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Voorwoord van de voorzitter 

 

 

Foar jo leit it jierferslach fan de stifting Freonen fan De Klyster 2019 mei opnommen in finansjele 
ferantwurding. De gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel hawwe in mienskiplik Natoer- en 
Miljeu-edukaasjesintrum, De Klyster, festige yn Damwâld. De Klyster rjochtet him op alle 
basisskoallen fan dizze beide gemeenten. It doel is om bern te belûken bij de natoer, duorsummens 
en it lânskip yn harren eigen omjouwing, sadat bern dêr in bân mei krije en der letter goed op passe 
sille. De Stifting Freonen fan De Klyster hat ta doel it wurk fan De Klyster te stypjen. Op wat foar wize 
hinget ôf fan wat him foardocht en oantsjinnet. Derta kin de Stifting subsydzjes oanfreegje foar 
projekten dêr’t de Klyster sels net de middels foar  hat. De Stifting hat donateurs, minsken en 
organisaasjes dy’t it wurk fan de Klyster foarút helpe wolle. Fansels wurde projekten oangien yn nau 
oerlis mei De Klyster.  
It bestjoer hat twa kear by elkoar west om te fergaderjen it ôfrûne jier. We kinne weromsjen nei in 
wat rêstiger jier wêryn we de saken op oarder set ha en moaie projekten fierder útrôle ha. 
 
Nammens it bestjoer van stifting freonen fan De Klyster, 

Bertus Mulder, foarsitter 

 

 

 
Freonenbestjoer en freonen fan De Klyster tidens in ekskurzje yn de Noardlike Fryske Wâlden 
 

1.  Verslag van het bestuur 

 

In 2019 heeft de stichting zich bezig gehouden met het vertalen van het Underweizzz-project 
in het Nederlands, zodat ook scholen in Groningen en Drenthe gebruik konden maken van 
dit programma. In het Nederlands heet het project “Op Fietzzz”. Het Underweizzz-project is 
een project over bloemen, bijen, bermen en biodiversiteit en ontving een landelijke prijs 
voor het beste educatieproject op het gebied van duurzaamheid. Deze “Henk Klein Award” is 
van de vereniging van Gemeenten voor Duurzame Ontwikkelingen en heeft ervoor gezorgd 
dat er buiten de provincie Friesland ook belangstelling is voor het het project.  
 
In het najaar is het project Eendenkooien gesteund door de stichting. Dit project gaat over 
cultuurhistorische landschapselementen. 
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In voorbereiding is een nieuwe aanvraag voor het uitleencentrum van NME De Klyster. Deze 
aanvraag zal in de eerste helft van 2020 ingediend worden bij de Provinsje Fryslân. 
 

1.2  Activiteiten 

Op Fietzzz 
In 2019 is Op Fietzzz gemaakt, de Nederlandstalige variant van Underweizzz. Hiervoor zijn 
alle teksten van de film door Studio Smids opnieuw opgenomen en nagesynchroniseerd. Het 
lesmateriaal is aangepast en zo ontstond een nieuwe Nederlandstalige versie van het 
succesvolle project. Leerlingen uit Groningen en Drenthe hebben in 2019 meegedaan aan Op 
Fietzzz. Het IVN heeft de organisatie op zich genomen.  
 

 

Eendenkooien 
In 2019 heeft de stichting de pilot van het project Eendenkooien gesponsord. Eendenkooien 
zijn prachtige pareltjes verstilde natuur die getuigen van een tijd die lang geleden is. In 
Anjum en Ryptsjerk zijn Eendenkooien die op afspraak bezocht kunnen worden. 
Eendenkooien bestaan uit een plas water met bos er omheen, aangelegd op een rustige plek 
in een water(vogel)rijk gebied. Deze unieke plek is meestal afgesloten voor publiek. 
Eendenkooien zijn verborgen parels in het landschap en cultuurhistorisch erfgoed. NME De 
Klyster heeft 6 scholen meegenomen op excursie. Van te voren kwam een gastdocent in de 
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klas vertellen over o.a. het beroep van kooiker, kooikerhondjes, vangpijpen en lokeenden en 
de bijzondere natuurwaarden in de kooi. 
 

 

2.  Toekomst 

 

Het komende jaar staat in het teken van de vernieuwing van het Uitleencentrum van De 
Klyster. De leskisten zijn sterk verouderd en de roep van de scholen om dit materiaal te 
behouden, maar wel flink te moderniseren is er al jaren. De Stichting zal zich inzetten om 
financiële co-financiering aan te vragen bij het IMF. Daarnaast zijn er ideeën voor een 
aanvraag van een project met als thema Biodiversiteit.  

2.2  Te verwachten activiteiten komend jaar 2020 

Modernisering Uitleencentrum 
Het komende jaar zal subsidie aangevraagd worden bij het IMF (provinsje Fryslân). Voordat 
deze subsidie aangevraagd wordt moet eerst duidelijk zijn of de gemeenten een extra 
bijdrage vanuit de afdeling Duurzaamheid kan doen bij wijze van de vereiste co-financiering.  
 
Voor het moderniseren wordt een projectmedewerker aangesteld die het materiaal gaat up-
daten, zowel qua vormgeving als qua inhoud. Er zal een vast format worden ontwikkeld en 
hierbij is ook een vormgever betrokken, zodat de uitstraling ook fris en van deze tijd zal zijn. 
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Verwacht wordt dat het College Voorstel voor co-financiering eind juni 2020 ingediend 
wordt. Daarna wordt door de stifting de projectaanvraag ingediend. In oktober 2020 kan 
daadwerkelijk van start gegaan worden. De uitvoering neemt anderhalf jaar in beslag. 

Project Biodiversiteit – Vogel van de Week 
In 2020 worden de eerste gesprekken gevoerd rond een nieuwe pilot waarin het thema 
biodiversiteit centraal staat. De Vogel van de Week is een project waarin kinderen 
spelenderwijs sparen voor hun eigen fotoverzamelalbum. Iedere foto wordt ingeleid door 
een vogelfilmpje. De Klyster voert in 2020 een pilot uit. Daarna wordt gekeken of de 
Stichting kan helpen bij het opschalen van het project. 

3.  Organisatie 

 

Stifting Freonen fan De Klyster is gevestigd in Damwâld en heeft een ANBI-status.  
Stifting Freonen fan De Klyster 
Blauhússtrjitte 2 
9104 EC  Damwâld 
info@klyster.nl 
NL 40 RABO 0307 8763 65 
KVK 635171 
 

3.1  Bestuur 

 

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:  
 
Voorzitter:   De heer B. Mulder, Feanwâlden 
Penningmeester: De heer T. Feddema, Raard 
Secretaris:   De heer O.J. Leegstra, Burgum 
Bestuurslid:  Mevr. S. Tigchelaar, Wolvega 
Bestuurslid:  De heer D. Holwerda, Damwâld 
Dit bestuur is onafhankelijk en onbezoldigd. Ze ontvangt geen vergoeding voor de 
werkzaamheden.  
 

3.2  Werknemers 

Stifting Freonen fan De Klyster heeft geen medewerkers in vaste dienst. Het bestuur verricht 
haar arbeid op vrijwillige basis. Op projectbasis kunnen klussen uitbesteed worden aan 
personen of bedrijven die hiervoor een rekening sturen aan de Freonen. 
 

De medewerkers en vrijwilligers van NME-Centrum De Klyster zijn in dienst van de gemeente 
Noardeast-Fryslân of worden op projectbasis ingehuurd. De medewerkers staan op de 
loonlijst van de gemeente Noardeast-Fryslân. De vrijwilligers hebben een 
vrijwilligerscontract. Hierbij hebben ze een Verklaring omtrent gedrag moeten aanleveren. 
Voor hun werk krijgen ze een vrijwilligersvergoeding.  
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4.  Jaarrekening 2019 

 

       
      

   2019 

Inkomsten      

Inkomsten Freonen 2019   €       980,00   

               Inkomsten giften    €    2.043,91   

Inkomsten uit subsidies   €    1.000,00   

Inkomsten andere NME centra   €    4.014,25   

      

Totale inkomsten   €   8.038,16  

     

      

Bestedingen      

Kosten Website   €          30,49   
Gemeente Noardeast-Fryslân   €      2.617,90   

Bankkosten   €          89,55   

Totale kosten/bestedingen   €   2.737,94   

      

Activa     

 

Liquide middelen   €      6.188,13  

Totale activa   €      6.188,13   

      

Passiva      

      

      

     

Totale passiva   €            0,00  

      
 

 

 

 

 

      

      

      

     

     

      

5.  Balans 

 
Balans 2019 

 

 

Beginsaldo 2019 €      887,91                           

 

Freonen 2019  €      980,00 +  Website    €        30,49 - 

Giften   €   2.043,91 +  Gemeente Noardeast-Fryslân €   2.617,90 - 

Subsidies  €   1.000,00 +  Bankkosten   €        89,55 - 

Andere NME Centra    €   4.014,25 +   

       

 
      Eindsaldo 2019   €   6.188,13 


