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Voorwoord van de voorzitter 

 

 

Foar jo leit it jierferslach fan de stifting Freonen fan De Klyster 2020 mei deryn opnommen in 
finansjele ferantwurding. It wie in apart jier. It koronafirus sloech ta, kontakten moasten 
foarkommen wurde, we moasten ôfstân hâlde en sa min mooglik by elkoar komme. De 
kontakten waarden digitaal. En de skoallen wiene foar in grut part fan it jier ticht. Alles 
moast oer de kop.  
 
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, 
duorsumens 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 it ôfrûne jier ien kear live by elkoar west om te fergaderjen. We kinne 
weromsjen op in bysûnder jier wêryn de saken sa goed mooglik trochgong binne. De 
projekten dy’t dien binne, wurde hjirûnder beskreaun.  
 
 
Nammens it bestjoer van stifting freonen fan De Klyster, 
Bertus Mulder, foarsitter 
 

 
De freonen steunde de kleine pilot De Vogel van de Week, onderdeel van groot educatief biodiversiteitsproject 
voor het basisonderwijs dat vanwege corona later verder  ontwikkeld gaat worden. 
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1.  Verslag van het bestuur 

 

In de eerste helft van 2020 heeft de stichting zich vooral bezig gehouden met de 
voorbereiding van een subsidieaanvraag voor modernisering van het Uitleencentrum van De 
Klyster. In de tweede helft van 2020 is de operatie praktisch van start gegaan. 
 
Daarnaast hebben de Freonen bijgedragen aan het thuisonderwijsproject “Sipke fynt in 
Ljipaai – greidefûgels foar pykjes”. Een thuisonderwijsproject voor de onderbouw van het 
basisonderwijs met als onderwerp de weidevogels kievit, grutto, tureluur en scholekster. 
Stichting DikGroen heeft ook bijgedragen aan dit project. 
 
Het project Eendenkooien, waarin in 2019 ook steun is verleend door de Freonen, is in 2020 
helaas gecanceld.  
 
In voorbereiding is een nieuwe aanvraag voor een groot Biodiversiteitsproject waarin bijen, 
bijenhotels, groen in de schoolomgeving centraal staan. De Vogel van de Week is een 
onderdeel van de aanvraag. De aanvraag zal in de loop van 2021 o.a. ingediend worden bij 
de Provinsje Fryslân en de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel. 
 

1.2  Activiteiten 

Modernisering Uitleencentrum 
Op 14 mei 2020 is de subsidieaanvraag in het kader van de Subsidieregeling IMF 2020 
Fryslân met als titel “Nij Guod foar De Klyster” gehonoreerd met een bijdrage van € 23.000. 

De aanvraag is om te toetsen voorgelegd aan de 
adviescommissie van projectbureau Noordoost en de 
commissie heeft het project 14 punten toegekend, waarmee de 
aanvraag ruimschoots voldeed om voor financiering in 
aanmerking te komen. De projectperiode loopt van 1 juni 2020 
tot 1 mei 2022.  
 
NME-Centrum De Klyster heeft bij de gemeenten een extra 
bijdrage vanuit de gezamenlijke afdeling Duurzaamheid 
gekregen voor de vereiste co-financiering. Het College Voorstel 
voor co-financiering werd ingediend en halverwege 2020 kwam 
de definitieve toezegging.  
 
Nadat de financiën geregeld waren kwam de daadwerkelijk 
praktische start in oktober 2020. 

 
De werktitel werd “Operatie Update Leskisten” en als projectleider is Marjolein Staal 
aangesteld. In de laatste maanden van 2020 is: 

• een team van leskistupdaters en kunstenaars geformeerd; 

• een Plan van Aanpak geschreven; 
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• in samenwerking met een vormgever een sjabloon ontwikkeld voor handleiding en 
lesmateriaal; 

• een vast stramien ontwikkeld aan de hand waarvan 50 leskisten een nieuwe inhoud 
en frisse uitstraling krijgen zodat de leskitsen weer helemaal van van deze tijd zijn 

 

 
 

• onderzoek gedaan naar behoeften leerkrachten; 

• definitie ontwikkeld van een leskist. 
 
Een leskist is een mooi beschilderde houten kist over een natuuronderwerp met daarin 
aanschouwelijk, en uniek materiaal en hooguit 3 lesmomenten, die kort en krachtig 
beschreven staan in een handleiding. Hiermee kan een leerkracht van het basisonderwijs 
zonder veel voorbereiding een bijzondere natuurervaring organiseren voor de kinderen. 
Kortom een leskist is een kant en klare natuurschatkist voor een wauw-moment om nooit te 
vergeten.  
 
De klysterleskist is een soort Hello-Fresh-Box; alles zit er in, is helder beschreven en je ziet 
in een oogopslag wat je kunt doen en kan gelijk aan de slag. 

Dit betekent voor de Operatie Up-Date Leskisten: 

Uniforme opbouw: volgens vast format én kort, krachtig, beeldend  

Modernisering:  van inhoud en middelen  

Digitalisering:  van de handleidingen en leerlingenwerkbladen 

Toevoeging:  uniek beeldend/aanschouwelijk + veldwerkmateriaal + nieuwe media + Frysk 

Overzichtelijk:  goede opbergsystematiek, korte handleiding, bebording en bestickering 

Natuurlijk: natuur wordt in de klas gehaald en/of de kinderen gaan naar buiten de 
natuur in. 
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Eendenkooien 
In 2020 kon het project Eendenkooien, een door de Freonen gesponsord project, helaas niet 
doorgaan. Door corona stond It Fryske Gea het niet toe om op excursie te gaan naar de 
eendenkooien in Anjum en Gytsjerk. In najaar 2021 staat het project weer op het 
programma. 
 

Kleine pilot Vogel van de week 
In 2020 is een kleine pilot gedraaid van het project Vogel van de Week, waarin kinderen 
spelenderwijs spaarden voor hun eigen fotovogelverzamelalbum. In totaal zijn er over 5 
vogels filmpjes en lesmateriaal ontwikkeld en vormgegeven. De Klyster voerde de pilot uit bij 
5 scholen om te kijken of het concept aansloeg. De scholen hebben feedback gegeven en 
aangegeven heel graag met dit project te willen werken. 

Sipke fynt in Ljipaai – Greidefûgels foar pykjes 
Door corona konden leerlingen een groot deel van het jaar niet naar school. Daarom is een 
klein thuisonderwijsproject ontwikkeld  met steun van de Freonen fan De Klyster met de 
naam Sipke fynt in Ljipaai - greidefûgels foar pykjes”. Alle scholen kregen een exemplaar van 
het gelijknamige boekje en Burgemeester Kramer las het boekje op film voor aan de 
kinderen uit de onderbouw. De scholen ontvingen het boekje en een lesbrief waarmee ze 
met de kinderen op het schoolplein en in het lokaal aan de slag gingen over de 4 bekendste 
weidevogels: de kievit, de grutto, de tureluur en de scholekster. Stichting DikGroen heeft 
ook bijgedragen aan dit project. 
 

     
 

2.  Toekomst 

 

Het komende jaar staat weer in het teken van de vernieuwing van het Uitleencentrum van 
De Klyster. Verder bestaat De Klyster in 2021 25 jaar en zal het freonenbestjoer zich beraden 
over een mogelijke bijdrage aan de invulling van de jubileumviering. In 2022 is Biodiversiteit 
een belangrijk thema. Ook in het kader van de landschapsbiografie is dit thema actueel zeker 
in combinatie met de wens van de raadsleden om een schoolproject over bijen en 
biodiversiteit voor de scholen te organiseren. 
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2.2  Te verwachten activiteiten komend jaar 2021 

Modernisering Uitleencentrum Vervolg 
De uitvoering is in volle gang en zal in 2021 veel tijd in beslag nemen. Het streven is om het 
praktische deel eind december gerealiseerd te hebben, zodat begin 2022 de verantwoording 
geschreven kan worden. 
 

25-jarig jubileum 
Het bestuur van de Freonen gaat zich beraden op hoe zij invulling zullen geven aan het 25-
jarig jubileum van De Klyster. De Klyster zal dit eind 2021 vieren en het plan is om dit samen 
te laten vallen met het openen van het nieuwe Uitleencentrum 
 

Subsidieaanvraag Biodiversiteit 
In 2021 worden de eerste gesprekken gevoerd rond een nieuwe project met als thema 
biodiversiteit. Onderdeel hiervan is De Vogel van de Week, Bijen en bijenhotels rond school. 
Hiervoor zal een subsidieaanvraag geschreven worden. 
 
 

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.  
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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.  
 

4.  Jaarrekening 2020 

Inkomsten          2020 
 
Freonen fan De Klyster   €    1.020,- 
Inkomsten uit subsidies   €  42.750,- 
IVN (weidevogeleducatie)  €       831,64  
-------------------------------------------------------------------- 
 
Totale inkomsten   € 44.601,64 
 
 
Bestedingen 
 
Kosten Underweizzz/Op Fietzzz  €      254,10 
Kosten vrijwilligers De Klyster  €      114,50 
Kosten Uitleencentrum   €      878,30 
Bankkosten    €      127,57  
------------------------------------------------------------------- 
 
Totale bestedingen   €  1.374,47 
 
 
Activa 
 
Liquide middelen   € 49.415,30 
-------------------------------------------------------------------- 
Totale activa    € 49.415,30 
 
Passiva 
------------------------------------------------------------------ 
Totale passiva    €          0,00 
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5.  Balans 

 
Balans 2020 

 
Beginsaldo 2020 €  6.188,13 
 
Freonen bijdrage €   1.020,-  Ûnderweizzz/Op Fietzzz €      254,10 
Subsidies   € 42.750,-  Vrijwilligers De Klyster  €      114,50 
IVN   €      831,64  Uitleencentrum   €      878,30  
      Bankkosten   €      127,57 
 
      Eindsaldo 2020   € 49.415,30 

 


