen en beschrijven foto’s kaatshistorie)

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

25 april 2018; tijdens de jaarvergadering van de Freonen van het Keatsmuseum werd
Jan Hiemstra – Franeker benoemd tot Erelid van de vereniging

•

26 april 2018 werden de volgende personen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Jan Metselaar - Deinum
Johannes van der Ploeg - Franeker

Het bestuur van de Stichting Exploitatie Kaatsmuseum en Stichting Collectie en Documentatie
Kaatsmuseum bestaat per 31 december 2018 uit:
Bram Bonnema - Franeker
Frans Dijkstra - Bitgum
Theunis Piersma - Witmarsum
Piet van Duinen - Franeker
Theo Kuipers - Mantgum

Voorzitter vanaf 1 mei 2018
Secretaris
Penningmeester en voorzitter ad interim tot 1 mei 2018
Bouwkundige zaken en gebouwenbeheer
Museale zaken

Jan Hiemstra

Ambassadeur van het Keatsmuseum

