Stichting Miljeu Wurkgroep Boalsert
p/a It Waarlamke 5
8702 CT Bolsward
Tel. 0515-573812
E: mwboalsert@hetnet.nl
W: www.miljeuwurkgroepboalsert.nl

Inleiding jaarverslag 2008
In 1988 is de Miljeu Wurkgroep Boalsert opgericht als een werkgroep van het binnen de
kerken gevoerde Conciliair Proces voor gerechtigheid, vrede en heelheid van de
schepping. Vanaf 2001 is ze als zelfstandige werkgroep doorgegaan. Dat betekende dat
de Stichting Miljeu Wurkgroep Boalsert (SMB) in 2008 haar twintigjarig jubileum kon
vieren.
De thema's van twintig jaar terug zijn eigenlijk alleen nog maar belangrijker geworden.
Het arme gedeelte van de wereldbevolking wordt zo als altijd, steeds weer de dupe van
de mistoestanden die voornamelijk door het rijke gedeelte worden veroorzaakt.
Honger op deze wereld is een toenemend probleem, het aantal mensen dat er aan lijdt
zal het komende jaar oplopen tot een miljard, en denk maar niet dat verdergaande
handelsliberalisering de oplossing biedt. Voedselproductie vraagt regulering, omdat het
een eerste levensbehoefte is en natuurafhankelijk. Dat het recht op voldoende voeding is
vastgelegd in de ' Universele verklaring van de rechten van de mens' is blijkbaar een
wassen neus en ook Nederland houdt hier in handelsverdragen nauwelijks rekening mee.
Om gelijke tred te houden met de groei van de wereldbevolking zal de voedselproductie
volgens de FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) voor 2050
moeten verdubbelen. Het is mede daarom niet verstandig veel grond voor energieproductie te gebruiken.
Om het energieprobleem op te lossen, zal nog meer gedaan moeten worden met de
energie van de zon en de kracht uit water en wind. Verdere ontwikkeling en toepassing
van warmtepompen, brandstofcellen, biovergisting of vergassing, energieneutrale bouw,
'groene' auto's, enz. is nodig. Genoeg mogelijkheden die de economie weer kunnen
oppeppen en geen schade toebrengen aan het milieu en die in ieder geval bestendiger
zijn dan de in begin 2008 door het Ministerie van Economische Zaken nog zeer succesvol
genoemde financiële sector.
Hoe ironisch is het dat de grootste aanhangers van de vrije markt nu om ingrijpen van de
overheid vragen. De financiële crisis brengt hopelijk een definitief einde aan een tijdperk,
en dat is ook nodig uit het oogpunt van duurzaamheid.
Veel wereldproblemen kunnen worden vertaald naar onze kleine regio en daar wil SMB
met behulp van u een bijdrage aan oplossingen leveren. Hoe inspirerend kan dan een
activiteit als het hier naar toe halen van Wubbo Ockels zijn, die met een toespraak een
zaal vol Marne-leerlingen aan zijn lippen deed hangen. Hij deed dat met een geweldig
motiverend en uitdagend verhaal waarin hij zijn kijk op duurzaamheid naar voren bracht.
Onder het motto "verbeter de wereld, begin bij jezelf " dagen wij u en onze
leefgemeenschap uit er de komende tijd het beste (duurzaamste) van te maken.

Titus Hettinga
(voorzitter Stichting Miljeu Wurkgroep Boalsert)
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Activiteiten 2008

De Groene Hemel
Aan alle vier basisscholen in Bolsward is in het kader van het twintigjarig jubileum het
boek „De Groene Hemel‟ uitgereikt. Dit boek moet de leerlingen en de school aansporen
om een schooltuin aan te leggen, zodat leerlingen op een plezierige wijze kennismaken
met natuur en milieu.
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 er een auto in Bolsward geplaatst kon worden. De belangstelling was
groot, vandaar dat er mogelijk een tweede auto kan worden geplaatst.
Plan Hartwerdervaart
De SMB heeft haar zienswijze ingediend voor het plan Hartwerdervaart. 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.
Miljeuhimmeldei
Op zich is de himmeldei op 15 maart goed verlopen, maar de indruk bestaat dat de
belangstelling hiervoor aan het afnemen is. Toch blijft het 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.
Klimaatbosje
Op 2 april is bij Bloemkamp het tweede klimaatbosje geplaatst. Een klimaatbosje is een
symbool voor CO2 compensatie. De bosjes worden gevormd door drie walnotenbomen die
in een driehoek worden geplant.
Voor deze activiteit is samengewerkt met de gemeente Bolsward, Landschapsbeheer
Fryslân en bouwbedrijf Jorritsma, en vanzelfsprekend met de bewoners van Bloemkamp.
Boomplantdag
In mei vond voor de achtste keer de Boomplantdag plaats, dit jaar in de Fûgelkrite. Er
werden 59 bomen gepland door 165 leerlingen. Zij dragen op deze manier bij aan een
stukje groenvoorziening in hun eigen leefomgeving.
Bomenkap Marne
Na veel verzet –ook vanuit onze werkgroep- tegen de bomenkap bij het nieuw aan te
leggen Marne industrieterrein, heeft de gemeente uiteindelijk besloten om niet tot
kappen over te gaan.
Website
Dit jaar is de website voor de SMB -www.miljeuwurkgroepboalsert.nl- verder ontwikkeld
en volledig online: hierop staan alle nieuwsberichten van de SMB en ook de
nieuwsbrieven en jaarverslagen.
Nacht van de nacht
Elk jaar wordt in oktober een activiteit georganiseerd om aandacht te vragen voor de
lichtvervuiling. Dit jaar was gekozen om een vaartocht te maken via de stadsgrachten
naar het buitengebied, zodat de tegenstelling licht/donker goed was te zien en te
ervaren. Via een petitie is de Woningcorperatie Welkom gevraagd om de overdadige
verlichting bij de Boudewijnflat en bij Philadelphia aan de Looiersbuurt aan te passen.
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Ekotelling
Zoals elk jaar zijn ook dit jaar weer de Eko- en Fairtrade-producten in de Bolswarder
supermarkten geteld. Het aantal producten blijft vrij constant. Doel van deze tellingen is
om aandacht bij supermarkten en klanten te vragen voor duurzame producten.

Gemeente Bolsward: lokaal overleg, beleid en inspraak

Overleg Gemeente Bolsward
Elk jaar heeft de SMB overleg met de gemeente Bolsward. De onderwerpen die deze keer
op de agenda stonden waren: toekomst steunpunt NME, openbaar vervoer, bermbeheer,
chemische onkruidbestrijding, kapbeleid, duurzame energie, beplanting Marne 1 en 2 en
statiegeld op plastic glazen bij evenementen.
Klankbordgroep Openbaar Vervoer
Op voorstel van de gemeente Bolsward heeft de SMB zitting genomen in de
Klankbordgroep Openbaar Vervoer.
Energiegroep
Ook heeft de SMB zitting in een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de
woningcorporatie Welkom, gemeente Bolsward, Bouw- en Installatiebedrijven, en
Buurtvereniging Noord-1:" De Molendraai". Het doel van deze groep is om via het project
“Warm Welkom” energie te besparen in de bestaande bouw in plan Noord 1 in Bolsward.

Marne College
Er is dit jaar op verschillende manieren samengewerkt met het Marne College:
Frisian Solar Challenge
Dit jaar is voor de tweede keer meegedaan met de sinneboatrace van 23 t/m 28 juni. De
leerlingen van het Marne College gebruiken de sinneboatrace voor hun Profiel Werkstuk.
Het casco werd ontworpen door Roestvrijstaalindustrie Westra en de leerlingen hebben
de boot verder afgebouwd met behulp van leraren. Op 14 juni is de boot officieel gedoopt
en te water gelaten door wethouder Marijke Pieter
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Wubbo Ockels
Ter voorbereiding op de sinneboatrace en om iedereen een hart onder de riem te steken
werd Wubbo Ockels, voormalig ruimtevaarder en tegenwoordig hoogleraar aan de TU
Delft, uitgenodigd op 4 april. Hij hield voor een paar honderd leerlingen en
belangstellenden een indrukwekkende inleiding over het belang van een duurzame
toekomst.
Profielwerkstukken
Aan leerlingen van HAVO/VWO is voor hun eindexamen een aantal milieugerelateerde
opdrachten voor profielwerkstukken geformuleerd en aangeboden, en daar is gebruik van
gemaakt.

Woningcorporatie Welkom
Al vele jaren zijn er regelmatig contacten tussen de SMB en woningcorporatie Welkom.
Dit jaar zijn er gesprekken gevoerd over duurzaam bouwen in het plan Hartwerdervaart,
milieu- en energiebesparende maatregelen in bestaande bouw, milieu- en
prestatieafspraken met de gemeente Bolsward, het interne milieubeleid van Welkom,
plaatsing van zonnecollectoren en inzameling van groenafval bij flats en appartementen.
Deze gesprekken waren voor beide partijen verhelderend en benadrukten dat door het
uitwisselen van ervaringen en ideeën men elkaar versterkt.

Voorbereidingen 2009
Zo op het eind van het jaar 2008 wordt er al weer verder gekeken naar de activiteiten
van 2009. Vooral met betrekking tot het jubileumjaar staan er nog een aantal leuke
activiteiten op de rol, maar dat blijft een verrassing.
Energie
Het jaar 2009 zal een belangrijk jaar voor duurzame energie worden. Er is hoop dat in
het plan Hartwerdervaart nog maatregelen worden genomen om energie te besparen.
Plaatsing van zonnecollectoren in de Fûgelkrite zal worden gestimuleerd en misschien
zijn er zelfs mogelijkheden om een stadswindmolen te realiseren. Ook worden er –samen
met het Marne College- voorbereidingen getroffen voor deelname aan de Frisian Solar
Challenge 2010.

Bestuur
Het dagelijkse bestuur van De Stichting Miljeu Wurkgroep Boalsert bestaat uit:
Titus Hettinga
Evert Salverda
Michiel Galama
Pepijn Koster
Hilbrand Schuurmans
Douwe Venema
Vacant

voorzitter
penningmeester
lid
lid
lid
lid
secretaris

Het secretariaat wordt tijdelijk waargenomen door Evert Salverda. Het bestuur is nog
steeds druk op zoek naar iemand die deze functie wil vervullen, maar dit blijft lastig.
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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 2008 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 van de
belastingdienst een ANBI (=Algemeen Nut Beoogde Instelling)-status hebben ontvangen,
zijn de giften fiscaal aftrekbaar bij de belastingaangifte.

Contacten
De Stichting Miljeu Wurkgroep Boalsert is aangesloten bij De Friese Milieu Federatie.
De Stichting Miljeu Wurkgroep Boalsert is vertegenwoordigd in Steunpunt Natuur en
Milieu-educatie (NME) Bolsward „It Trijeblêd‟.
De Stichting Miljeu Wurkgroep Boalsert onderhoudt contacten met:
Vereniging Milieudefensie
Stichting Natuur en Milieu
Tûmba (centrum voor duurzame ontwikkeling oer grinzen)
De Stichting Miljeu Wurkgroep Boalsert heeft daarnaast regelmatig overleg met de
Gemeente Bolsward.

Financiën: zie bijlage
Ten slotte
Gezien het feit dat de Stichting Miljeuwurkgroep 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 werkgroep is hier zeker debet aan.
Stichting Miljeu Wurkgroep Boalsert
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Ontvangsten

2008

Begroting

Uitgaven

2008

Begroting

Subsidies incidenteel projecten
Sponsorbijdragen bedrijven¹
Subsidies Sinneboatproject¹
Donaties/ giften ²/³
Rente
Diverse opbrengsten Warm Welkom4
Ontvangen bijdragen activiteiten
Nadelig saldo bank
Totaal

€
€
€
€
€
€
€
€

149,87 €
300,00 Project Himmeldei 2008
300,00 € 4.000,00 Project klimaatbosje Bloemkamp
6.000,00 € 13.000,00 Project Nacht van de Nacht
548,85 €
250,00 Jubileum project schooltuintjes (boeken)
3,60 €
Project Sinneboatrace 2008¹
500,00 €
Contributies KvK/FMF
39,06 €
25,00 Diverse kosten (drukwerk jaarverslagen)
1.367,82 €
Administratie- en secretariaatskosten³
Bankkosten
Representatiekosten
Onvoorzien

Totaal ontvangsten

€

8.909,20

€
€
€

Toelichting :
¹ Subsidies Sinneboatproject totaal € 8000.00 (* € 2000.00 ontvangen in 2007 )
¹ De kosten sinneboatrace 2008 vielen lager uit door een strakker begrotingsbeleid.
¹ Sponsorbijdragen en subsidies sinneboatproject lager i.v.m.kostenbeperkingen
² Toegenomen belangstelling voor de werkgroep heeft geleid tot meer opbrengsten.
2.800,56 ³. De hogere administratiekosten worden veroorzaakt door een toegekende
1.367,82- onkostenvergoeding, die weer als gift² retour is gekomen
1.432,74 4 Warm Welkom betreft incidentele opbrengst deelname aan deze projectgroep

Overzicht mutatie banksaldo

ABN-AMRO 58.00.57.798
Saldo per 01-01-2008
Saldo vermindering na mutaties
Saldo per 31-12-2008

€ 17.575,00 Totaal uitgaven
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€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

87,89
230,55
149,87
90,00
8.000,00
37,00
25,67
266,70
21,52
-

€
100,00
€
150,00
€
150,00
€
€ 17.000,00
€
40,00
€
30,00
€
25,00
€
10,00
€
40,00
€
30,00

€

8.909,20

€ 17.575,00

Balans per 31-12-2008

Stg. Miljeuwurkgroep Boalsert

Bank ABN-AMRO 58.00.57.798

€

Totaal

€

Debet
1.432,74 Reservering Zonnenergieproject 2007/08¹
Reservering jubileum 20 jaar MWB²
Reserve per 31-12-2008

€
€
€

Credit
400,00
600,00
432,74

1.432,74 Totaal

€

1.432,74

Toelichting:
¹ Reservering 2006 zonne-energieproject 2008/09 € 400.00
² Miljeuwurkgroep Boalsert bestaat 20 jaar. In dat verband worden een aantal jubileumactiviteiten gepland

Balans per 31-12-2007

Bank ABN-AMRO 58.00.57.798

€

Totaal

€

Debet
2.800,56 Reservering Zonnenergieproject 2007/08¹
Reservering Sinneboatrace 2008²
Reserve per 31-12-2007

€
€
€

Credit
400,00
2.000,00
400,56

2.800,56 Totaal

€

2.800,56

Toelichting:
¹ Reservering 2006 zonne-energieproject 2007/08 € 400.00
² Subsidie is bestemd voor Sinneboatprojekt 2008
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