Beknopt beleidsplan Boerderijenstichting Fryslân
Geschiedenis
- opgericht in 1985 als Stichting Staten en Saten in een periode dat er weinig aandacht
was voor het historisch waardevolle boerderijenbestand in Fryslân. Door snelle
ontwikkelingen in de agrarische bedrijfsvoering en de landbouwmechanisatie raakte
de oorspronkelijke boerderij meer en meer in onbruik. Gevolg was dat deze
gebouwen bedrijfstechnisch voor de agrarische ondernemers niet meer interessant
waren. Veel van deze zo landschapsbepalende boerderijen raakten in verval.
- In 2005 werd de stichting gesplitst in de huidige Boerderijenstichting Fryslân en de
Stichting Staten en Stinzen om duidelijker aan te geven dat de Boerderijenstichting
zich in hoofdzaak bezig houdt met het Friese boerderijenbestand
Organisatie:
1.
bestuursmodel:
- algemeen bestuur met 6 tot 9 bestuursleden, allen vrijwilligers
- Bestuursleden zijn allemaal vakspecialisten op het gebied van bouwtechniek /
bouwkunst, bouwhistorie en archeologie / publicaties / PR / juridische aspecten /
financiën
Bestuursleden (per 1-1-2014)
- Piet Vellinga, voorzitter
- Matthijs Sturms, secretaris, teven onze jurist
- Jakob v.d.Vaart, geograaf/landschapskundige/boerderijhistoricus, oud medewerker
Fryske Akademy. Plaatsvervangend voorzitter
- Jan de Haan, penningmeester / jaarrekening etc.
- Rudolf Wielinga, restauratie architect / nieuwsbrief
- Wiebe Hoekstra, publicist / PR deskundige / nieuwsbrief
- Evert Kramer, oud medewerker Fries Museum, archeoloog
- Hans de Haan, oud museumconsulent / jaarlijkse excursies / publicaties / nieuwsbrief
- Johan Jorritsma, restauratie bouwkundige / website beheer
2. Doelstelling
- Het bevorderen van kennis en behoud van karakteristieke verschijningsvormen van
bouwkunst op het van platteland van Fryslân in het algemeen en die van boerderijen /
bijgebouwen / erven in het bijzonder
te bereiken door
- het organiseren van lezingen en excursies
- het bieden van een overlegplatform voor particuliere eigenaren / gebruikers van
karakteristieke boerderijen, overheid en monumentenzorg
- het adviseren van onze donateurs op hoofdlijnen bij onderhoud, restauraties en
herbestemming
- het bemiddelen bij subsidietrajecten met verwijsfunctie naar in te zetten
deskundigheid
- het bepleiten van subsidie trajecten, ondermeer in de vorm van
meerjarenprogramma’s uitvoeringsprogramma’s (b.v. Pas op de Pleats)
- het samenwerken met andere organisaties binnen onze doelstelling
- het doen van onderzoek naar en het verzorgen van publicaties betreffende
boerderijen, bijgebouwen en boerenerven
3. Inkomsten
- bijdragen van +/- 210 donateurs
- via subsidies en sponsoren voor projecten als verkiezing boerderij van het jaar
- indirect via mogelijkheid ondersteuning vanuit het Monumentenhuis
- schenkingen en andere baten

-24. Activiteiten / producten
- Nieuwsbrief 2x per jaar
- Specifieke acties (b.v. jaar van de boerderij 2013 / verkiezing boerderij van het jaar
2013)
- Thema-avonden ( in 2014 waarschijnlijk archeologie / zodenhuis)
- Jaarlijks excursie langs 3 boerderijen
- Boerderijenboek (eind 2009 gereed / 2010 2e druk)
- In 2014 inventarisatieproject historische waardering boerderijen
5. Ambitie
- Meer kennis delen / samenwerken met bestaande monumentenorganisaties die deel
uit maken van het Platform Friese Monumentenorganisaties (PMF)
- Verbreden contacten met boerderijenstichtingen in de noordelijke provincies
- Meer samenwerken met op boerderijen georiënteerde stichtingen als AFRON
(Agrarisch Friesland Oud en Nieuw / de Friese Vereniging voor historische landbouw)
en het Fries Landbouwmuseum
- Kennis verwerven via de AEN (Agrarisch Erfgoed Nederland), de koepelstichting
waar onze stichting bij aangesloten is
- Meer relatie leggen met landschap en archeologie (i.s.m. ondermeer
Landschapsbeheer Friesland)
- Het inzetten op meer donateurs / sponsoren / subsidies voor de uitvoering van
projecten die de eigen bestuursleden te boven gaat
Piet Vellinga
voorzitter
december 2013

