
 
 

 
 
 

 

Begroting 2021 

 

De begroting 2021 bevat de gebruikelijke posten, met daarnaast de projecten. Deels uit het jubileumjaar overgebleven, deels nieuw. Het project 

“Bijgebouwen…” is gestopt. Project 2 gaat nu verder als “Waddenboerderijen”. 

De bestedingen voor het project voor de scholen i.s.m. FLM zullen uit de post “extra bijeenkomst” kunnen worden bekostigd. 

Er is een tekort, zelfs na onttrekking aan legaat T. Hoekstra. Voor project 1 “Prijsvraag” en project 3 “Amerikaans type” is ruimer begroot t.o.v. de verwachte 

uitkomst. De kosten voor het eerste project betreffen de prijs (er is nu nog maar 1 prijs voor de mooiste moderne boerderij) en de uitreikingsbijeenkomst. 

Publiciteitskosten minimaal. Dat tweede project zal ruim binnen de met Bornmeer overeengekomen offerte uitkomen, want er zijn o.a. geen rechten op 

beeldmateriaal. Over royalties zal nog worden gesproken. 

Niet goed te begroten is de verkoop van boeken. Op grond van geluiden vanuit FLM en enkele boekhandels zal het boek “Cultureel erfgoed op it Fryske 

Boerehiem” nog wel worden verkocht. Opgemerkt moet worden, dat Uitgeverij Louise de verkoop van de 2e druk vanaf 2021 laat lopen via haar webwinkel 

en de boekhandels Van der Velde en Binnert Overdiep. BSF doet dat voortaan via haar webwinkel en de boekhandels FLM, Afûk, Bergum en Holtrop Joure. 

Binnen BSF is er de inschatting, dat er ook verkoop zal zijn op de -hopelijk weer- te plannen bijeenkomsten. Het boek “Boerderijen van het Amerikaans 

type” zal via onze website/webwinkel ook verkocht gaan worden. Ik begrootte voorzichtig en kwam uit op €3500 voor de 2 boeken. 

In 2019 werd voor het jubileum gerekend met een mogelijke onttrekking aan het legaat van €8000. Met het verspreiden van de jubileumactiviteiten over 

2020 en 2021 zal de uitkomst ongeveer daarop neer kunnen komen. Natuurlijk is er een voorbehoud, gegeven de mogelijk nog langer geldende beperkende 

Covid-19-maatregelen. 

Het begrotingstekort 2021 zal gedekt kunnen worden uit de RABO-spaarrekening. Begin 2020 was dat saldo ruim €15.000; begin 2021 ruim €11.000. Deze 

reserve is m.i. ruim toereikend. 

Deze begroting is op 11 januari 2021 in het BSF-bestuur vastgesteld 

Leeuwarden, 14 januari 2021 
Gerrit B. Fokkema               
penningmeester 



 
 

 
 
 

 

Begroting BSF 2021      

      
lasten     baten     

  Begroting Aktueel   Begroting Aktueel 

            

bestuurskosten 1.000,00 0,00 donaties 5.000,00 0,00 

excursie kosten 4.500,00 0,00 rente 50,00 0,00 

website 300,00 0,00 excursie bijdragen 4.000,00 0,00 

AEN 250,00 0,00 provincie bijdrage 6.250,00 0,00 

nieuwsbrieven 4.500,00 0,00 verkoop boeken 3.500,00 0,00 

Thema-avonden 1.000,00 0,00 uit legaat 6.000,00 0,00 

Project 1: Prijsvraag 4.000,00 0,00 uit fondsen 2.500,00 0,00 

Project 2: Waddenboerderijen 1.500,00 0,00       

Project 3: Amerikaans type 10.000,00 0,00       

Project 4: Gelede Boerderij 500,00 0,00       

Project 5: Inventarisaties 1.000,00 0,00       

bankkosten 150,00 0,00       

extra bijeenkomst 1.250,00 0,00 
uit liquiditeit (RABO-
sparen) 2.650,00  0,00  

            

Totaal debet 29.950,00 0,00 Totaal credit 29.950,00 0,00 

            

Toelichting: 

• Extra bijeenkomst, bijvoorbeeld voor boekpresentatie, scholenproject en uitreiking prijs 

• Verkoop boeken, met name boek 1 (100 in consignatie, 50 direct) en waarschijnlijk ook boek 2 (50 direct) 

• Projecten 1 en 3: kosten komen mogelijk lager uit 

• Project 2 is vanaf 2021 het Waddenboerderijenproject; boek 1 “Cultureel erfgoed…” is als project gestopt 

• Project 5 is nieuw, betreft inventarisaties 

• Sowieso zal ook 2021 onder sterke invloed van Covid-19 staan; 1e halfjaar zeer waarschijnlijk geen publieksbijeenkomsten, mogelijk pas na augustus 


