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Projecten uit Pingjum Ondernemersfonds SWF 2022 

Budget 

2022 (geschat)      € 3.500 

restant, c.q. niet benut 2021/2020    €    439,34 

Vrijval reservering jubileum KV Reitsma (2020-6) €    425 

        _________ 

        €  4.364,34 

 

2021 – 1 Bijdrage lesgelden/instrumenthuur Pingpop 

Seizoen sept. 2021 – juni 2022. 

Project goedgekeurd door jaarvergadering Dorpsbelang 2021. 

Door bestuur Ondernemersfonds ook goedgekeurd (juli 2021) op 

voorwaarde dat € 700 op begroting OSWF-Pingjum 2022 zou drukken  €   700

  

2022-1  Pingfest        € 1.150 

2022-2  Kerstboom 2022       €    215 

2022-3  Bloembakken + vulling      €    300 

2022-4   Sport- en spelmiddag Jeugdhonk 2022   €    496 

2022-5     Pingpop 2022/23       €    500 

2022-6 Laat het los; theater en muziekoptredens Kunstkuier € 1.000 

           ______ 

Totaal  2022          € 4.361 
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2021 – 1 Bijdrage lesgelden/instrumenthuur Pingpop 
Seizoen sept. 2021 – juni 2022. 

Project goedgekeurd door jaarvergadering Dorpsbelang 2021. 
Door bestuur Ondernemersfonds ook goedgekeurd (juli 2021) op 

voorwaarde dat € 700 op begroting OSWF-Pingjum 2022 zou drukken  €   700 

 

2022-1  Pingfest 21 mei 2022         

Projectbeschrijving (wie, wat, waar, waarom en hoe) 
Een groep vrijwilligers uit verschillende Pingjummer verenigingen en initiatieven organiseren 
samen een festival in de buitenlucht op 21 mei 2022. Het festival bestaat uit een circusvoorstelling, 
een circusworkshop en optredens van Pingjummer muziekinitiatieven (de Harmonie, de 
Halsbansjongers en Pingpop jeugdband en Pingpop volwassenenband). De aankleding van het 
festival wordt verzorgd door de schoolkinderen en de jeugdclubs uit Pingjum. 

Wat is het belang van het project voor inwoners (wie profiteren van het project) 
Doelgroep van het festival is divers: zowel jongeren als ouderen, nieuwe inwoners van het dorp en 
inwoners die er al veel langer wonen. Door samen voorbereidingen voor het festival te treffen 
worden nieuwe samenwerkingsverbanden gesmeed. Dit zal een vervolgactiviteit in later jaren 
(2023/2024) mogelijk maken: een piraten musical voor een volgende editie van Pingfest. 

Betreft het project een sponsoring van een vereniging of organisatie? (tegenprestatie) 
Nee, geen specifieke sponsoring van één vereniging of organisatie. Juist een initiatief dat 

verschillende (informele) verenigingen in het dorp tot samenwerking en wederzijdse inspiratie 
stimuleert.  
Op welke wijze wordt duidelijk gemaakt dat project mede mogelijk is gemaakt door 
OSWF? 
Bij alle uitingen van Pingfest (flyers, dorpskrant, publiciteit, logo op podium) 
Totale begroting € 5.100. Gevraagde bijdrage OSWF € 1.115 

2022-2  Kerstboom 2022        
Projectbeschrijving (wie, wat, waar, waarom en hoe) 

Zoals elk jaar komt er weer een grote kerstboom op de Grote Buren. In het verleden werd de boom 
gesponsord door Kieftenburg, maar die uit verhuisd naar Harlingen. Vanaf 2019 is het elk jaar 
opgenomen als project voor het Ondernemersfonds SWF. 
Wat is het belang van het project voor inwoners (wie profiteren van het project) 
Een grote kerstboom in het midden van het dorp versterkt de saamhorigheid en de Mienskip. 
Afhankelijk van weer en Corona situatie zullen wellicht weer extra activiteiten rond kerk en 

kerstboom plaatsvinden (kerstmarkt/kerststal/chocolademelk/warme wijn). 

Betreft het project een sponsoring van een vereniging of organisatie? (tegenprestatie) 
Nee. Verantwoordelijkheid Dorpsbelang. Boom wordt geplaatst door werkgroep van inwoners. 
Aangeschaft bij naburig groencentrum. 
Op welke wijze wordt duidelijk gemaakt dat project mogelijk is gemaakt door OSWF? 
Een kerstster met het logo van het OSWF is vanaf 2020 toegevoegd aan de versiering van de 
boom. Verder dorpskrant en dorpswebsite. 

Totale begroting € 250. Gevraagde bijdrage OSWF: € 215 

2022-3  Bloembakken + vulling       
Projectbeschrijving (wie, wat, waar, waarom en hoe) 
Zoals elk jaar vult Dorpsbelang, met behulp van vrijwilligers, de bloembakken op een aantal 
plekken in het dorp. De vrijwilligers zorgen ook voor bewatering.  
Afgelopen jaar hebben jeugdige vandalen bloembakken met inhoud in de  Pingjummervaart 
gekieperd. De bakken moeten deels vervangen worden. Ze zullen nu stevig/hufterproof bevestigd 

worden.  
Wat is het belang van het project voor inwoners (wie profiteren van het project) 

De bloembakken zorgen voor een fleurig en vrolijk dorpsgezicht voor inwoners en 
passanten/toeristen. 
Betreft het project een sponsoring van een vereniging of organisatie? (tegenprestatie). 
Nee. Het is voor het hele dorp. 
Op welke wijze wordt duidelijk gemaakt dat project mogelijk is gemaakt door OSWF? 

Dorpskrant en website. Zo mogelijk worden stickers geplakt op de bloembakken die zich daarvoor 
lenen.  

Totale begroting € 350 Gevraagde bijdrage OSWF: € 300 

2022-4   Sport- en spelmiddag Jeugdhonk 2022    
Projectbeschrijving (wie, wat, waar, waarom en hoe) 
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Voor de derde keer wil het (inmiddels geheel vernieuwde) Jeugdhonkbestuur een sport- en 

spelmiddag organiseren voor de basisschooljeugd wonende in Pingjum en buitengebied behorend 

tot Pingjum. Dat heeft de jeugd wel verdiend vlak voor de vakantieperiode eindelijk samen en 
tegen elkaar in het touw. 
Net als de eerdere edities zal deze activiteit niet alleen bedoeld zijn voor de kinderen maar zijn hun 
ouders/verzorgers en overige familieleden weer van harte welkom om de jeugd aan te moedigen 
tijdens de spelactiviteiten. Hierdoor is het een sociaal evenement voor een groot deel van de 
inwoners van Pingjum. De volwassenen kunnen evenals afgelopen jaren drinken en versnaperingen 

kopen bij het jeugdhonk.  
Wat is het belang van het project voor inwoners (wie profiteren van het project) 
Bijna de gehele Pingjummer (basisschool) jeugd heeft een leuke middag. (Groot)ouders, buren en 
andere toejuichers ook.  
Betreft het project een sponsoring van een vereniging of organisatie? (tegenprestatie). 
Nee 

Op welke wijze wordt duidelijk gemaakt dat project mogelijk is gemaakt door OSWF? 
Via sociale media kanalen, de dorpskrant en mogelijk in krantenartikelen. 

Totale begroting: € 496 Gevraagde bijdrage OSWF: € 496 

2022-5     Pingpop 2022/23 
Projectbeschrijving (wie, wat, waar, waarom en hoe) 

Doelstelling van Pingpop is het organiseren van (pop-)muziekonderwijs voor kinderen en 

volwassenen in Pingjum en omstreken. Pingpop begon seizoen 20/21 als proef met het geven van 

bandworkshops in Te Plak. Zelfs met alle beperkingen gezien Corona was dit een succes. Met de 

bijdrage uit het OSWF 2021/22 hebben Pingjummer kinderen uit gezinnen met minder financiële 

armslag mee kunnen willen doen door een korting op de lesgelden en/of huur van instrumenten. 

Mede dankzij OSWF is een stevige basis gelegd. Voor seizoen 2022/23 wordt nog slechts een 

beperkte bijdrage gevraagd. 

Wat is het belang van het project voor inwoners (wie profiteren van het project) 

Cultuur houdt de gemeenschap vitaal en dient als medicijn tegen de krimp. Pingjummer kinderen 

krijgen muziekonderwijs, leren samen te spelen in een popband en treden op voor het hele dorp. 

Betreft het project een sponsoring van een vereniging of organisatie? (tegenprestatie). 

In zekere zin. Daarom treedt de popband met alle deelnemers gratis op voor het dorp. 

Op welke wijze wordt duidelijk gemaakt dat project mogelijk is gemaakt door OSWF? 

Qua zichtbaarheid van het Ondernemersfonds SWF zal op de website Pingpop de subsidie vermeld 

worden. Daarnaast zal op de facturen voor de deelnemers en de uitnodiging aan alle Pingjummers 

voor het afsluitende concert ook het logo van OSWF geplaatst worden. 

Totale begroting: € 17.111 Gevraagde bijdrage OSWF: € 500 

2022-6 Laat het los; theater en muziekoptredens Kunstkuier 2022 

Projectbeschrijving (wie, wat, waar, waarom en hoe) 
Kunst Achter Dijken organiseerde in 2021 met succes de eerste Kunst Kuier in Pingjum. De 

expositie bracht het dorp op een positieve manier in de media. Dit jaar wil de verenging 
podiumkunsten en beeldende kunst laten samenvloeien op een veilige manier. Met (straat)theater 
voor kleine groepen publiek en kleinschalige muziekoptredens in expositieruimten, wil zij de 
aandacht vestigen op Pingjum als bruisend (kunstenaars)dorp waar men allerlei vormen van kunst 
kan beleven. Het publiek van de theatervoorstelling wordt onder meer verrast door performers die 
als levende kunstwerken door het dorp lopen en muziek maken. Deze performance is voor iedereen 
zichtbaar. De activiteiten vinden plaats in de weekenden van 11/12 en 18/19 19 juni. 

De kosten bestaan o.a. uit de huur van oefenruimtes, catering voor vrijwilligers, rekwisieten en 
theaterbenodigdheden, en een beperkte onkostenvergoeding voor muzikanten en kunstenaars. Co 
financiering bestaat uit organisatiekosten, vrijwilligerswerk, ontwerpkosten en een financiële 

bijdrage van de gemeente Súdwest Fryslân (aangevraagd) en Kunst Achter Dijken. 
Wat is het belang van het project voor inwoners (wie profiteren van het project) 
De muziekoptredens zijn gratis, voor de theatervoorstelling wordt een kleine toegangsprijs 
gevraagd. De voorstelling is speciaal voor Pingjum geschreven. 

Betreft het project een sponsoring van een vereniging of organisatie? (tegenprestatie). 
Nee 
Op welke wijze wordt duidelijk gemaakt dat project mogelijk is gemaakt door OSWF? 
De  ondersteuning van het OSWF maken wij zichtbaar op onze website, facebookpagina en in de 
dorpskrant. Daarnaast wordt deze vermeld op  het informatieblad voor bezoekers van de 
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theatervoorstelling en op informatieborden van Kunst Achter Dijken in en rond Pingjum.  

Totale begroting € 3.250. Gevraagde bijdrage OSWF: € 1.000 

 

 
 

 

 


