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1. Inleiding  

Hierbij het Jaarverslag 2017 van Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel. 
Het afgelopen jaar kenmerkt zich door een aantal gerealiseerde projecten, 
bestuurswisselingen en de voorbereiding op de gemeentelijke herindeling.  

Met veel inzet is getracht om de monumenten daar waar nodig te renoveren 
en/of te onderhouden, zodat ze in goede staat bewaard worden voor de 
toekomst. Hiervoor hebben diverse subsidienten het mogelijk gemaakt om onze 
doelstelling te bewerkstelligen.  

Ten gevolge van de gemeentelijke herindeling zal de Stichting Monumentenzorg 
Leeuwarderadeel (SML) per 1 januari 2018 vallen onder de afdeling 
Monumentenzorg van de gemeente Leeuwarden.  

Doelstelling 

Op grond van de statuten artikel 2 heeft de Stichting ten doel:  

De instandhouding van monumenten in de gemeente Leeuwarderadeel beschermd 
op grond van de Monumentenwet 1988. 

- Onderhoud en restauratie rijksmonumenten in juridisch eigendom 

- Inventariseren en documenteren in het kader van de bescherming van 
cultureel erfgoed in de dorpen en het buitengebied van waardevolle 
gebouwen, dorpsgezichten, tuinen, parken en landschapsbeelden en oude 
karakteristieke bomen.  

Stichting gegevens 

De Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel is ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel. 

SML is per 25 mei 2009 door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen 
Nut Beogende Instelling (ANBI) met fiscaalnummer 813899561. 

Het adres van het secretariaat van de Stichting: 

Moundyk 16  

9051 AH Stiens 

Telefoonnummer: 06 51571235 
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2. Bestuur 

Samenstelling 

Yme Visser (voorzitter)    mail: yme@stiens.nl 

Joost Zoethout (penningmeester)   mail: joost.zoethout@gmail.com 

Rob Stavast (secretaris)    mail: resolut@kpnplanet.nl 

Theo Dijkstra (beleidszaken)   mail: theo.dijkstra@gmail.com 

Jerry van Amerongen (bouwzaken)  mail:info@taxatie-detakomst.nl 

Rinske van der Meulen (Wethouder Gemeente)  

Secretaris Rob Stavast is per 1 juli 2017 teruggetreden uit het bestuur. Hij is 
opgevolgd door Jouke bij de Leij. Het officiële afscheid van Rob heeft 
plaatsgevonden op 21 december in het Gemeentehuis te Stiens. Hierbij aanwezig 
waren Burgemeester Boertjens, wethouder Rinske van der Meulen en de 
bestuursleden van SML. Rob blijft informeel verbonden aan het bestuur als 
adviseur. Ten gevolge van de herindeling is Rinske van der Meulen per 1 januari 
2018 niet meer werkzaam bij de Gemeente Leeuwarderadeel en maakt ze om die 
reden geen deel meer uit van het bestuur.  

Aantal vergaderingen 

Het aantal bestuursvergaderingen die hebben plaatsgevonden zijn 8, met een 
gemiddelde frequentie van om de 6 weken. De familie van Riemsdijk heeft   
Pakhûs “Solo” aangeboden als vergaderlocatie. We hebben hier vanaf augustus 
graag gebruik van gemaakt.  

3. Van Ljouwteradiel naar Leeuwarden 

In januari heeft er op het stadhuis een vergadering plaatsgevonden met 
Monumentenzorg Leeuwarden, Monumentenstichting Boarnsterhim,  
Monumentenstichting Littenseradiel, Stichting tot behoud van Amerikaanse 
windmolens en SML. Besproken is de toekomstige samenwerking. 
Monumentenstichting Littenseradeel heft zich per 1 januari 2018 op, vanwege de 
opsplitsing van deze gemeente. De andere Stichtingen hebben aangegeven 
zelfstandig te blijven functioneren onder de vlag van de gemeente Leeuwarden. 
Afgesproken is om 2 x per jaar een koepeloverleg te houden.  

Op 10 november heeft SML separaat overleg gevoerd met Monumentenzorg 
Leeuwarden. Bespreekpunten waren: overlegstructuur, inventarisatie 
monumenten,  inhuren van deskundigen, Beleidsplan van SML en toekomstig 
beheer molen “De Hoop” Stiens. 
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4. Wat is er gerealiseerd  

Toren Feinsum 

Het smeedijzeren torenuurwerk van omstreeks 1600 is gerestaureerd en is 
hiermee weer in prima staat. De oplevering heeft 15 december plaatsgevonden in 
het bijzijn van genodigden en dorpsbewoners Feinsum. De restauratie is 
uitgevoerd door de fa. Vellema te Hallum. De begeleiding hiervan is gedaan door 
de Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk.  

Bouwkundige werkzaamheden zijn uitgevoerd door Bouwbedrijf Kolthof te 
Stiens. Ook de vlaggenmast is vervangen. Daarnaast is de toren door een 
professioneel schoonmaakbedrijf schoongemaakt. Dit heeft een positieve 
uitwerking op het functioneren van het uurwerk. 

Toren Stiens 

Het torenuurwerk heeft het afgelopen jaar een aantal keren niet goed 
gefunctioneerd. Dit is hersteld.  

Toren Jelsum 

Ook hier heeft het torenuurwerk het afgelopen jaar een aantal keren niet goed 
gefunctioneerd en ook dit is hersteld. Ook de toren is door een professioneel 
schoonmaakbedrijf schoongemaakt. 

Toren Hijum 

Voor het torenuurwerk van Hijum is een subsidie aanvraag ingediend bij de 
Provincie Fryslân en in december gehonoreerd.  

Overig 

Met de gemeente Ljouwteradiel is overleg gevoerd over het beheer en onderhoud 
van molen “De Hoop”. De Gemeente heeft uiteindelijk gekozen deze molen aan de 
Gemeente Leeuwarden over te dragen.  

De woning waar Pieter Jelles Troelstra (schrijver, dichter, staatsman) zijn 
jongensjaren in Stiens heeft doorgebracht stond te koop. De heer Wiebe 
Kloppenburg uit Beetsterzwaag heeft er veel energie ingestoken om deze woning 
aan te kopen met als doel het gedachtengoed van Pieter Jelles hierin te bewaren 
en het aan de openbaarheid onder de aandacht te brengen. Hiervoor heeft hij 
diverse verenigingen en stichtingen in Stiens benaderd., waaronder SML. De 
eerste maanden van dit jaar is hier veel energie ingestoken met zelfs een 
rapportage op radio en tv van Omrop Fryslân. Deze woning is uiteindelijk aan 
derden verkocht en daarmee eindigde dit initiatief.  

De website van SML functioneert niet meer naar behoren waardoor er niet 
adequaat gecommuniceerd kan worden met onze achterban. We zijn ons aan het 

beraden om dit te optimaliseren.  
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5. Financieel overzicht 2017 

SML heeft het boekjaar 2017 afgesloten met een tekort van € 7.270,15. Het 
eigenvermogen van de stichting is hierdoor gedaald naar € 2.697,42. Van het 
tekort over 2017 ad € 7.270,11 is een bedrag van € 6.048,28 toe te rekenen aan 
de restauratie van het torenuurwerk Feinsum. Het begrote tekort voor dit project 
bedroeg € 6.317,-  

Het reguliere tekort van SML bedroeg € 1.221,27. In dit bedrag is een 
(eenmalige) afschrijving “Doktershus” begrepen van € 580 en schoonmaakkosten 
van de toren van Jelsum € 786,50. 

 

6. Samenwerking overige instanties 

Met de Documentatiestichting Leeuwarderadeel is diverse keren overleg gevoerd 
over de aanvulling van de gemeentelijke monumenten- en karakteristieke 
panden lijst.  


