ANBI – gegevens – april 2018

•

Naam: It Frysk Boun om Utens, verkort: It Boun

•

Ingeschreven in het Handelsregister KvK Haaglanden onder nummer: 40408008

•

Contactgegevens: secretariaat
K. van der Beek, Beemdweg 29, 3852 XC ERMELO

❖ Samenstelling bestuur:
Voorzitter
J. Bijkerk, Schoener 43-02, 8243 VZ Lelystad,
Secretaris
K. van der Beek, Beemdweg 29, 3852 XC Ermelo,
Penningmeester
Jan Vogel, Yellowlaan 4, 1695 HV Blokker
Lid
Hylke de Haan, Beethovenlaan 34, 2625 RP Delft
Lid
Pietie Westdijk -Kaastra, Het Spoor 20, 3994 AK Houten,
Tweede secretaris
Gerrit Stegenga,Texandrilaan 49, 7312 HP Apeldoorn.
❖ Beleidsplan: It Frysk Boun om Utens is de landelijk overkoepelende organisatie van 16 aangesloten
Friese Culturele Verenigingen (Fryske kriten genoemd) met ongeveer 2500 leden.
A. Het onderhouden en versterken van de onderlinge banden tussen de Friezen buiten Friesland en
het bewaren en bevorderen van het Friese volkskarakter in al zijn uitingen, waaronder de taal.
B. Bij niet-Friezen begrip en respect voor Friesland, de Friese taal, cultuur en geschiedenis
bevorderen.
It Boun doet dat o.a. door:
1. Het behartigen van zaken, die de kriten niet zelf kunnen organiseren, zoals:
- Het organiseren van een Friezendag – eens in de vijf jaar
- Het stimuleren en coördineren van cursussen Fries
- Het leggen van contacten en overleggen m.b.t. tentoonstellingen en uitvoeringen, die voor
meerdere kriten interessant zijn.
2. Contacten leggen en onderhouden met instanties binnen en buiten Friesland over de Friese
taal en het gebruik ervan in de media, zoals met
- Verschillende ministeries
- Verschillende politieke fracties in het parlement
- Provinciale overheden (zoals bijv. het periodiek bestuurlijk overleg van de voorzitter en
het dagelijks bestuur met de gedeputeerde voor Cultuur van de provincie Friesland)
- De Fryske Akademy
- Tresoar
- Keunstwurk
- De pers (Leewarder Courant en Friesch dagblad)
3. De bevordering van het onderwijs in de eigen taal in al haar verschijningsvormen van het
onderwijs.
4. Het versterken van toneel en andere culturele uitingen binnen de kriten. Dat wordt
vormgegeven door:
- Het houden van toneelwedstrijden en festivals (bijv. een een-akterfestival)
- In verband met het voorgaande het opleiden van mensen, die deze culturele uitingen
kunnen beoordelen.
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-

5.

6.
7.

8.
9.
10.

Het organiseren van toneel-studiedagen, mogelijk weekenden.
Het bevorderen van de onderlinge uitwisseling van kritetoneel-ervaringen.
Het organiseren van een korenfestival en (volks)dansfestival
Het stimuleren van Studiekringen, literaire avonden en avonden met gast-sprekers.
Het onderling uitwisselen van gegevens over toneeluitvoeringen, enz.
Het organiseren van op het verenigingswerk gerichte ontmoetings- en inspiratiedagen ter
ondersteuning van het kader, bestuurswerk en algemene vorming t.a.v. Geschiedenis,
Cultuur, Nieuwe Ontwikkelingen, enz.
Het uitwisselen van informatie tussen de kriten onderling door:
- Het maandelijks uitbrengen en bijhouden van de zgn. Informatiemap (Ynformaasjemap)
met info over cursussen, toneelzaken, vertier en vermaak suggesties, adressen en andere
min of meer interessante gegevens. Deze infomap is een gezamenlijke uitgave van It Frysk
Boun om Utens en it Selskip 1844
- De website www.fryskbutenfryslan.frl met actuele informatie van het hoofdbestuur van It
Boun in samenwerking met de webmaster, dhr. J. Bijkerk van de krite Sékrite uit Lelystad.
- De Nieuwsbrief van It Boun, die op gezette tijden uitkomt met relevante info voor de
aangesloten kriten
- Het uitbrengen van het Ambyld met jaarverslagen van secretaris, penningmeester en
aanverwante werkgroepen tijdens de jaarlijkse Algemene ledevergadering voor kriten en
haar leden.
Met het SBF (Centrale Boeken Verkoop) de verkoop en het lezen van Friese boeken, cd’s,
cassettes en kaarten bevorderen.
Het meepraten en –denken in verschillende organisaties over zaken die met het Fries en/of
Friesland te maken hebben. Zo is It Boun vertegenwoordigd in:
- De Raad voor de Friese Beweging – een verbond van mensen, gezelschappen en
organisaties, die zich inzetten voor de Friese taal en cultuur en de Friese belangen in het
algemeen), via de Raad ook in de Stichting It Fryslânhûs.
- De adviesraad van de AFUK (Algemene Friese Onderricht Commissie), die cursussen Fries
organiseert en verder allerlei Friese boeken uitgeeft en het Steunpunt Frysk aanstuurt.
- Het IFAT (Het Fries Amateur Toneel) – de overkoepelende organisatie voor Friestalig
Amateurtoneel in Nederland; ze is daarmee de landelijk belangenbehartiger van en voor
toneelgezelschappen in en buiten Friesland (de NVA en theaterwerk zijn dat voor het
Nederlandstalig amateurtoneel).
IFAT is het overkoepelend orgaan van gezelschappen/kriten, die aangesloten zijn bij:
➢ STAF (Stichting Amateur Toneel Friesland)
➢ It Frysk Boun om Utens, voor Friestalig toneel buiten Friesland
➢ It Selskip 1844 voor Friese Taal en Letterkunde
IFAT krijgt sinds 1953 landelijke subsidie en sinds 2002 in het kader van de
Bestuursafspraak “Friese Taal en Cultuur”.
In haar functie als aanspreekpunt voor Friezen buiten Friesland en voor de verschillende
overheden en andere instanties. It Boun kan in bijzondere gevallen hierin worden betrokken.
Het bieden van een landelijk raamwerk voor al het kritewerk en een voorwaarde om in
aanmerking te komen voor subsidie
Een landelijk samenwerkingsverband heeft een positieve invloed op de Friesland promotie in
specifiek Friese aangelegenheden, zoals bij het kaatsen, het skûtsjesilen, het fierljeppen
(polsstokverspringen), het eierenzoeken, enz. Elke krite heeft hierin een ambassadeursfunctie.
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11. Het scheppen van momenten, dat de kriten hun krachten bundelen en samenwerken,
onderlinge contacten onderhouden, verbreden en verdiepen. Dit laatste toegespitst op de
verschillende Friese Studentenverenigingen.
12. Het harmoniseren van de voorwaarden voor toegang tot Kriteavonden voor leden van zusterkriten en het ontwikkelen van centrale activiteiten.
❖ Beloningsbeleid:
In het Huishoudelijk Regelement staat hierover het volgende beschreven t.a.v. de bestuursleden in
kêst 11:
- De leden van het bestuur krijgen voor hun inspanningen in het bestuur geen beloning. Zij
kunnen evenwel de werkelijk gemaakte onkosten declareren bij de penningmeester van
het bestuur.
- De leden van het bestuur hebben gratis toegang tot alle bijeenkomsten van lid-kriten, of
het moet zijn, dat het bestuur van die lid-krite anders heeft besloten.
- In 2007 is in een bestuursoverleg een nadere omschrijving opgesteld van declarabele
zaken:
Kosten die voor it Boun worden gemaakt, kunnen bij it Boun worden gedeclareerd.
Het betreft doorgaans de volgende kosten:
❖ Reiskosten voor het bijwonen van:
Bestuursvergaderingen van it Boun.
Algemene Jaarvergadering van it Boun.
Commissievergaderingen die je als vertegenwoordiger van it Boun bijwoont.
Deels-vergadering van it Boun.
Bezoek aan een krite.
Vergaderingen van andere organisaties, waar je in het belang van It Boun naar toe gaat.
Reiskosten naar en deelnamekosten aan het Kaderweekend worden niet door it Boun vergoed.
❖ Kosten van:
- Telefoon
- Porto
- Media
- Materiaal
Bij het indienen van declaraties is het van belang dat wordt aangegeven:
- Volledige NAW-gegevens, almede de periode waarover gedeclareerd wordt en het volledig
rekeningnummer
Wat de posten betreft:
-

De datum of periode waar de kosten over gaan, het soort en de oorsprong van de kosten.
Rekeningen en bonnetjes s.v.p. bijvoegen.
Bij reiskosten de reisbestemming en reisdoel vermelden.
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-

Afgelegde afstand bij reizen met de auto vermelden; het tarief voor autogebruik is € 0,20 /
km.
Bij vergaderingen bij iemand aan huis mag een bedrag van € 15,00 worden gedeclareerd.
In geval van vergaderingen elders mogen onkosten voor zaalhuur en catering worden
gedeclareerd.

Voor alle duidelijkheid: het gaat om werkelijk gemaakte kosten, die ook niet op een andere wijze vergoed
of gedeclareerd mogen worden.
❖ De doelstelling van It Boun:
A.
Het onderhouden en versterken van de onderlinge banden tussen de Friezen buiten Friesland
en het bewaren en bevorderen van het Friese volkskarakter in al zijn uitingen, waaronder de
taal.
B.
Bij niet-Friezen begrip en respect voor Friesland, de Friese taal, cultuur en geschiedenis
bevorderen
❖ Verslag van uitgeoefende activiteiten over 2016
Het huidig bestuur – situatie april 2017
De hieronder genoemde namen hebben namens genoemde kriten zitting in het bestuur:
J. Bijkerk
Lelystad
: voorzitter
Jan Vogel
Hoorn
: penningmeester
G. Stegenga
Apeldoorn
: 2e secretaris
P. Westdijk-Kaastra
Utrecht
: lid algemeen
K. van der Beek
Harderwijk
: secretaris
Mediazaken, contactpersoon voor het bestuur: J.P. Bergmans, Langeweg 75, 4133 AT Vianen, 0347-320093, email: j.p.bergmans@casema.nl
Het bestuur heeft in 2016 vergaderd op: 18/02, 21/04, 07/09 en 14/12.
Ereleden
Klaas Bos van Lexmond,
Stoffel Haagsma van De Gordyk,
Wietse en Hinke Hofman van Diever
Betty van der Schaaf-Plaat van Leiden
Sjoerd D. A. Bakker van Dalfsen
Hâns J. Weijer van Bovensmilde
Hâns Dijk van Bodegraven
It Boun
Met 16 aangesloten kriten en 1 Stúdzjerûnte zijn we het jaar 2015 begonnen met 1978 kriteleden; aan het einde
van dit jaar telden we 1855 kriteleden er leden.
In het kader van PLAN23 is de oproep aan de kritebesturen uitgegaan om bij haar leden bekend te maken, dat
men zich kan aanmelden als e-mailsponsor van it Boun. Door deze oproep in de nieuws-media en op onze
website zijn er tot op heden ruim 130 aanmeldingen binnengekomen bij de secretaris van it Boun. Zelfs uit Nieuw
Zeeland, Canada en Spanje zijn inschrijvingen binnengekomen.
De Delen
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Van de delen Noord en West is dit jaar geen verslag binnengekomen. Het deel Midsland wordt gevormd door
de kriten Hilversum, Utrecht, Seist, Lelystad en Harderwijk. Ze komen jaarlijks een keer samen en vinden de
uitwisseling van ervaringen zeer belangrijk. Dit jaar kwamen ze 14 maart bijeen in Bussum
De kriten, Apeldoorn, en Twente zijn niet aangesloten bij een deel.
Ledental
Zoals eerder al vermeld, is ook dit jaar het ledental opnieuw gezakt! Was dat op 31 december 2012 nog 2668,
per 31 december 2017 is dat 1746 Met het PLAN23 is een poging ingezet om het tij te keren; een nieuwe loot
is aan de stamboom van it Boun geplant. De afzonderlijke kritebesturen doen allemaal een uiterste inspanning
om elk seizoen weer een aantrekkelijk programma samen te stellen voor hun leden. Gezelschappen komen
van heinde en verre; inkomsten lopen terug door het dalende ledenaantal, waardoor ook de programma’s
dreigen te verschralen. Interen op het verenigingskapitaal kan men ook niet zo lang volhouden en daarom rijst
ook de vraag: Waar gaat dit eindigen?
Krite-activiteiten
Het totaalbeeld van activiteiten toont aan dat de toneelavonden het best worden bezocht. De twee kritetoneelgezelschappen, die nog onder de vlag van It Boun opereren, kunnen op deze wijze zeker niet alle kriteavonden voor hun rekening nemen . Gelukkig is het toneel-leven in Friesland springlevend. Het financiële
draagvlak wordt helaas steeds smaller; de vergoedingen voor deze gezelschappen zijn daarentegen
opgelopen…Helaas vertaalt zich dit in een afname van krite-activiteiten.
Wat op t.v. al aardig ingeburgerd is: “mede mogelijk gemaakt door…” – zoek maar een bedrijf of winkel met
Friese roots om voor een paar centen sponsor te worden, is in geen enkel geval nog voorgekomen. Zoeken
naar nieuwe mogelijkheden om de leden een plezierige middag/avond te bezorgen – het uitwisselen van
ervaringen en vooral: goed nieuws kan van grote betekenis zijn – het wiel uitvinden hoeft niet, dat hebben
anderen allang gedaan!
Kriten
Voor de uitwerking van de kriteverslagen volsta ik met de verwijzing naar de Infomap op de website. De
adresgegevens zijn eveneens te vinden op de website (www.fryskbutenfryslan.frl)
Gewoonlijk hebben de Bounsbestuurders dit jaar weer verschillende krite-avonden bezocht. De contacten met
de twee niet-aangesloten kriten zijn goed.

2017 was voor deze kriten een lustrumjaar:
Haarlem
120 jaar
Hilversum
70 jaar
2018 is voor deze krite een lustrumjaar:
Seist
90 jaar
De communicatie naar de kriten en de leden
Mede dankzij de digitale media verloopt de communicatie tegenwoordig alleen nog maar via e-mail.
De kriteboekjes/bladen blijven vooreerst van het grootste belang voor de communicatie naar de krite en
vormen zo de bindende factor binnen de krite.
Redacties van de kritebladen maken tegenwoordig ook gebruik van de pc en dat levert soms fraaie boekjes op
– complimenten! Je mag, mits de bron vermeld wordt, ook gebruik maken van elkaars schrijfkunsten!
Lang niet alle kriteleden zijn thuis in de wonderlijke digitale wereld, al vinden steeds meer opa’s en oma’s
dankzij de kleinkinderen schoorvoetend hun weg!
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Er zijn al verschillende kriten die hun jaarprogramma op de website van It Boun hebben gepubliceerd. Ook de
kritebladen komen steeds vaker op de digitale snelweg – en ja, zo nu en dan effe lekker bij de kachel een
kriteblad door bladeren, lukt steeds minder vaak...
Schrijvers en redacties, succes met al jullie bezigheden en bedenk vooral dat jullie hiermee heel wat Friezen
enorm veel plezier bezorgen!
De Raad van de Friese Beweging
Dictus van der Woude en Kees van der Beek zijn namens It Boun vertegenwoordigd in de Raad. De Raad van de
Friese Beweging is het overkoepelend verband van mensen, gezelschappen en organisaties, die zich inzetten
voor de Friese taal en cultuur en de Friese belangen in het algemeen.
De Raad is de organisatie die wat dat betreft in Friesland de vinger aan de pols houdt en zo nodig de discussie
hierover aangaat met de verantwoordelijke overheden, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Zo
is het afgelopen jaar het initiatief genomen om met handtekeningen de positie van de Friese taal in de media
en het onderwijs in Den Haag bij de regering onder de aandacht te brengen. Het heeft er toe bijgedragen dat
de politiek niet lichtzinnig aan het Fries voorbij kan gaan.
Het afgelopen jaar heeft de Raad stevig stelling genomen in de zaak rond het Friese taalgebruik in de
rechtspraak en heeft het Mediabeleid in Den Haag nogal wat kopzorgen over Omrop Fryslân opgeleverd.
Zo is er bij voortduring wel wat te beleven; kijk maar op de websites www.fryskebeweging.frl en
www.itnijs.frl. Wat de website www.itnijs.frl – een initiatief van de Raad - betreft, Kees van der Beek is hier
webredacteur van. De Raad brengt eveneens het blad Swingel uit – ook daar heeft Kees van der Beek zitting in
de redactie: het blad verschijnt 4 keer in het jaar – u ontvangt dit als u voor € 20,00 donateur bent. De Raad
komt 2 keer in het jaar bijeen; de voorzitter brengt ieder kwartaal een geactualiseerd overzicht van zaken,
waar de Raad zich mee bezighoudt.
Contacten
Naast de contacten met organisaties waar It Boun in vertegenwoordigd is is er ook contact geweest met de
commissaris van de Koning, dhr. John Jorritsma, om te brainstormen over de mogelijkheden om in het kader
van Culturele Hoofdstad 2018 in Leeuwarden een Bouns-activiteit te organiseren. We denken aan de
Algemene Ledenvergadering en de Friezendag. Er is een toezegging van het kabinet van de Commissaris, dat
we 14 april 2018 mogen beschikken over een lokalitiet in het Provinciehuis in Leeuwarden. De commissaris
heeft toegezegd, die dag beschikbaar te zijn voor een inleiding. De nieuwe commissaris van de Koning, dhr. A.
Brok is deze dag aanwezig en spreekt de Friezen om Utens toe.
Omrop Fryslân
Onze contactpersoon heeft de ontwikkeling rond het Mediabeleid op de voet gevolgd. Contacten met de
Omrop-directeur en de Freonen van de Omrop hebben het beeld van een zorgelijke toekomst voor een
zelfstandige Omrop versterkt. Gezamenlijke initiatieven van de Raad voor de Friese Beweging, de Freonen van
de Omrop en It Frysk Boun om Utens zetten meer zoden aan de dijk; daarom is er ook rond deze zaak
regelmatig overleg.
Tot besluit:
Wederom heel veel dank voor de goede samenwerking en voor het vele werk dat verricht is.
Iedereen een goed kritejaar toegewenst!

Kees van der Beek, secretaris
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❖ Financiële verantwoording:

Finânsjes
REKKEN FAN BATEN EN LESTEN 2017 en BEGRUTTING 2018

BATEN
Ynlagen kriten

Begrutting
2017

Rekken
2017

Begrutting
2018

LESTEN

Begrutting
2017

Rekken
2017

Begrutting
2018

€ 1.000,00

€ 850,38

€ 900,00

€ 1.000,00

€ 908,00

€ 900,00

Feriening en bestjoer

Bydragen publisiteitskosten

€ 160,00

€ 150,00

€ 150,00

Publisiteit

€ 150,00

€ 204,49

€ 200,00

Winstpart SBF 2015

€ 135,00

€ 0,00

€ 0,00

Algemiene Gearkomste

€ 400,00

€ 326,50

€ 350,00

€ 50,00

€ 19,44

€ 15,00

Kontribúsjes en stipen

€ 150,00

€ 145,00

€ 150,00

€ 125,00

€ 0,00

Toanielpromoasje

€ 400,00

€ 45,00

€ 0,00

€ 1.000,00

€ 1.146,86

€ 1.200,00

Rintes
Bydragen Toanielpromoasjes
Bydrage Friezedei 2018

€ 17,50

Toanieldei

Bydrage Toanieldei

€ 500,00

€ 425,00

€ 400,00

Jeften, oarkondes ensfh

€ 100,00

€ 22,00

€ 25,00

IFAT - administraasje BSF 2017

€ 1.500,00

€ 1.884,37

€ 1.900,00

IFAT - administraasje BSF 2018

€ 100,00

€ 0,00

€ 0,00

Subsydzje IFAT
Ferkeapen Boek

Friezedei 2018

Ledekaarten 2017 / 2018

Friezedei 2018

€ 5.875,00

Oerskot 2017

Bydrage FBOU Friezedei

€ 3.000,00

Oerskot 2018

BATEN mei-inoar

€ 3.670,00 € 3.426,31

€ 12.265,00

€ 8.875,00
€ 450,00

€ 0,00
€ 450,00

€ 120,00

€ 0,00
€ 708,08
€ 140,00

LESTEN mei-inoar

€ 3.670,00

€ 3.426,31

€ 12.265,00

BALANS 31 DESIMBER 2017

DEBET
ING Saaklik gewoan

31 des. 2016

31 des. 2017

KREDIT

€ 218,60

€ 407,24

ING Sparrekken

€ 3.595,38

€ 4.102,80

- Foarskotten en reserve IFAT

Sparrekken SNS-Regiobank

€ 5.941,97

€ 5.953,09

31 des. 2016

31 des. 2017

Te beteljen en ferrekenjen:
€ 4.096,92

€ 4.449,76

- Stipen en lidmaatskappen

€ 50,00

€ 0,00

- Steunfûns stipe ledekriten

€ 525,07

€ 525,07

€ 6.152,54

€ 6.680,22

Oerskot / Tekoart boekjier

€ 527,68

€ 708,08

Einkapitaal op 31-12-201*

€ 6.680,22

€ 7.388,30

Te verwachten ynkomsten:
- Winstpart SBF
- Oanfrege subsydzje IFAT

€ 137,76

€ 0,00

€ 1.458,50

€ 1.900,00

Feroarings kapitaal:
Begjinkapitaal op 01-01-201*
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BALANSTOTAAL mei-inoar

€ 11.352,21

€ 12.363,13

BALANSTOTAAL mei-inoar

€ 11.352,21

€ 12.363,13

TALJOCHTING OP DE REKKEN FAN BATEN EN LESTEN 2017:
Dit jier is der in oerskot fan rom € 700,00. Mar de rekken fan de IFAT administraasje troch BSF kaam te let
binnen om yn 2017 te beteljen sadat it oerskot sa’n € 250,00 is. We sjogge dat de ynlage fan ‘e kriten elts jier
in bytsje tebek rint om’t alle kriten minder leden krije.
TALJOCHTING OP DE BALANS 2017:
Om ‘t er ôfsprutsen is op in eardere AG dat it Boun gjin winstpart fan it S.B.F. mear krijt stiet dit op it balans oer
2017 op € 0.00
TALJOCHTING OP DE BEGRUTTING 2018
Foar de Friezedei is € 3000,00 op de begrutting setten as kosten foar it FBoU . We tinke € 5875,= binnen te krijen
troch stipers, adfertinsje opbringsten en ynlagen.
Blokker, februari 2017
penningmeester, Jan Vogel

Overzicht van de Jaarcijfers van het SBF (Centrale Boeken Verkoop) 2017:
B A L A N S S.B.F.

per 31-12-1017

ING Bank betaalrekken
ING Sparrekken
Foarrie

31-dec-16
31-dec-17
31-dec-16
31-dec-17
€
771,48 €
756,93 Ofskriuwing foarrie
€ 13.928,04 € 13.300,00
€ 8.861,25 € 9.376,87 Noch te beteljen omsetpart oer
€ forig
137,76
jier €
48,26
€ 13.928,04 € 13.300,00 Kaptaal
€ 9.494,97 € 10.085,54

Mei-inoar

€ 23.560,77 € 23.433,80

€ 23.560,77 € 23.433,80

W I N S T - en F E R L I E S R E K K E N S.B.F. oer 2017
Ynkeap
Betelle omsetpart oer ferline jier
Ynkeap kosten
Porto + km kosten
Bankkosten
Ferskate kosten
Winst/Ferlies

2016
€ 1.148,76 €
€
259,98 €
€
€
97,01 €
€
104,46 €
€
119,64 €
1385,91

Mei-inoar

€ 3.115,76 €

2017
586,15 Omset - Utsplitst nei krite
134,37
Apeldoarn
Boadegraven
273,78
Hilversum
107,64
Lelystêd
4,05
SED
1206,32
Swol
Utert
Twente
FBoU
Totaal Omset
Rinte oer ferline jier
Ferskate ynkomsten
2.312,31 Mei-inoar

2016

2017

€
406,85 €
257,35
€
144,40 €
57,00
€
110,50 €
212,45
€
257,30 €
289,45
€
202,80 €
147,90
€ 1.054,76 €
359,85
€
510,55 €
346,54
€
68,00
€
287,25 €
622,90
€ 3.042,41 € 2.293,44
€
32,53 €
15,62
€
40,82 €
3,25
€ 3.115,76 € 2.312,31

Jelma Wiergersma/JanRoelants
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