Voorwoord jaarverslag 2013
Een bijzonder jaar, maar……
Het jaar 2013 was voor ons een bijzonder jaar: 25 jaar lang heeft Stichting Miljeu
Wurkgroep Boalsert zich met veel energie ingezet voor natuur, milieu en duurzaamheid
en daarmee voor de leefbaarheid in de stad Bolsward en omgeving. Dit jaarverslag staat
daarom voor een groot deel in het teken van ons 25-jarig jubileum. Ondanks de drukte
van ons jubileum werden lopende en nieuwe zaken die op ons pad kwamen niet
verwaarloosd, zoals u kunt lezen.
De werkgroep kon in die 25 jaar altijd rekenen op een vaste, zeer gemotiveerde kern van
medewerkers. Mensen die altijd klaar stonden, mensen die onze werkgroep een rotsvast
fundament gaven met één doel: opkomen voor natuur en milieu, maar zonder de
realiteit, hoe dan ook, uit het oog te verliezen.
In dit jubileumjaar hebben we tal van feestelijke activiteiten opgezet, een overzicht vindt
u terug in dit jaarverslag. Feest hebben we gevierd, maar nog belangrijker het is ons ook
gelukt om daarmee een grote groep mensen te bereiken die onze werkgroep niet of
nauwelijks kende. Dat is winst voor de zaak waarvoor wij ons al 25 jaar inzetten: natuur,
milieu en duurzaamheid.
Voor ons speciale jubileumnummer hebben we ons archief nauwgezet doorgespit en
gaandeweg dit proces raakten we zelf bijna onder de indruk van tal van –soms vergetenactiviteiten en acties. Het was zoals iemand onlangs op Twitter schreef: “Jullie hebben de
afgelopen 25 jaar echt veel betekend voor Bolsward.” En daar zijn we –het mag voor één
keer gezegd worden- met recht trots op!
Tot 31 maart 2014 was ik voorzitter van Stichting Miljeu Wurkgroep Boalsert: het
schrijven van dit voorwoord was één van mijn laatste klussen. Grote vraag is wie doet dit
volgend jaar? Voor de werkgroep is dat op dit moment de grootste zorg: hoe vinden we
een nieuwe voorzitter? Dit voorwoord wil ik dan ook besluiten met een dringende oproep
aan u om de werkgroep te steunen bij haar zoektocht naar een nieuwe voorzitter. Op
onze site vindt u meer informatie over de vacature. Een werkgroep die meer dan 25 jaar
op een positieve en inspirerende wijze aan de weg heeft getimmerd, moet dat op z’n
minst ook de komende 25 jaar doen. Het woord is daarom ook mede aan u!

Evert Salverda, voorzitter

Bolsward, 31 maart 2014.
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Activiteiten 2013
Dit jaar bestond Stichting Miljeu Wurkgroep Boalsert (SMWB) 25 jaar. Daarom stond
2013 vooral in het teken van dit jubileum. Maar daarnaast zijn de gewone activiteiten
ook doorgegaan. Onderstaand een overzicht.

Jubileum
Fototentoonstelling
Tijdens de Heamieldagen in juni werd met fotoclub d’Ontspanner een tentoonstelling
georganiseerd in de Doopsgezinde kerk. Als thema was gekozen voor ‘Natuur,
Landschap, Milieu en Duurzaamheid’. Door een vakjury werden drie foto’s uitgekozen als
beste. De makers ontvingen hiervoor een prijs die werd uitgereikt door de
“heakeninginne”. De tentoonstelling werd zeer goed bezocht.
Heamieloptocht
SMWB heeft dit jaar meegedaan met de Heamieloptocht. Op de wagen stonden
‘blikvangers’ waar het publiek lege blikjes in kon werpen. Er reed een fietskar mee met
lege blikjes met daarop de tekst: de blik-film. Dit alles om je blik te verruimen, immers
zwerfafval hoort niet op straat!
Voedselbank
Op 27 september werden klanten van voedselbank in Bolsward getrakteerd door de
jarige SMWB op een verrassingspakketje met Eko- en Fairtrade-producten en
energiebesparingproducten. In totaal werden er aan vertegenwoordigers van de
voedselbank 32 pakketjes overhandigd.
Ekoweek
In week 39 werden er bij Jumbo demonstraties en proeverijen gehouden om de Ekoproducten onder de aandacht te brengen. SMWB heeft dit gebeuren met vrijwilligers
ondersteund.
Ekodiner
Woensdag 16 oktober was er een Eko-diner georganiseerd in samenwerking met Het
Weeshuis. Er konden 51 gasten worden verwelkomd. Korte uiteenzettingen werden er
gegeven door M. Lancester en W. Brandsma over wat biologische landbouw voor hen
persoonlijk betekent. Het Eko-diner liet zich uitstekend smaken en was mede daardoor
een succes.
Jubileummagazine
Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum werd een magazine samengesteld van de
activiteiten door al die jaren heen. Ook werden leden en betrokkenen gevraagd om een
bijdrage te leveren. Dat dit een hele klus zou worden, was bekend.
De eindredactie werd verzorgd door Klaas Salverda, de vormgeving was van Boudewijn
Boer en het drukwerk werd verzorgd door Drukkerij van der Eems
Het eindresultaat overtrof elke verwachting en de vijfhonderd gedrukte exemplaren
waren binnen enkele weken praktisch “uitverkocht”. Op onze site
www.milieugroepbolsward.nl is de digitale versie nog wel beschikbaar.
Nacht van de nacht
Op 26 oktober kwamen veel trouwe aanhangers van SMWB naar deze bijzondere
jubileumsamenkomst, die werd gehouden in de boerderij van de familie Hettinga aan de
Snekerweg. De één lopend, de ander varend in het donker. De voorzitter zette alle
medewerkers in het zonnetje en later werd de voorzitter zelf geroemd en geëerd met een
lintje, uitgereikt door locoburgemeester W. Sinnema.
Het eerste exemplaar van het prachtige jubileummagazine werd uitgereikt aan de heer
W. Sinnema.
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Vervolg Nacht van de Nacht
Toen was het tijd voor een toast op de 25 jaar SMWB en een informeel samenzijn met
hapjes en drankjes onder het genot van live accordeonmuziek. Ondertussen konden we
genieten van een mooie fotoreportage die een weergave was van 25 jaar SMWB.
T. Hettinga klom nog even op de preekstoel en liet een geweldige en humoristische
donderpreek op ons neerkomen. De avond was voor de organisatie één van de
jubileumhoogtepunten en meer dan geslaagd te noemen.
Natuurwandelingen
Onder leiding van Rintje Altena werden er in dit jubileumjaar vier natuurwandelingen
door en rondom Bolsward gehouden. Als plantenkenner bij uitstek wist hij steeds weer
mooie details te vertellen over de natuur zo dichtbij.
Op 31 augustus werd er zelfs een stadsrondvaart gehouden, waarbij Rintje Altena
wederom de gids was. Totaal deden ongeveer 100 personen aan de succesvolle
wandelingen mee.
Sponsoracties
Om al deze activiteiten te kunnen bekostigen, is er een grote sponsoractie gehouden
onder de Bolswarder stichtingen en het bedrijfsleven. Daarnaast heeft een aantal
particulieren onze jubileumactiviteiten ondersteund. Dit heeft ertoe geleid dat alle
activiteiten uitgevoerd konden worden. Het was voor ons ook een teken dat SMWB een
ruim draagvlak kent. Voor verdere informatie zie ons financieel overzicht.
Duurzaamheidsdag
Op 21 november werd een duurzaamheidsdag georganiseerd voor leerlingen van VWO
5/6 en HAVO-5 van het Marne College. Deze dag werd georganiseerd in samenwerking
met het Marne College, Bouwe de Boer (energiecoördinator van de gemeente
Leeuwarden), Hans van der Werf (directeur van de Friese Milieufederatie), Marjan
Minnesma (directeur van duurzaamheidsorganisatie Urgenda) en docenten en leerlingen
van het Marne College. De leerlingen hielden een presentatie van opdrachten die zij in
het kader van deze duurzaamheidsdag hadden gemaakt. De groepjes met de meeste
stemmen van de jury, die daarbij steun van het publiek kreeg, kregen een waardebon
aangeboden. ’s Middags waren er excursies naar verschillende duurzame bedrijven en
instellingen in de omgeving: Ekopark de Wierde (Oudehaske), Windmolenpark Tjerkwerd,
Waterzuivering Bolsward, Biologisch melkveebedrijf Brandsma, Textielsorteercentrum
Sneek, Boerderij Schaap Biogas, en Lankhorst Recycling Products Sneek. De dag –die in
het algemeen als positief werd ervaren- werd druk bezocht door zo’n 150 leerlingen en
ongeveer 30 externe gasten.

Andere activiteiten
Ekotelling
Zoals elk jaar zijn ook dit jaar weer de Eko- en Fairtrade-producten in de Bolswarder
supermarkten geteld. Het aantal Eko-producten bleef bij Jumbo stabiel met 350 en
Poiesz haalde in Friesland de twaalfde plaats met 145 Eko-producten Doel van deze
tellingen is om aandacht bij supermarkten en klanten te stimuleren voor duurzame
producten.
Geluidsoverlast A7
Naar aanleiding van een oproep aan de inwoners van Bolsward kwamen er destijds nogal
wat reacties binnen over de geluidsoverlast van het verkeer op de A7. Hierover is contact
geweest tussen de werkgroep en Rijkswaterstaat, van waaruit de toezegging kwam tot
renovatie van de zuidelijk brug in 2014 en op een later tijdstip het aanbrengen van nieuw
stil asfalt. Het verzoek aan het ministerie van zowel SMWB alsook van de gemeente SWF
tot verlaging van de maximumsnelheid werd niet gehonoreerd. Op 27 september is er
een begin gemaakt met de renovatie van de brug. SMWB hoopt dat daarmee een groot
deel van de overlast verdwijnt.
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Nieuwe organisatievorm
Sinds 2011 is door SMWB getracht een nieuwe organisatievorm te vinden die het hele
gebied van de gemeente SWF bestrijkt. Vanwege het feit dat niet tot overeenstemming
was te komen, werd met behulp van de FMF het project ‘Groen Kennisnetwerk’
gelanceerd. En hoewel de gemeente deze vorm goed toe leek, was ze toch niet van plan
deze opzet te faciliteren. Er wordt nu getracht –naar het voorbeeld van de nieuwe
gemeente De Friese Meren- een vorm te vinden waarbij elke bestaande organisatie
zelfstandig blijft, maar wel met de intentie om te komen tot een structureel gezamenlijk
overleg met de gemeente in combinatie met een vast contactadres.
Groenbeleid
 Punten voor overleg met de gemeente zijn: groenplan Marne 1 en 2, het
kapbeleid, onkruidbestrijding, maaien bermen en hekkelen;
 Met het maaibeleid gaat het nog steeds niet goed. Er wordt te vroeg en te veel
gemaaid, ondanks afspraken met de gemeente;
 SMWB is actief betrokken geweest bij het project ‘Kening fan de Greide’ met als
doelstelling een betere leefomstandigheid voor de weide vogels;
 Er werd aandacht gevraagd voor het groen in de binnenstad;
 Rintje Altena, Obe van der Meer, Koos Koster en vele anderen geven gevraagd en
ongevraagd advies aan SMWB. Daar is de organisatie uiteraard zeer content mee.
Openbaar vervoer
Knelpunten in de dienstregeling van en naar Bolsward zijn aan Arriva en de Provincie
Fryslân doorgegeven. Hoewel er hier een daar het een en ander is aangepast, is de
dienstregeling nog steeds niet optimaal, met name ’s-avonds en in de weekenden. We
blijven dit kritisch volgen.
Stichting Duurzame Energie Bolsward
SDEB –een initiatief van de Milieugroep- heeft tot doel om van Bolsward een
energieneutrale stad te maken. Dit jaar zijn regelmatig bijeenkomsten bezocht rond
windenergie en andere lokale bijeenkomsten met als thema energie. De provincie heeft
zich ten doel gesteld om 525 MW windenergie op te wekken. Er is echter veel tegenstand
tegen windmolens, zodat het moeilijk is die doelstelling te halen. SDEB gaat door met de
vorming van een Bolswarder energiecoöperatie om in samenwerking met de drie
noordelijke provincies groene energie aan te bieden van een eigen duurzaam
energiebedrijf.
MyWheels deelauto’s
In Bolsward wordt goed gebruik gemaakt van de twee buurtauto’s die in de stad staan.
Een buurtauto deel je met meerdere personen. Dit kan kosten besparen en leidt tot
vermindering van energie bij de aanmaak (minder aanschaf auto’s) en vermindert de
parkeerdruk. Bovendien wordt er gebruik gemaakt van schone en milieuvriendelijke
auto’s. Deelautoproject Bolsward is een initiatief van onze organisatie.

Marne College
Er is dit jaar opnieuw samengewerkt met het Marne College:
Frisian Solar Challenge 2014.
SMWB heeft ook dit jaar weer samengewerkt met leerlingen en begeleiders van het
Marne College aan de zonneboot (boot die vaart op zonnepanelen) voor de Frisian Solar
Challenge, te houden in 2014. De samenwerking verliep wat minder intensief dan
voorgaande jaren. Tevens kregen een aantal leerlingen de opdracht om een
Profielwerkstuk (PWS) te maken vanuit de vakken Economie en Natuurkunde over zaken
die spelen rondom het in de vaart brengen van de zonneboot.
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Duurzaamheidsdag
Op 21 november werd voor de hoogste klassen HAVO/VWO een duurzaamheidsdag
georganiseerd.(zie jubileumactiviteiten).

Communicatie
Website
De website -een zeer belangrijk communicatie-instrument voor onze werkgroepfunctioneerde, mede dankzij onze vrijwilligster Astrid, ook dit jaar weer prima. De site is
actueel en vol informatie over alles wat zich afspeelt binnen en buiten SMWB. Kijk maar
eens op: www.milieugroepbolsward.nl
Via het Bolswarder Nieuwsblad en TV Bolsward kunt u regelmatig over actuele zaken van
SMWB lezen. Verder is de werkgroep actief op Twitter @MGBolsward.nl en op Facebook.

Bestuur en organisatie
Het dagelijkse bestuur en de portefeuilleverdeling per 31-12-2013:
Voorzitter:
Secretariaat:
Energie:
Transition Town:
Groen, Water, Landbouw en Voedsel:
Techniek en Milieu:

Evert Salverda
Titus Hettinga
Hilbrand Schuurmans
Ysbrand Galama
Titus Hettinga
Douwe Venema, Hilbrand Schuurmans
en Piet Mollema
Michiel Galama en Piet Mollema
Douwe Venema en Evert Salverda
Evert Salverda
Pier Posthuma de Boer

Onderwijs en educatie:
Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Ordening:
Afval:
Algemene zaken:











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.
Nieuws wordt regelmatig in de lokale kranten en op de website gepubliceerd.
Onder de leden rouleert regelmatig een leesportefeuille met vakliteratuur.
Leden bezoeken jaarlijks diverse voorlichtings- en discussiebijeenkomsten.
De belangstelling voor SMWB neemt weer toe. Per 31 december 2014 waren er 40
geregistreerde belangstellenden. De inkomsten zijn van hen afkomstig.
Belangstellenden ontvangen twee à drie keer per jaar een nieuwsbrief en
daarnaast een jaarverslag. Verder worden ze voor onze activiteiten uitgenodigd.
De giften zijn fiscaal aftrekbaar omdat SMWB een ANBI status heeft.
SMWB heeft een afgevaardigde in de RvT van de Friese Milieufederatie: de heer Y.
Galama
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Contacten
De Stichting Miljeu Wurkgroep Boalsert onderhoudt contacten met:


















Bedrijven in Bolsward
Buurtverenigingen
De Friese Milieu Federatie
Gemeente Súdwest Fryslân
Het Ruilnetwerk Bolsward
Leefbaar Friesland Bolsward
Lokale natuur- en milieuorganisaties in Súdwest Fryslân
Marne College en basisscholen
Politieke partijen in Súdwest Fryslân
Provincie Fryslân
Stichting Natuur en Milieu
Stipepunt Bolsward
Vereniging Milieudefensie
Woningcorporatie Elkien
MyWheels organisatie voor deelauto’s
Stichting Duurzame Energie Bolsward
Rijkswaterstaat district Noord

Financiën: zie bijlage
Onderstaand treft u ons financieel overzicht aan. Gezien het feit dat SMWB geen
structurele subsidies of bijdragen ontvangt en grotendeels afhankelijk is van particuliere
giften, is de financiële positie nog steeds goed te noemen. Ondanks het zeer geringe
budget is SMWB toch in staat om een behoorlijke hoeveelheid zaken op te pakken en uit
te voeren. Dit mede dankzij de bijdragen van onze achterban, de inzet van mensen die
zich betrokken voelen bij ons werk en het enthousiasme van een onvermoeibaar bestuur.
De kosten van ons jubileum werden voor een deel uit ons eigen vermogen gefinancierd
en voor een ander deel uit sponsoring door bedrijven en stichtingen en giften van
particulieren.
Ten slotte een woord van dank aan mevrouw Greetje Schuurmans die dit jaarverslag in
grote lijnen voor ons samenstelde. Het voorblad is gemaakt door Michiel Galama.
Heeft u nog vragen over dit jaarverslag, neem dan contact op met ons secretariaat, tel.
nr. 0515-572507, e-mail info@milieugroepbolsward.nl (De heer T. Hettinga).
Bolsward, 31 maart 2014
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Financieel overzicht 2013
Miljeu Wurkgroep Boalsert

E. Salverda, Penningmeester
It Waarlamke 5
8702 CT Bolsward
T. 0515-573812

Ontvangsten

2013

Subsidies incidentele projecten
Donaties/ giften
Bijdrage onkosten adm. etc.*¹
Ontvangsten etc. 25 jarig jubileum
Bijdrage jubileum tlv reserve

€
€
€
€
€

729,50
250,00
6.004,25
1.462,57

Totaal ontvangsten

€ 8.446,32

Begroting
€
€
€
€
€

150,00
600,00
5.000,00
1.250,00

Uitgaven
Projecten/Acties 2013
Contributies KvK/FMF
Diverse kosten
Administratie- en secretariaatskosten*¹
Bankkosten*²
Representatiekosten
Onvoorzien
Kosten 25 jarig jubileum*³
Positief saldo t.g.v. reserve

€ 7.000,00 Totaal uitgaven

2013

Begroting

€
€
€
€
€
€
€
€
€

10,00
62,79
368,05
118,81
7.466,82
419,85

€
€
€
€
€
€
€
€
€

250,00
40,00
125,00
100,00
20,00
65,00
150,00
6.250,00
-

€

8.446,32

€

7.000,00

Toelichting :
*¹ Incl. vergoeding onkosten administratie en organisatie die als gift retour is ontvangen
*² Hogere bankkosten zijn onstaan door wijziging vrijstelling is per 01-01-2013.
*³ Zie onderstaande specificatie jubileumafrekenening 2013

Specificatie Jubileumkosten 2013
Ontvangsten

2013

Begroting

Specificatie Jubileumkosten 2013
Uitgaven

Acties etc.
Bijdragen donateurs/particulieren
Bijdragen stichtingen
Bijdragen bedrijven
Bijdragen overig (instellingen etc.)
Bijdrage Miljeu Wurkgroep (tlv reserve)

€
€
€
€
€
€

140,00
564,25
4.000,00
775,00
525,00
1.462,57

€
€
€
€
€
€

250,00
250,00
4.000,00
500,00
1.250,00

Jubileummagazine*¹
Natuurwandelingen 2013
Fototentoonstelling Heamiel
Deelname Heamieloptocht*²
Actie Voedselbank (Energiebesparing etc.)
Jubileumavond Nacht van de Nacht
Themadag Marne-College*³
Onvoorzien (Bijdrage Ekodiner)

Totaal ontvangsten

€

7.466,82

€

6.250,00 Totaal uitgaven

2013

Begroting

€
€
€
€
€
€
€
€

5.280,54
55,00
515,00
324,40
624,38
459,85
207,65

€
€
€
€
€
€
€
€

2.500,00
100,00
500,00
500,00
250,00
750,00
1.250,00
400,00

€

7.466,82

€

6.250,00

Toelichting :
*¹ Lopende het proces heeft het bestuur unaniem gekozen voor een professionelere uitgave
*² Dankzij sponsoring in natura en werk in eigen beheer waren de kosten nihil
*³ FMF heeft indirect een bijdrage van € 700.00 geleverd in de kosten duurzaamheidsdag

Bolsward, 01-02-2014

Balans 31-12-2013
Miljeu Wurkgroep Boalsert

E. Salverda, penningmeester
It Waarlamke 5
8702 CT Bolsward
T. 0515-573812

Balans per 31-12-2013

Bank ABN-AMRO 58.00.57.798
Lening SDE Bolsward

€
€

Totaal

€

Debet
556,42 Reserve per 31-12-2013
370,09

926,51 Totaal

€

Credit
926,51

€

926,51

Toelichting: n.v.t.

Balans per 31-12-2012

Bank ABN-AMRO 58.00.57.798
Lening SDE Bolsward

€
€

Totaal

€

Debet
1.599,14 Crediteuren
370,09 Reservering activiteiten 2012/13
Reserve t.b.v. jubileum 2013
Reserve per 31-12-2012

1.969,23 Totaal

Credit
€
€
€
€

1.250,00
719,23

€

1.969,23

Toelichting: n.v.t.

Bolsward, 01-02-2014

