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Voorwoord van de voorzitter 

 

 

Foar jo leit it jierferslach fan de stifting Freonen fan De Klyster 2021 mei deryn opnommen in 
finansjele ferantwurding. De stifting hat in grutte aksje opsetten yn de fernijing fan de 
leskisten, hat de dêrfoar nedige finânsjes bij elkoar fandele en is no drok dwaande it hiele 
projekt ek út te fieren. It jild dat dêrfoar beskiber wie, is foar in part útjûn, foar in oar part yn 
de balâns opnommen as ferplichting. 
 
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. Koroana twong ús 
it measte fan it wurk foar De Klyster digitaal te regeljen.  
 
Dochs hawwe de freonen, krekt yn de tiden dat it koe en de skoalbern net thús bliuwe 
hoegden fanwege koroana, in pear moaie klysteraksjes stypje kind. Sa as bijgelyks de 
Waadopera ôfrûne septimber 2021.  
 
 
Ut namme fan it bestjoer van stifting freonen fan De Klyster, 
Bertus Mulder, foarsitter 
 

   
De freonen steunde de Wadstruinexcursies die onderdeel waren van een groot educatief project rond de 
Wadopera in Paesens Moddergat. 
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1.  Verslag van het bestuur 

 

In 2021 heeft de stichting zich vooral bezig gehouden met de uitvoering van de 
modernisering van het Uitleencentrum van De Klyster. Het is een enorme operatie die qua 
inspanning veel meer tijd en aansturing vergde dan van te voren ingeschat was. Het 
uitvoeringsteam bestond uit 17 educatieve ontwikkelaars en vrijwilligers en 7 kunstenaars.  
Zij moesten allemaal aangestuurd worden en regelmatig feedback ontvangen en werden 
aangestuurd door de teamleider van De Klyster. De vormgeving van het drukwerk werd 
uitbesteed aan de huisdrukker van De Klyster. Dit om de eenheid en herkenbaarheid te 
bewaken.  
De kunstenaars waren allemaal erg blij met de opdracht om een leskist te beschilderen 
tijdens dit coronajaar, omdat hun reguliere werkzaamheden helemaal stillagen. Een win-win-
situatie die ook heeft geleid tot de opbouw van een nieuw netwerk van educatoren en 
ondersteuners.  
 
Uit het land is veel belangstelling getoond voor de moderniseringsoperatie van De Klyster. 
Reden is dat alle NME-centra kampen met sterk verouderde leskisten en allemaal op het 
punt staan om of te stoppen met uitleen of te moderniseren (maar hoe?). De Klyster is de 
eerste in het land die het zo groot aanpakt en werkt met een eigen ontwikkeld format. 
Hierdoor fungeren we als een voorbeeld, waar naar verwachting navolging op zal volgen.  
 
Het Uitleencentrum was in 2021 vanwege de operatie Update Leskisten gesloten voor de 
scholen.  
 
In de tweede helft van 2021 participeerde De Klyster in een cultureel educatief 
samenwerkingsproject rondom de Wadopera. De Freonen fan De Klyster financierde de 
Wadstruinkaarten, waarmee de kinderen op zoek gingen naar de Big Five van het Wad. Dit 
project was niet voorzien, maar doordat na de zomervakantie van 2021 de 
coronamaatregelen dit evenement wel toestonden, kon het doorgaan. 
 
De aanvraag voor een Biodiversiteitsproject met als onderdeel De Vogel van de Week is 
vanwege de drukte rond het moderniseren van het Uitleencentrum en de Wadopera niet 
doorgegaan.  
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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 gemeenten Dantumadiel en Noardeas-Fryslân tekenden voor de co-financiering.  
 
De projectperiode die aanvankelijk zou lopen tot 1 mei 2022, is na aanvraag en goedkeuring 
verschoven naar 1 november 2022.  
 
Na het voortraject in 2020 is in het jaar 2021 hard gewerkt aan het daadwerkelijk onder 
handen nemen van de leskisten.  
 

 
 
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.  
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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. 

 
 

Wadopera – Wad aan Verhalen - Wadstruinkaart 
Door corona konden leerlingen een groot deel van het jaar niet naar school. Net in de 
periode na de zomervakantie 2021 leek alles weer helemaal de goede kant op te gaan. De 
Wadopera in Paesens Moddergat mocht doorgaan en daarmee ging ook het educatieve 
programma voor kinderen met de titel “Wad aan Verhalen” door.  
 
De Klyster, Museum It Fiskershúske en Opus3 ontwikkelde rond de Wadopera een educatief 
programma waar maar liefst 1.300 leerlingen uit regio noordoost Friesland mee hebben 
gedaan.  
 

 
 
 
De Klyster organiseerde met een team van 10 wadgidsen een struintocht langs het Wad. 
Daarnaast kocht De Klyster de voorstelling Wat ’n Wad in bij Pier21. Een voorstelling 
gemaakt door Bouke Oldenhof.  
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De Freonen fan De Klyster financierde het ontwikkelen van een wadstruinkaart, waarmee de 
kinderen op zoek konden naar the Big Five van het Wad. Stichting DikGroen heeft ook 
bijgedragen aan dit project. 
 

 

2021 Jubileumjaar De Klyster – 25 jaar 
 
De Klyster bestond in 2021 25 jaar. Door corona kon dit niet gevierd worden. Het  
freonenbestjoer zal zich beraden over een mogelijke alternatieve bijdrage voor de invulling 
van de gecancelde jubileumviering. 

2.  Toekomst 

 

Het komende jaar staat weer in het teken van de vernieuwing van het Uitleencentrum van 
De Klyster. Voor er grote nieuwe plannen worden gemaakt moet eerst deze klus worden 
geklaard. 
Dat neemt niet weg dat er alvast nagedacht kan gaan worden over de ondersteuning van 
nieuwe projecten. 
 
Daarnaast is het nog steeds een wens van het freonenbestuur om het aantal Freonen die 
sympathiseren met het gedachtengoed van de stichting en jaarlijks een freonenbijdrage 
schenken, te vergroten.   
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2.2  Te verwachten activiteiten komend jaar 2022 

Modernisering Uitleencentrum Vervolg 
De uitvoering is in volle gang en zal in 2022 nog veel tijd in beslag nemen. Het streven is om 
het praktische deel oktober 2022 gerealiseerd te hebben, zodat voor 1 november 2022 de 
verantwoording geschreven kan worden. 

25-jarig jubileum 
Het bestuur van de Freonen gaat zich beraden op hoe en of zij nog invulling zullen gaan 
geven aan het 25-jarig jubileum van De Klyster.  

Subsidieaanvraag Herstelplan Biodiversiteit – Vogel van de Week 
In 2022 wordt bekeken in welke vorm de pilot van De Vogel van de Week uitgebreid kan 
worden en of en met wie hiervoor eventueel een subsidieaanvraag geschreven kan gaan 
worden. 
 

 

Subsidieaanvraag ’t Landje van Dokkum – Buitenlokaal 
’t Landje in Dokkum heeft de samenwerking gezocht met De Klyster. Het plan is om van het 
landje een gezamenlijk buitenlokaal te maken voor NME-activiteiten. Stichting ’t Landje zal 
in 2022 een aanvraag indienen bij Streekwurk en De Klyster betrekken bij deze aanvraag. Het 
freonenbestuur gaat zich beraden op een bijdrage aan de totstandkoming van ’t Landje. 
 
Een buitenlokaal is een locatie waar kinderen in alle rust en veiligheid NME-activiteiten 
kunnen doen. Gedacht wordt aan een voorjaars- en een najaarsnatuurontdekpad. 
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3.  Organisatie 

 

Stifting Freonen fan De Klyster is gevestigd in Damwâld en heeft een ANBI-status.  
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 vrijwilligers- 
contract. Hierbij hebben ze een Verklaring omtrent gedrag moeten aanleveren. Voor hun 
werk krijgen ze een vrijwilligersvergoeding.  
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Natuurgidsen, wadgidsen, vrijwilligers, beroepskrachten, projectmedewerkers en bestuur freonen fan De Klyster 
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4.  Jaarrekening 2021 

Inkomsten          2021 
 
Freonen fan De Klyster   €      990,00 
Inkomsten uit subsidies/giften  €   1.050,00 
IVN (weidevogeleducatie)  €    1.782,20 
Gemeente Noardeast-Fryslân  € 15.363,00 
Gemeente Dantumadiel  €   4.637,00 
-------------------------------------------------------------------- 
 
Totale inkomsten   € 23.822,20 
 
Bestedingen 
Kosten Update leskisten  € 34.636,91 
Inhuur personeel   €   3.600,00 
Bankkosten    €      145,63 
  
------------------------------------------------------------------- 
 
Totale bestedingen   €  38.382,54  
 
Activa 
 
Liquide middelen   € 24.769,96 
-------------------------------------------------------------------- 
Totale activa    € 24.769,96 
 
Passiva*    € 8.300,00 
     € 1.785,00 
------------------------------------------------------------------ 
Totale passiva    € 10.085,00 
 
Reserveringen 2022* 
€ 8.300 Update van het uitleencentrum en € 1.785 Vogel van de Week.  

5.  Balans 

 
Balans 2021 

 
Beginsaldo 2021 € 49.415,30 
 
Freonen bijdrage €      990,-  Update leskisten  € 34.636,91 
Subsidies/Giften €   1.050,-  Inhuur personeel  €    3.600,- 
IVN   €   1.782,20  Bankkosten   €       145,63  
Gemeente N.E. Frl. €  15.363,-   
Gemeente D’diel €    4.637,- 
      Eindsaldo 2021   € 34.854,96 


