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Inleiding jaarverslag 2009

Inleiding
Op aandringen van de Wereldraad van Kerken werden op zondag 13 december 2009 de
klokken geluid voor het welslagen van de klimaatconferentie in Kopenhagen. Het heeft
niet echt mogen baten. Het ging weer om macht en eigenbelang in plaats van de
noodzaak om samen in actie te komen.
De dag ervoor was in Ons Gebouw te Bolsward de Markt voor de Mensenrechten waarop
mensenrechten en millenniumdoelen centraal stonden.
Uit een voordracht die ik daar mocht houden, twee onderdelen:
Je zult maar boer zijn tegenwoordig, en al je geiten moeten dood
je krijgt die beesten wel vergoed, maar weg is wel je dagelijks brood
zoveel beesten streekgebonden, als risico niet zo verstandig
extensief meer ongeschonden, is misschien toch wel zo handig
macho-mannen van de banken, bonus-boekers van formaat
ideologen van de markt in de spagaat
kapitalisme is het dogma, maar plotseling failliet
moreel besef bij de bankier, dat is er niet
politiek moet corrigeren, op het heilig privatiseren
zullen we dit dan toch een keertje, van geschiedenis gaan leren
In Europa geven we gemiddeld 10% van ons inkomen uit aan voedsel tegen 30% in
1960.
Dit heeft vooral te maken met efficiëntie in de landbouw, wat natuurlijk zijn keerzijden
heeft.
Zo is vermindering van antibioticagebruik absolute noodzaak en valt er nog veel te
verbeteren op het gebied van welzijn en natuur. Het hele landbouwgebeuren beslaat zo'n
10% van de landelijke economie en de politiek heeft er moeite mee om dat bij te
schaven.
De hersteldrift in de financiële wereld is zorgwekkend, buitensporige bonussen komen
weer voor, doorgaan op de oude voet zal ons over de ecologische en sociale afgrond
stoten.
Gelukkig is er ook een opkomende maatschappelijke beweging die vindt dat het anders
en beter kan.
Op onze excursie naar Wetsus hebben we inspirerende mensen ontmoet en zagen we
meerdere voorbeelden van duurzame ontwikkelingen.
Eén systeem is gebaseerd op een duurzamer rioleringssysteem en het is geweldig dat
Sneek daar al een paar jaar mee bezig is. Eerst de wijk Lemmerweg-Oost en straks voor
zo'n 130 woningen in de wijk Noorderhoek. Het resultaat hiervan zal zijn minder gebruik
van water (vacuümtoiletten) en een eigen zuiveringsinstallatie met biovergisting, met
terugwinning van meststoffen voor de landbouw, en uitfiltering van medicijnresten.
Goed dat dit in onze toekomstige gemeente gebeurt en jammer dat vernieuwende ideeën
in het Bolswarder Hartwerdervaartplan geen toepassing hebben kunnen vinden.
Dat in de bestaande wijken wel veel mogelijk is, bewijst de wijkvereniging Plan Noord 1,
waarbij de Samuel van Haringhouckstraat werd uitgeroepen tot de beste klimaatstraat
van Fryslân 2009.
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Het zijn deze inspirerende gebeurtenissen die ons naar een volgende, duurzame fase in
de maatschappelijke ontwikkeling brengen en waarop we als 'miljeuwurkgroep' onze
hoop hebben gevestigd.
Titus Hettinga
(voorzitter Stichting Miljeu Wurkgroep Boalsert )
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Activiteiten 2009
Jubileum
In 1988 is de Miljeugroep Boalsert opgericht als werkgroep van het Conciliair Proces.
Vanaf 2001 is ze als zelfstandige werkgroep doorgegaan. Dat betekende dat de Stichting
Miljeu Wurkgroep Boalsert (SMWB) in 2008 haar twintigjarig jubileum kon vieren. Dit is
gedaan door middel van verschillende activiteiten te organiseren in 2008 en in 2009.
Op 16 april 2009 heeft mevrouw dr. Pytrik Reidsma een gastcollege gegeven in het
Marne College over klimaatverandering/voedselvoorziening.
Op 20 november 2009 is een bezoek gebracht aan Wetsus (waterkenniscentrum) in
Leeuwarden met aansluitend een diner in Bloemkamp voor leden en donateurs. Speciale
gasten hierbij waren locatiemanager mevrouw D. Krol van Bloemkamp, de heren Konst
(gedeputeerde), B. de Boer (milieuambtenaar in Leeuwarden) en J. Brouwer (wethouder
in Bolsward).
Het boek ‘De Groene Hemel’ is vorig jaar uitgereikt aan alle basisscholen en er is veel
onderzoek gedaan naar ruimte voor schooltuintjes bij Bloemkamp voor leerlingen uit het
basisonderwijs. Deze plek bleek helaas ongeschikt te zijn, maar er is nog overleg over
een andere locatie.
Ekodiner
Op 3 maart 2009 kookten leerlingen van het Friesland College een ekodiner bij de familie
Schuurmans thuis voor bestuursleden van de SMWB en hun partners. Hierbij was een
voedingsdeskundige uitgenodigd om een en ander toe te lichten. Dit naar aanleiding van
een project van het AOC om meer mensen kennis te laten maken met ecologisch koken.
Boomfeestdag
Op 18 maart 2009 vond voor de negende keer de boomplantdag plaats. Er werden 55
bomen gepland aan de oostelijke rondweg met medewerking van leerlingen uit het
basisonderwijs. Zij dragen op deze manier bij aan een stukje groenvoorziening in hun
eigen leefomgeving. Bestuursleden van SMWB hebben geassisteerd bij het planten van
de bomen.
Miljeuhimmeldei
De himmeldei werd dit jaar op 27 maart georganiseerd. Kinderen van de basisscholen
Sint Maarten, De Opbouw en De Bron hielpen mee. Dit keer ging het vooral om
zwerfafval langs en in de buurt van de A7. Het blijft een goede zaak om aandacht te
vestigen op het belang van het schoonhouden van de stad en de uitvalswegen. In een
schone stad wordt vaak minder afval op straat gegooid.
Wheels4All
In samenwerking met de gemeente Bolsward is het initiatief voor de plaatsing van een
buurtauto in Bolsward op een goede manier verlopen. Er hebben zich zeven personen
aangemeld, zodat de eerste auto in Bolsward op 4 april 2009 geplaatst kon worden. De
belangstelling was erg groot, vandaar de verwachting dat er binnenkort nog een auto
geplaatst kan worden.
Klimaatstraatfeest
De gemeente Bolsward en wooncoöperatie Welkom hebben samen met de
buurtvereniging De Molendraai (Noord) een klimaatstratenactie georganiseerd. Op de
informatiedag heeft SMWB meegewerkt om voorlichting te geven op welke manieren
energie bespaard zou kunnen worden.
Heamiel
Tijdens de feestelijke intocht van de heakeningin liep SMWB mee met een kar waarop
zonnepanelen en een kleine windmolen waren gemonteerd. Op deze manier probeerde
SMWB aandacht te trekken voor duurzame energie: Bolsward Energie Neutraal! Tijdens
de heamielmarkt deelden we folders uit en werden belangstellenden gevraagd om mee te
doen.
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Plan Hartwerdervaart
Vorig jaar heeft SMWB al haar zienswijze ingediend voor het plan Harwerdervaart. Hierbij
lag de nadruk op de ontwikkeling van een duurzame en energieneutrale wijk, een
ecologisch verantwoord waterstelsel en voldoende ruimte om te spelen voor de jeugd.
Ook dit jaar is er nog regelmatig contact geweest met de gemeente over deze
zienswijzen, maar helaas is geen van de ideeën overgenomen.
Ekotelling
Zoals elk jaar zijn ook dit jaar weer de eko- en Fair Trade producten in de Bolswarder
supermarkten geteld. Het aantal eko-producten blijft vrij constant, maar het aantal Fair
Trade producten was gegroeid. Doel van deze tellingen is om aandacht bij supermarkten
én klanten te stimuleren voor duurzame producten.
Maatschappelijke markt
Op 12 december 2009 is er op initiatief van Amnesty International Bolsward een dag
georganiseerd over de millenniumdoelen. ‘Op Recht, Markt voor Mensenrechten’. SMWB
werkte mee aan de voorbereidingen en stond die dag met een infostand in Ons Gebouw
en de buurtauto van Wheels4All stond voor het gebouw geparkeerd.
Transition Town
SMWB wil graag meer aandacht voor Transition Towns. De bedoeling is dat mensen meer
zelfvoorzienend worden en hiermee ontstaan er dan ook meer sociale contacten.
Bij de Kleine Aarde zijn folders over de ecologische voetafdruk voor de jeugd
aangevraagd. Deze werden op de basisscholen uitgedeeld met het idee om een
competitie in te bouwen.
Website
Door omstandigheden is de website voor de SMWB niet verder ontwikkeld. Volgend jaar
wordt er een nieuwe opzet gemaakt en verder uitgebouwd
(www.miljeuwurkgroepboasert.nl).
Stichting Duurzame Energie Bolsward
SDEB is een stichting in oprichting sinds juni 2009. Zij heeft tot doel om van Bolsward
een energieneutrale stad te maken door onder andere de drie windmolens die er nu
staan, op te schalen tot twee grotere molens. De opbrengst kan dan terugvloeien naar de
stad en gebruikt worden voor duurzame projecten. In de toekomst zullen ook andere
duurzame energiebronnen onder de aandacht komen.
Friese Milieu Federatie.
SMWB onderhoudt goede contacten met de Friese Milieu Federatie (FMF). Zij kan advies
geven in bepaalde zaken en organiseren zelf ook activiteiten.
Dit jaar heeft SMWB meegewerkt aan het tot stand komen van het nieuwe
Milieubeleidsplan voor de provincie. Ook was er een themabijeenkomst met de titel ’Aan
de slag met biodiversiteit in Fryslân.’

Gemeente Bolsward: lokaal overleg, beleid en inspraak
Overleg Gemeente Bolsward
Elk jaar heeft de SMWB overleg met de gemeente Bolsward. Dit jaar was dat op 26
november 2009. De onderwerpen die deze keer op de agenda stonden waren:
beplantingsplannen Marne 1 en 2, toekomst SMWB en gemeentelijke herindeling,
statiegeld op plasticglazen bij evenementen, communicatie met de gemeente, busstation
en openbaar vervoer, buurtauto, bermbeheer, chemische onkruidbestrijding,
stadswindmolen, Nacht van de Nacht, miljeuhimmeldei, Hartwerdervaartplan, kapbeleid,
afvalcontainers, schooltuintjes, sinneboatrace, duurzame energie, straatverlichting en
Warm Welkom.
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Lokale Duurzaamheidsmeter.
Elk jaar wordt de duurzaamheid van de gemeente gemeten op een drietal onderdelen:
People (de sociale duurzaamheid), Planet (ecologische duurzaamheid) en Profit
(economische duurzaamheid). Dit jaar steeg de gemeente van plaats 25 naar 24.
Klankbordgroep Openbaar Vervoer en Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan
Op voorstel van de Gemeente Bolsward heeft de SMWB zitting genomen in deze
klankbordgroepen. Bij Openbaar Vervoer ging het vooral om het busvervoer door de stad
en het zoeken naar een nieuwe locatie voor een busstation. Bij het GVVP was belangrijk
hoe de binnenstad opnieuw in te richten en autoluwer te maken
Klankbordgroep Structuurvisie
Ook hier werkt SMWB mee aan de totstandkoming van een toekomstvisie voor de
gemeente Bolsward, samen met andere maatschappelijke- en bedrijvengroeperingen.
Belangrijk punt hierbij is de toekomstige bouwlocaties.

Marne College
Er is dit jaar opnieuw samengewerkt met het Marne College:
Frisian Solar Challenge 2010.
De SMWB heeft het Marne College gevraagd om in 2010 weer deel te nemen aan de
Frisian Solar Challenge. Hier is positief op gereageerd en in 2009 zijn de voorbereidingen
van start gegaan. Naast veel overleg over met name technische zaken heeft onze
organisatie ook meegewerkt aan de het rondkrijgen van de financiering van het project.
Een aantal leerlingen werkt in het kader van hun profielwerkstuk aan de uitvoering van
deze opdracht. Op deze wijze hoopt de SMWB jongeren te interesseren voor duurzame
energietechnieken.
Profielwerkstukken
Twee leerlingen van Havo-5 hebben onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor een
biogasinstallatie in Bolsward. Zij onderzochten of een dergelijke installatie een bijdrage
kan leveren voor duurzame energievoorziening. Op dit moment is dat nog niet mogelijk.

Woningcorporatie Welkom
Warm Welkom Bolsward
Samen met zeven partijen in Bolsward heeft de SMWB meegedaan met het projectplan:
'Warm Welkom'. De doelstelling van dit project was het verbeteren van de energielabel
van woningen. Dit was de eerste fase en hierbij ging het om 402 woningen in Bolsward
Noord.
Op 13 februari werd de nationale Warme Truiendag gehouden. In Bolsward werden de
inwoners van plan Noord 1 opgeroepen om mee te doen.

Voorbereidingen

2010

Begin 2010 gaat het bestuur praten over de toekomst van SMWB. Onderwerpen als
beleid, organisatie en bestuur, public relations en communicatie, maar vooral ook de
positie in de nieuwe gemeente zullen daarbij centraal staan.
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Bestuur
Het dagelijkse bestuur van de Stichting Miljeu Wurkgroep Boalsert bestaat uit:
Titus Hettinga
Evert Salverda
Michiel Galama
Ysbrand Galama
Hilbrand Schuurmans
Douwe Venema
Vacant

voorzitter
penningmeester
lid
lid
lid
lid
secretaris

Het secretariaat wordt nog steeds waargenomen door Evert Salverda. Het bestuur is nog
steeds druk op zoek naar iemand die deze functie wil vervullen, maar dit blijft lastig en
zorgelijk.
Het bestuur komt, afhankelijk van de activiteiten, zes à acht keer per jaar bijeen.
Van deze bijeenkomsten worden verslagen gemaakt. Verder komt er regelmatig een
nieuwsbrief uit en wordt er een jaarverslag opgemaakt.
Onder de leden rouleert regelmatig een leesportefeuille met vakliteratuur.
De belangstelling voor de Stichting Miljeu Wurkgroep Boalsert neemt weer toe. Op 1
januari 2009 waren er 29 geïnteresseerden en op het eind van het jaar waren dat er 32.
Zij ontvangen twee à drie keer per jaar een nieuwsbrief en daarnaast een jaarverslag.
Een groot deel van de inkomsten is van hen afkomstig. Doordat wij dit jaar een ANBI
status hebben ontvangen, zijn de giften fiscaal aftrekbaar.
Contacten
De Stichting Miljeu Wurkgroep Boalsert is aangesloten bij de Friese Milieu Federatie.
De Stichting Miljeu Wurkgroep Boalsert is vertegenwoordigd in Steunpunt Natuur en
Milieueducatie (NME) Bolsward ‘It Trijeblêd’.
(Met het vertrek van Tineke v.d. Werff, die hier tien jaar aan verbonden was, en het niet
meer meedoen van de gemeente Littenseradiel, is het 'Trijeblêd' geminimaliseerd en
wacht op een betere toekomst na de gemeentelijke herindeling).
De Stichting Miljeu Wurkgroep Boalsert onderhoudt contacten met:
Vereniging Milieudefensie
Stichting Natuur en Milieu
Tûmba (centrum voor duurzame ontwikkeling oer de grinzen).
De Stichting Miljeu Wurkgroep Boalsert heeft daarnaast regelmatig overleg met de
Gemeente Bolsward en mensen of groepen die op een speciaal gebied deskundig en/of
actief zijn. Ook onderhoudt zij contacten met de Provincie Fryslân.
Financiën: zie bijlage

Tot slot
Gezien het feit dat de Stichting Miljeu Wurkgroep Boalsert geen structurele subsidies of
bijdragen ontvangt en grotendeels afhankelijk is van particuliere giften, is de financiële
positie zeker acceptabel. Ondanks het geringe budget zijn wij toch in staat om een
behoorlijke hoeveelheid zaken op te pakken en uit te voeren. De inzet van mensen die
zich betrokken voelen bij ons werk en het onvermoeibare enthousiasme van het vaste
team van de miljeuwurkgroep is hier zeker debet aan.
Stichting Miljeu Wurkgroep Boalsert
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Ontvangsten

2009

Begroting

Uitgaven

2009

Begroting

Subsidies incidenteel projecten

€

103,78

€

300,00

Project Himmeldei 2009/Buurtauto

€

103,78

€

400,00

Subsidies/bijdragen 20 jarig jubileum

€

820,00

€

600,00

Kosten 20 jarig jubileum*5

€

401,37

€

600,00

Subsidies Sinneboatproject*¹

€

3.000,00

€

Project Sinneboatrace 2010*¹

€

3.400,00

€

-

€

853,00

€

Donaties/ giften*²
Rente

€

Diverse opbrengsten Warm Welkom*4

€

400,00

Ontvangen bijdragen activiteiten

€

-

Totaal ontvangsten

€

5.178,66

Overzicht mutatie banksaldo

-

Contributies KvK/FMF

€

36,14

€

40,00

€

-

Diverse kosten

€

64,82

€

30,00

€

-

Administratie- en secretariaatskosten*³

€

354,52

€

25,00

Bankkosten

€

15,00

€

10,00

Representatiekosten

€

6,99

€

40,00

Onvoorzien

€

-

€

30,00

Mutatie banksaldo

€

796,04

€

-

€

-

€

275,00

1.175,00

Totaal uitgaven

€

5.178,66

€

1.175,00

Toelichting:
1. Subsidies t.b.v. Sinneboatproject 2010 totaal € 3000.00: doorbetaald
met bijdrage SMWB
2. Toegenomen belangstelling voor de werkgroep heeft geleid tot meer
opbrengsten.
Verder ontvingen we enkele eenmalige giften i.v.m. ons jubileum

ABN-AMRO 58.00.57.798

3.

Saldo per 01-01-2009

€

1.432,74

Saldo vermeerdering na mutaties

€

796,04

Saldo per 31-12-2009

€

2.228,78

4.
5.

De hogere administratiekosten worden veroorzaakt door een toegekende
onkostenvergoeding, die weer als gift² retour is gekomen
Warm Welkom betreft incidentele opbrengst deelname aan deze
projectgroep
Kosten zijn niet volledig in beeld i.v.m. nog te ontvangen nota. (Zie
balans)
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Balans per 31-12-2009
Debet
Bank ABN-AMRO 58.00.57.798

Totaal

€

€

Credit

2.228,78

2.228,78

Crediteuren (Nota Bloemkamp Jubileum)

€

1.350,00

Reserve per 31-12-2009

€

878,78

Totaal

€

2.228,78

Toelichting:

Balans per 31-12-2008
Debet
Bank ABN-AMRO 58.00.57.798

Totaal

€

€

Credit

1.432,74

1.432,74

Reservering Zonne-energieproject 2008¹

€

400,00

Reservering Jubileum 2009

€

600,00

Reserve per 31-12-2008

€

432,74

Totaal

€

1.432,74

Toelichting:
¹ = Reservering 2006 wordt bestemd voor zonne-bootproject 2010
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