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Stichting Stellingwarver Schrieversronte,

Willinge Prinsstraote 10,

8421 PE Oldeberkoop/Berkoop

Saemenstelling van et bestuur en de direktie op 31 december 2014

Et bestuur bestaot uut: Ype Dijkstra (veurzitter, Oosterwoolde), Fokke Bron (siktaoris, Munnikeburen), Henk Koelma 
(ponghoolder, Hooltpae), Jan Baas (twiede veurzitter, Oosterwoolde), Peter Riksma (Zandpol), Jan Russchen (Oosterwool-
de) Geke Zanen-Dokter (Zuudwoolde Gr.)

De direktie is ienheufdig en de funktie van direkteur wodt uutvoerd deur Sietske Bloemhoff, Ni'jberkoop. 

Rechtsvorm, statutaire naeme, vestigingsplak, doelstelling

De statutaire naeme ludet in artikel 1 Naeme en zetel: Stichting Stellingwarver Schrieversronte en et vestigingsplak is 
officieel Oosterwoolde, gemiente Oost-Stellingwarf. De doelstelling in de statuten is vaastelegd in artikel 2. Doel 1. De 
Stichting stelt zich ten doel het Stellingwerfs als levende streektaal te handhaven en te bevorderen. 2. Zij tracht dit te bereiken 
door: a. het zelf uitgeven of doen uitgeven dan wel het bevorderen van het verschijnen van publicaties in het Stellingwerfs; b. 
het bevorderen van het gebruik van het Stellingwerfs als spreek- en schrijftaal in het Stellingwerver taalgebied; c. het verzame-
len, bewaren en ter inzage leggen van publicaties in het Stellingwerfs; d. het organiseren en bevorderen van bijeenkomsten, 
waarin het Stellingwerfs als voertaal wordt voorgestaan; e. bij te dragen aan de verbreiding van de kennis van en over het 
Stellingwerfs; f. bij te dragen aan het vastleggen, handhaven, zo mogelijk verlevendigen of doen herleven van oude gebrui-
ken in de Stellingwerven; g. bij te dragen aan de verbreiding van kennis van de Stellingwerver geschiedenis en folklore; h. het 
onderhouden en bevorderen van kontakten met personen, groepen en instellingen, die geacht worden het Stellingwerfs en de 
uitingen hierin te bevorderen of te willen bevorderen; i. alle andere wettige middelen, welke voor het doel der stichting bevor-
derlijk kunnen zijn. 

In 2014 was d’r een suksesvol gezaemelik projekt mit Stichting Handboekbinden. Van etSchrieversron-
tekeunstboek ‘Van schossel tot slingerpad’ wodden deur veertig beroeps- en ammeteurboekbienders 
losse katernen mit de haand bunnen. Alle veertig weren te zien tiedens de Keunstroute Eupen Stal. Op 
‘ e foto staon v.l.n.r. initiatiefneemster Corrie Los, beeldend keunstener Christiaan Kuitwaard, dichteres 
Christine Mulder, beeldend keunstener Peter Hiemstra, dichteres Roely Bakker, beeldend keunsteneres 
Marjolein Spitteler, dichter Willem Jan Teijema, Schrieversrontedirekteur Sietske Bloemho� en Jan 
Bosch, veurzitter van Stichting Handboekbinden. (Foto: Lenus v.d. Broek)
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Et bestuur van de Stichting Stellingwarver Schrieversronte bödt et jaorverslag 2014 an. Et bestuur konstateert dat 
d’r in et jaor 2014 verschillende aktiviteiten van de stichting uutvoerd of opzet binnen en tot mooie risseltaoten 
leided hebben of leiden gaon. 

Ok in 2014 is de Stellingwarver Schrieversronte veerder gaon mit de verni’jingsslag zoas die in et jubileumjaor 
2012 in ‘Stellingwarf veuruut’ prissenteerd is. Opni’j wodden daorveur ni’je aktiviteiten ontwikkeld en uut-
voerd, en wodde et kontakt mit de dörpen in et kader van  ‘Mit et Stellingwarfs naor de dörpen toe’ waarm 
holen. Daornaost is d’r veul wark verzet op et gebied van de veerdere digitalisering van o.e. et Kenniscentrum. 
Veur et herorgeniseren van dat ienige Stellingwarver Kenniscentrum in de Stellingwarver regio zetten heur 
een groep van zeuven vaaste vri’jwilligers wekeliks in. Opni’j wodt dudelik dat de Stellingwarver Schrievers-
ronte ok op et gebied van aachtergrondinfermaosie in een belangrieke funktie veurzicht veur de inwoners 
van Stellingwarf, mit daorbi’j extra ommedaenken veur de jeugd. De Schrieversronte warkt op verschillende 
fronten nog weer meer saemen mit ere instituten of groepen as veurhenne. Zo was d’r dit jaor een prachtige 
saemenwarking mit Stichting Handboekbinden, waordeur oonze stichting ok laandelik op positieve wieze in 
et ni’js kwam. De Schrieversronte bleef ok aktief op et gebied van et toerisme in oonze mooie regio. 

De belangstelling van jongere meensken veur de eigen streektael en streekkultuur blift gruuien. Bi’j sommigen 
utert him dat in et opvraogen van studiemateriaol, eren geven bi’j de Stellingwarver Schrieversronte al kursus-
sen of powerpoint-prissentaosies. De holing van de jeugd t.o.v. de streektael is in tegenstelling tot een tal jaor 
leden positief, een kentering die de hieltied meer deur liekt te zetten.

De belangstelling veur de uutgiften van de Stellingwarver Schrieversronte stemt ok dit jaor tot grote tevre-
denhied. Et anbod van inhooldelik goeie manuskripten blift goed. Schrievers, ok de jongere schrievers, weten 
et pad naor de uutgeveri’je van de stichting goed te vienen. De belangstelling van lezers en et koperspebliek 
blift redelik op peil. 

Konklusie: et bestuur stelt vaaste dat et belangstelling tonen veur et Stellingwarfs en de Stellingwarver streek-
kultuur meer en meer gruuit.

Verslaglegging

Veur de �nanciële verslaggeving van de Stichting Stellingwarver Schrieversronte en van de Stichting Et Boeke-
foons zorgde MRW-Accountants in Wolvege.

Saemenstelling bestuur

Et bestuur bestuurt op heufdlijnen, ne�ens et principe cultural government. De direkteur adviseert et bestuur 
over inhooldelike zaeken en ontwikkelt et ni’je warkplan, dat deur et bestuur vaastesteld en dat vervolgens 
veurlegd wodt an o.e. de subsidiegevers (de beide Stellingwarver gemienten en de perveensie Frieslaand). Et 
bestuur vergeerderde in et verslagjaor zeuven keer.

Saemenstelling bestuur in december 2014

Veurzitter:  Ype Dijkstra, Oosterwoolde

Siktaoris:  Fokke Bron, Munnikeburen

Ponghoolder:  Henk Koelma, Hooltpae

Twiede veurzitter: Jan Baas, De Oosterstreek

Leden:   Peter Riksma, Zandpol, Jan Russchen, Oosterwoolde,

   Geke Zanen-Dokter, Zuudwoolde

ET JAOR- EN PRODUKTVERSLAG 2014 VAN DE
STICHTING STELLINGWARVER SCHRIEVERSRONTE
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Passeniel

De overlegstruktuur binnen de orgenisaosie is as volgt: ien keer in zes weken is d’r warkoverleg en aanderhalve 
weke veur elke bestuursvergeerdering hebben veurzitter, ponghoolder en direkteur een ofstemmingsoverleg.

In dienst in et verslagjaor:

Sietske Bloemho�, direkteur 24 uren, Stellingwarfs binnen hiemkunde 8 uren.

Trijnie Telkamp, DTP De Ovend en uutgeveri’je en algemien administratief wark, 24 uren.

Immy Sloot-Brugge, administratief wark en �nanciële administraosie, 16 uren.

Saskia Douma, 8 uren kennis- en dokumentaosiecentrum.

Ninke van der Veen, 3 uren in de maond, webmaster.

Vaaste vri’jwilliger:

Rosa Bosma, huushooldelike dienst, 3 uren.

Vri’jwilligers:

Veur de Stellingwarver Schrieversronte zetten heur jaorliks, op wat veur meniere dan ok, zoe’n 200 personen in.

Kemmissies en warkgroepen

Binnen de Stichting Stellingwarver Schrieversronte funktioneren de volgende kemmissies:

�v    warkgroep kursusleiding Stellingwarfs veur beginners 

(Roely Bakker, Henk Bloemho�, Geert Lantinga en Mark van Veen)

�v    veldnaemekemmissie 

(de kemmissie komt bi’j mekeer wanneer neudig; koördinaosie Henk Bloemho�)

�v    redaktie De Ovend 

(Jannes Westerhof, Jimmy Visser; buroredakteur Sietske Bloemho�)

�v    saemenstelling jaorlikse kelender 

(Sietske Bloemho�)

�v   sutelaktiekemmissie 

(Fenna van der Meulen, Margje van der Meulen, Koop Oosterloo en Sietske Bloemho�)

�v   warkgroep Publiciteit 

(Gerrie Koopstra, Anneke Koopstra, Koop Oosterloo, Akkie Zeilstra, Albertha Zwaagstra)

�v   kemmissie Stellingwarver streeknaemen op ‘e kaorte 

(Geert Lantinga, Henk Bloemho� (koördinaosie); disse kemmissie komt bi’j mekeer wanneer neudig)
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�v   warkgroep Stellingwarfpop 

(Klaasje Herder, Kjest Herder, Piet Tjassing en Sietske Bloemho�)

�v������warkgroep Dokementaosiecentrum/Kenniscentrum 

(Fettje Alten, Hendrik Betten, Kiena Bouwer, Saskia Douma (buro), Martha Dragt, Jaap Elzenaar, Jan Koops, 
Kees Koopstra, Martha Niemann, Ankie Verbaan, Jan de Vries, Sietske Bloemho� (koördinaosie))

�v   warkgroep rouwverwarking 

(Grietje Bosma, Attie Nijboer)

�v������warkgroep konversaosiekursus Praotgroep Stellingwarfs

(Ypie v.d. Boer, Sietske Bloemho�)

�v������warkgroep netuurexkursies

(Hans Lanting, Harm Smid, Andries van der Veen, Freddie de Vries en Sietske Bloemho�)

�v������warkgroep Lendesymposium (ad hoc) ����

(Henk Bloemho�, Geert Lantinga, Meindert Schroor, Jan Slofstra, Dennis Worst, Jan Slofstra) 

Vertegenwoordigers

De Stichting Stellingwarver Schrieversronte is vertegenwoordigd in:

�v������et bestuur van de Stichting Sont  (dr. Henk Bloemho�)

�v������de raod van toezicht van de Stichting Sont  (Ype Dijkstra)

�v������Stellingwarf kultureel (Ype Dijkstra, Sietske Bloemho�)

�v    literaire warkgroep ‘Alles rondom taal’, Stichting Kunstwerf  (Sietske Bloemho�)

�v������et bestuur van et museum Oold Ark  (Roelof Gorter)

�v������bestuur lekaole omroep Odrie  (Attie Nijboer))

�v������jury H.J. Bergveldpries  (Peter Riksma)

�v������warkgroep H.J. Bergveldpries die de literaire priezen orgeniseert  (Sietske Bloemho�, adviseur)

Webstee www.stellingwarfs.nl
De algemiene webstee van de Stichting Stellingwarver Schrieversronte wodde de hieltied aktueel holen 
deur et buro. Dr. Henk Bloemho� is op vri’jwillige basis webredakteur.

Webstee www.stellingplus.nl
De webstee www.stellingplus.nl wodde veerder uutbouwd deur webmaster Ninke van der Veen. De koördi-
naosie van de warkzemheden d’r veur en de webredaktie wo’n verzorgd deur Sietske Bloemho�.

Webstee www.stellingia.nl
Op Stellingia.nl zal mit verloop van tied alle materiaol uut et Kenniscentrum van de Stellingwarver Schrie-
versronte digitaal in te zien wezen. De koördinaosie is in hanen van Sietske Bloemho�, et bouwen en veerder 
ontwikkelen van de webstee gebeurt deur Ninke van der Veen.
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Wark- en �nanciële situaosie
Bi’j et bestuur van de Stichting Stellingwarver Schrieversronte gruuiden in 2014 de toch al grote zorgen over 
de �nanciële situaosie. De grootste reden van die zorgen was (opni’j) een kotting van tien percent deur de ge-
miente West-Stellingwarf. Ok in 2012 was dat al gebeurd. Ledewinakties zoas tiedens de Stellingwarver Dag, 
en akties as ‘Vrientien veur ‘n tientien’ leveren niet genoeg op om zokke kottings op te vangen. Juust in een 
tied dat mit naeme kulturele instellings mit een weerommelopend tal leden te maeken krigt, zit dat d’r niet 
in. Et idee dat deur veerdergaonde saemenwarking mit Friese instituten as Tresoar, Afûk en Fryske Akademy 
uutvoeringskosten bespeerd wodden kunnen zollen, bleek nao een uutvoerig onderzuuk �nancieel ok niet te 
kloppen. Ondertussen staot deur die �nanciële spannings de stichting et waeter haost tot de lippen.   
In et verslagjaor het et bestuur twie keer een bezwaorschrift bi’j de gemiente West-Stellingwarf indiend. Et 
gong daorbi’j in et eerste plak om een, in de ogen van et bestuur, onterechte ni’je bezuniging, omreden in 
2012 ok al bezunigd was. Et ere bezwaorschrift wodde indiend angaonde de negatieve holing van et ge-
mientebestuur t.o.v. et taelstimuleringsprojekt Tomke. Et gemientebestuur vint de uutvoering van dit projekt 
alderdeegst schaedelik veur de taelontwikkeling van ukken van West-Stellingwarf.  

Toekomst
In et jaor 2014 is opni’j een veerder vervolg geven an de uutbreiding van aktiviteiten en de uutvoering daor-
van deur vri’jwilligers. Mit naeme de direkteur het daor in et verslagjaor �ink tied an besteded, en mit sukses. Zo 
is d’r een groep van zeuven vaaste vri’jwilligers ien of meer dagdielen in de weke bi’j de Schrieversronte an et 
wark t.b.v. et Kenniscentrum en de webstee stellingia.nl.  

Tiedens de eerste Stellingwarver Dag, die op 17 meie in Buil holen wodde, wodde d’r deur een 
speciaol daorveur saemenstelde voetbalploeg van de Stellingwarver Schrieversronte voetbald 
tegen een ploeg van Trinitas van Buil e.o. De slim kammeraodschoppelike wedstried wodde mit 
3-2 wunnen deur de SSR. Coach was Schrieversronteveurzitter Ype Dijkstra. Scheidsrechter Sierd 
de Boer, wethoolder van de gemiente Oost-Stellingwarf, mos spietig genoeg in et begin van de 
wedstried al ofhaoken. Hi’j wodde deur een plaetselike scheidsrechter vervongen.  
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PRODUKTVERSLAG 2014

A 1. INFERMAOSIE, ADVIES EN PUBLICITEIT

In et verslagjaor verschenen d’r een �ink tal passeberichten deur et hiele verslagjaor henne, die naor zoe’n 
twintig verschillende media stuurd wodden. Niet alliend veur de boekuutgiften, mar lieke goed veur alle akti-
viteiten was d’r in de verschillende media een protte ommedaenken. Behalven de verschillende passetiedin-
ges wodde d’r ok een tal interviews geven.

A 2. KENNISCENTRUM

Digitaliseren van tiedschrifte- en kraanteartikels
In 2014 was mitwarkster Saskia Douma veural drok mit et herorgeniseren van et Kenniscentrum. Ze kreeg 
daorbi’j de hulpe van een groep van tien vri’jwilligers, dat bin: Fettje Alten, Hendrik Betten, Kiena Bouwer, 
Martha Dragt, Jaap Elzenaar, Jan Koops, Kees Koopstra, Martha Niemann, Ankie Verbaan en Jan de Vries. De 
koördinaosie was in hanen van Sietske Bloemho�. Zeuven vri’jwilligers weren wekeliks ien of meer dagdielen 
doende mit et digitaliseren van mit naeme biezundere kollekties, et tiedschrift De Ovend en boeken die niet 
meer leverber binnen. Et digitaliseren is bedoeld om alle materiaol goed veur de toekomst te beweren, mar ok 
t.b.v. de speciaole webstee veur et Kenniscentrum www.stellingia.nl. As alles uut et Kenniscentrum scand en 
invoerd is gaot et om meer as 100.000 titels. De webstee www.stellingia.nl wodt daormit een biezundere en unieke 
webstee, die mit naeme veur leerlingen van et vervolgonderwies, studenten Nederlaans en geschiedenis, historici 
en ammeteur-historici van groot belang wezen zal. In et verslagjaor wodde ok begonnen mit et beschrieven van 
de index van de haandbiebeltheek van de SSR. Begin 2015 zal die index op Stellingia.nl in te zien wezen.  

Bezukers an de haandbiebeltheek en et kenniscentrum
Ok dit jaor was d’r weer riegelmaotig bezuuk van personen die materiaol raodplegen wollen in et Kenniscen-
trum. In 2012 wodde al de haandbiebeltheek opni’j inricht in de ni’je studiekaemer. Belangstellenden veur 
tael en historie kun gebruuk maeken van die kaemer om de gegevens uut de haandbiebeltheek en et Ken-
niscentrum in te zien. An et aende van 2014 wodde een begin maekt mit et beschrieven van de index van 
de biebeltheek. Begin 2015 is die index in te zien op Stellingia.nl, daorveur zorgt vri’jwilliger Jaap Elzenaar. 
De boeken, mar ok de speciaole kollekties, foto’s, geluudsmateriaol etc. wo’n niet uutliend. In dit verslagjaor 
weren d’r weer mit riegelmaot vraogen van studenten van verschillende universiteiten en hogeschoelen. Vae-
ke bliekt dat van teveuren infermaosie haeld is van de webstee Stellingwarfs.nl. Ondertussen wodt ok de 
hieltied meer Stellingia.nl veur veul inhooldelike infermaosie raodpleegd. Et tal vraogen dat via internet en 
tillefoon binnenkomt was dit jaor roem boven de twiehonderd. Beriek: roem boven de 200 personen  

Warkgroep Kenniscentrum
De warkgroep Kenniscen-
trum kwam op 22 janne-
waori en 4 november bi’j 
mekeer. Praot wodde over 
de staand van zaeken van 
de warkzemheden van de 
vri’jwilligers en beroeps-
krachten t.b.v. et Kenniscen-
trum. De warkgroep besta-
ot uut Fettje Alten, Hendrik 
Betten, Sietske Bloemho�, 
Kiena Bouwer, Saskia Dou-
ma, Martha Dragt, Jaap 
Elzenaar, Jan Koops, Kees 
Koopstra, Martha Niemann, 
Ankie Verbaan en Jan de 
Vries. Op zaoterdag 22 no-
vember wodde een  eer-
ste eupen dag holen, waor 
roem 75 interesseerden op 
ofkwammen. Beriek: roem 
75 personen 

Op 22 november wodde een eupen dag holen angaonde et Kenniscentrum.
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B. EDUKAOSIE

B 1. KURSUSSEN VEUR VOLWASSENEN

1. Stellingwarfs veur beginners

Spietig genoeg kon deur te min belangstelling dit jaor de kursus ‘Stellingwarfs veur beginners’ niet deurgaon. 
De kursusleiding zal in 2015 kieken naor de meugelikheden van een ere opzet. De kursusleiding bestaot uut 
Roely Bakker, dr. Henk Bloemho�, Geert Lantinga en Mark van Veen.

2. Snu�elkursus Stellingwarfs

De ‘Snu�elkursus Stellingwarfs’ is mit naeme bedoeld veur ni’je inwoners van Stellingwarf. Tiedens de kursus, 
die uut vier aovens bestaot, kan ‘snu�eld’ wodden an verschillende facetten van de streekkultuur, zoas de tael, 
de historie, de netuur en de literetuur. De kursus wodde geven deur Henk Bloemho�, Jan Koops, Geert Lantin-
ga, Ruurd Jelle van der Leij, Freddie de Vries, Jan de Vries, Jannes Westerhof en Dennis Worst. Dielnemers: 6

3. Kursus Laandschopsgeschiedenis

Ok veur de twiede keer wodde de kursus Laandschopsgeschiedenis geven, dit keer in Oosterwoolde. Et doel 
van de kursus, die ontwikkeld is deur dr. Dennis Worst, is in et kot: ‘et lezen leren van et laandschop’. Et tal 
dielnemers was dit keer krapan veertig, zodat de kursus in twie keer geven is. De kursus die uut vier lesaovens 
en twie exkursies bestaot, wodde geven deur Emiel Beijk, Henk Bloemho�, Rienk Klooster en Dennis Worst. 
Dielnemers: 41

4. Kursus ‘Vertel een Verhael’

An de kursus ‘Vertel een verhael’, die 
geven wodt deur Baukje Koolhaas, 
zollen vier meensken mitdoen gaon. 
De kursus wodde op twie aovens ho-
len; de ere beide aovens mossen deur 
ziekte van de kursusleidster kommen 
te vervalen. Dielnemers: 4

De exkursie tiedens de Snu�elkursus was o.l.v. 
Freddie de Vries in et Diakenievene in Ni’jberkoop. 
(Foto: Lenus v.d. Broek)

Iene van de exkursies van de kursus Laandschopsgeschiedenis was in de Blau-
we Bos o.l.v. Emiel Beijk. (Foto: Sietske Bloemho�)
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