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Verantwoording en voortgang Projecten Pingjum 2019/20  

Ondernemersfonds Súdwest Fryslân 

Inleiding 

De projecten 2019 1 – 7 waren  goedgekeurd op de extra ledenvergadering van de Vereniging voor 
Dorpsbelang Pingjum op 19 november 2019 en op 24 november doorgeleid naar het bestuur van 
het Ondernemersfonds SWF. Ze zijn goedgekeurd door het bestuur van het Ondernemersfonds in 
december 2019, blijkens bericht van de fondsmanager op 30 december 20219 en 6 januari 2020. 
 
De projecten 2019-5, 2019-6 en 2019-7 zijn in 2019 uitgevoerd. Bij brief met bijlagen van 30 

september 2020, waaronder het verslag van de ledenvergadering van Dorpsbelang Pingjum op 9 
september, is verantwoording over deze projecten naar de fondsmanager verstuurd. Van de 
overige projecten is voortgangsbericht gedaan en tevens zijn nieuwe projecten voor 2020 
aangedragen. Bij mail van 3 november 2020 berichtte de fondsmanager Klaas-Douwe Zwaan: 
Onlangs is de begroting en verantwoording voor Pingjum door het fondsbestuur goedgekeurd. Het 
fondsbestuur is zeer content met de verslaglegging en de wijze waarop Pingjum dit heeft 
aangeleverd en geeft daarmee een compliment. 

 

Hieronder volgt een verslag van de in 2020 uitgevoerde en lopende projecten alsmede van de op 9  
september 2020 door de ledenvergadering goedgekeurde nieuwe projecten. Vanwege de 
Coronabeperkende maatregelen hebben sommige projecten vertraging opgelopen. 

In 2020 afgesloten projecten 
 
2019-2: Metamorfose Dorpshuis de Nije Bân 
Uitvoering vond plaats in 2020. Totale begroting is € 4.500. Door de Stichting Dorpshuis Pingjum is 
reeds  € 2.000 verworven uit een rommelmarkt en bijdrage van de voormalige christelijke school. 

Project goeddeels afgerond. Er is op de website van het dorpshuis al aandacht besteed aan de 
metamorfose, ook aan de subsidie van het Ondernemersfonds. Daar staan ook foto’s op.  
Bijdrage Ondernemersfonds SWF: € 2.500. Dit bedrag is geheel besteed, specificatie van de kosten 
is aangeleverd door Dorpshuis. 

2019-8/2020-1  reservering bloembakken 
Zomerbloeiers zijn aangeschaft, de bloembakken zijn gevuld. Er zijn foto’s gemaakt aan het eind 
van de zomer. Het gereserveerde bedrag is in boekjaar 2020 besteed, met een kleine 

overschrijding. Dit is gedekt door een onderschrijding van de Kerstboom 2020 reservering (2019-9 

/ 2020-2). 
Bijdrage Ondernemersfonds SWF begroot: € 250. Besteed: € 262,05 

2019-9 / 2020-2 Reservering kerstboom 2020 

In de kerstperiode 2020 is op de Grote Buren een grote kerstboom geplaatst. Er is 

nieuwe verlichting voor gekocht. Besloten is geen extra versiering aan te schaffen. Om 

duidelijk te maken dat de boom gefinancierd is uit het fonds is er één speciale kerstster 

gemaakt (foto’s). 

Bijdrage Ondernemersfonds SWF begroot: € 250. Besteed € 237,95 

2019-10 / 2020-3 Reservering print/druk promotiemateriaal Pingjum 
De promotiefolder Dit! Is Pingjum (bijgevoegd) is gedrukt en verspreid bij de 

woningbouwverenigingen en lokale ondernemers. De bijdrage van het Ondernemersfonds is 

vermeld op de folder. De kosten bleken veel lager te zijn dan het bedrag dat gereserveerd was (€ 

650). In de door de ledenvergadering 2020 (september) gewijzigde begroting is een bedrag van € 

162 opgenomen. Dit bedrag is besteed. 

Bijdrage Ondernemersfonds SWF: € 162. 

2020-3 Sport- en spelletjesmiddag voor de jeugd 

Vrijdag 25 september organiseerde team Jeugdhonk Pingjum een sport- en spelmiddag voor de 

jeugd uit Pingjum van groep 3 t/m 8. De oorspronkelijke plannen, huur van een springkussen en 

een pannakooi, konden gezien de weersvoorspellingen (regen en harde wind), niet doorgaan. Het 

verhuurbedrijf had afgezegd. Gelukkig had team jeugdhonk al snel een oplossing voor ongeveer 

dezelfde prijs: een ruime partytent met onder andere twee terrasverwarmers. Zo zou de activiteit 

hoe dan ook door kunnen gaan, met schuilmogelijkheid voor de deelnemende kinderen.  

Met 29 deelnemende kinderen, ook van andere basisscholen dan in Pingjum, was de middag een 

https://www.dorpshuispingjum.nl/metamorfose-dorpshuis/
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groot succes (zie ook foto’s. Met kinderen en ouders/toeschouwers werd er na afloop gebarbecued 

(op eigen kosten). Team Jeugdhonk heeft geëvalueerd met betrokken vrijwilligers en neemt 

leerpunten mee voor een volgende keer.  

Toegezegde bijdrage Ondernemersfonds: € 445. Volledig besteed met enige afwijkingen ten 

opzichte van de oorspronkelijke begroting.  

 

Projecten in 2020, doorlopend in 2021 

2019-1: Vrienden van het orgel 
Het kerstconcert 2019 is doorgegaan en was goed bezocht. Het is pas in 2020 gefactureerd. Er zijn 
geen foto’s van gevonden. Na de start van de programmering voor de eerste helft van 2020 gooide 
de Corona-sluiting roet in het eten. Wel zijn inmiddels orgel en piano gestemd. Voor het najaar was 
opnieuw programmering ter hand genomen, maar toen ook in Pingjum besmettingen bekend 

werden zijn alle concerten, inclusief de kerstviering afgelast. Aan één van de geprogrammeerde 
musici die tot twee maal toe afgezegd moest worden is vooruitlopend op uitvoering in 2021 een 
(beperkt) bedrag als compensatie overgemaakt. De Vrienden van het Orgel hopen in de loop van 
2021 opnieuw programmering op te pakken. Bezien moet worden in hoeverre de begrootte eigen 

bijdragen gerealiseerd kunnen worden als de zaalbezetting vanwege Corona-beperkingen meer dan 
gehalveerd wordt. 

Bijdrage Ondernemersfonds SWF: € 1.620. Hiervan is nu € 585 uitgegeven (opgenomen in 
financieel overzicht 2020). Beschikbaar voor 2021: € 1.035. 

2019-3: Activiteiten 75 jaar bevrijding Pingjum 
Wegens de Corona-beperkingen heeft alleen een sobere herdenkingsbijeenkomst op het kerkhof 
plaatsgevonden op 4 mei 2020, die op film is gezet voor de thuisblijvers. Alle 
bevrijdingsdagactiviteiten zijn uitgesteld tot 2021. Gemeentelijke subsidie mag doorgeschovenn 
net als de bijdrage van het Ondernemersfonds.  
Totale begroting € 2.000.  
Bijdrage Ondernemersfonds SWF: € 500 

2019-4: Herrijzing van de kunst- en speelboot 
Na de positieve berichten van de Fondsmanager Ondernemersfonds SWF is de overige 

fondswerving in de eerste helft van 2020 gestart en succesvol afgerond. Zo kon kunstenaar Michel 
Dil met de werkzaamheden aanvangen. De grasboot is bijna klaar (zie foto’s). Oplevering werd 
voorzien in november, maar vanwege de Corona-winkelsluiting was de levering van enige cruciale 

materialen, noodzakelijk voor de afronding vertraagd. Oplevering en feestelijke onthulling wordt nu 
voorzien in het voorjaar 2021. 
Totale begroting (bijgesteld begin 2020):   € 25.118,15 
Bijdrage Ondernemersfonds SWF*:    € 10.750 

Bijdrage St. Peuterspeelzaal Pingjum*:  €      471,47 
Rabobank Coöperatiefonds*:     €   3.000  
Stichting het Nut:      €   2.000 
Gemeente Súdwest Fryslân (kernenfonds)*:   €   6.897 
Prins Bernard Cultuurfonds Fryslân, uit het Nijman  
Biermasz 17 dorpen Fonds     €   1.500 
Dorpsmolen Pingjum staat garant voor de rest en voor de feestelijke ingebruikname. 

De met * gemerkte fondsen hebben hun bijdrage al overgemaakt. Hieruit konden de eerste 
termijnen van de opdracht betaald worden. De bijdrage van het ondernemersfonds € 10.750) is 
dus al besteed en wordt in het financieel overzicht verantwoord. Omdat het project eerst in het 
voorjaar 2021 afgerond zal zijn is het wel gerangschikt onder de doorlopende projecten.  
 

2020-1 Workshops voor kinderen tijdens festival Kunst achter Dijken 2021 

Het jaarlijkse kunstfestival op een weekeind begin mei verheugt zich in toenemende belangstelling. 

De laatste keer (2019) waren er meer dan 650 deelnemers. In veel locaties in Pingjum zijn 

exposities en optredens. Er wordt een route uitgezet om langs te fietsen of wandelen. Tot nu toe 

was er voor kinderen weinig te doen tijdens het festival. Omdat Pingjum zich op de kaart wil zetten 

als een aantrekkelijk dorp voor gezinnen met kinderen hebben Kunst Achter Dijken, de Doeclub uit 

Pingjum en theetuin de Nijetrije de handen ineen geslagen om i.s.m. met lokale kunstenaars 

workshops voor kinderen te bieden. Voor de kinderen is deelname gratis. De kunstenaars krijgen 

een onkostenvergoeding. Overige kosten bestaan uit catering tijdens de workshops, materiaal 

(klei, vilt, kijkdozen e.d.) en foldermateriaal. Cofinanciering bestaat uit organisatiekosten, 

https://www.youtube.com/watch?v=sPPpGhCOYN4&feature=emb_rel_end
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vrijwilligerswerk, huur van de workshopruimtes, ter beschikkingstellen muziekinstrumenten, 

draaischijf en overige instrumenten en gereedschappen. 

Het plan was ingediend voor Kunst Achter Dijken 2020, maar het festival kon in 2020 geen 

doorgang vinden i.v.m. Corona. Dit project, de kinderactiviteiten, is daarom verplaatst naar 2021. 

Toegezegd bijdrage Ondernemersfonds: € 1.400. 

2020-2 Cursuskosten bestuursleden Dorpshuis 

Doarpshûs De Nije Bân in Pingjum vormt het hart van het sociale leven van Pingjum. Er gaat bijna 

geen dag van de week voorbij zonder vaste activiteiten georganiseerd door het rijke 

verenigingsleven van Pingjum. Daarnaast zijn er talloze eenmalige, incidentele en jaarlijkse 

activiteiten voor de inwoners van het dorp. 

Het bestuur van het Dorpshuis is verantwoordelijk voor de kwaliteit, veiligheid en sociale hygiëne 

van de kantine van het dorpshuis. Het bestuur wil twee bestuursleden, met verantwoordelijkheden 

in de kantine, in de gelegenheid stellen deel te nemen aan de Cursus Sociale Hygiëne, 

georganiseerd door Sport Fryslân en Doarpswurk. De kosten van de cursus bedragen € 500,- voor 

beide bestuursleden (incl. examen). Het bestuur zal zelf de reiskosten naar de cursus en het 

examen voor zijn rekening nemen. De bestuursleden volgen de cursus in hun eigen tijd 

(vrijwilligersinzet). 

De cursus kon niet in 2020 gevolgd worden, vanwege Corona. Daarom is deelname verschoven 

naar 2021. 

Toegezegde bijdrage Ondernemersfonds: € 500. 

2020-4 Kunst (in het) Gras 

Vanwege Corona kon het jaarlijkse kunstfestivalweekend Kunst Achter Dijken begin mei in 2020 

niet doorgaan. Het is nu nog niet te overzien in welke vorm het in 2021 mogelijk is. Daarom wil 

Kunst Achter Dijken een bijdrage voor een Expositie in de buitenlucht waarbij van 10 kunstenaars 

elk twee werken op canvas geprint op borden in en rondom het dorp worden geplaatst. Een route 

wordt uitgezet met deze 20 borden. Deze buitenexpositie zal vrijwel de hele maand mei 2021 voor 

bezoekers gratis te bezichtigen zijn. Cofinanciering bestaat uit de 20 frames en 40 palen om te 

kunstwerken te tonen (hergebruik materiaal), het transport en het plaatsen wordt tegen 

vriendenprijs gedaan. Overige kosten: het beschikbaar stellen van de kunstwerken, ontwerp van 

het routekaartje voor een zeer beperkte onkostenvergoeding. Voorts prints van de kunstwerken op 

canvas, de plaatsing van de borden en de routekaartjes.  

Toegezegde bijdrage Ondernemersfonds: € 1.790 

 

 

 

 

 


