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Verantwoording Projecten Ondernemersfonds SWF 2021 

Jaarvergadering Dorpsbelang Pingjum 30 maart 2022 

 

Afgeronde projecten 

1. 2021-1 Kerstboom december 2021 

Zoals elk jaar stond er weer een grote kerstboom op de Grote Buren. Vanaf 2019 is 

het elk jaar opgenomen als project voor het Ondernemersfonds SWF. Belang dorp: 

een grote kerstboom in het midden van het dorp versterkt de saamhorigheid en de 

Mienskip.  

Onder verantwoordelijkheid van Dorpsbelang is de boom geplaatst door een 

werkgroep van inwoners, nadat het naburig groencentrum ‘m had afgeleverd. 

Versiering hoefde niet te worden aangeschaft. Vanwege Corona konden geen 

ontmoetingen tussen dorpsgenoten met chocolademelk of warme wijn georganiseerd 

worden. 

Zichtbaarheid OSWF: Een kerstster met het logo van het OSWF is vanaf 2020 

toegevoegd aan de versiering van de boom 

Werkelijke kosten: € 210 (begroot € 250) 

 

2. 2021-2 Zomerbloeiers voor het dorp Pingjum 

Tot enthousiasme van de inwoners is op 1 mei bij elke woning een six-pack 

afgeleverd. Uitvoering door bestuur Dorpsbelang en bestuur Dorpshuis. 

Een week later is met hulp van vrijwilligers de bloembakken op een aantal plekken in 

het dorp gevuld. De vrijwilligers zorgen ook voor bewatering. 

Werkelijke kosten: € 733,37 (begroot € 825). 

3. 2021-6 Sport en spelletjesmiddag Jeugdhonk juli 

Zaterdag 10 juli organiseerde team Jeugdhonk voor de tweede keer een sport- en 

Spelmiddag voor de jeugd uit Pingjum van groep 3 t/m 8. Het plan van een 

klimglijbaan met plonsbad kon helaas niet doorgaan vanwege extreme drukte bij alle 

verhuurbedrijven in de buurt van Pingjum. In de plaats daarvan is daarom een BMX 

parcours gekomen waar de jeugd na het eten nog op kon stunten. Dit werd met 

attributen verzorgd door de jongerenwerker van gemeente Súdwest-Fryslân. De 

gehele dag was het prachtig weer. Vanwege de warmte hebben we meer limonade 

voor de deelnemende kinderen en vrijwilligers geschonken. Vandaar ook de hogere 

kosten per kind/vrijwilliger dan we van te voren hadden ingeschat. Het aantal 

deelnemers was vanwege de vakantie iets lager dan de vorige keer (en dan in de 

begroting geraamd), maar het enthousiasme en het plezier niet minder. De Sport- en 

Spelmiddag is net zoals vorig jaar goed verlopen met na afloop prijzen voor de beste 

teams, medailles voor alle deelnemende kinderen en achteraf een barbecue (op eigen 

kosten). Ook is er na de sport- en Spelmiddag door Team Jeugdhonk nog kort 

geëvalueerd met de betrokken vrijwilligers. 

Werkelijke kosten € 241,74 (begroot € 500) 

4. 2021-7 Verfraaiing bankje bij grasboot 

Het bij de grasboot herplaatste oude gemeentelijk bankje uit Pingjum heeft een 

metamorfose ondergaan. Op verzoek van dorpsbewoners heeft de creator van de 

grasboot het bankje zodanig verfraaid met foam en kunstgras dat het optisch één 

geheel vormt de grasboot. Na enige correspondentie met de gemeente over de 

verantwoordelijkheid heeft Dorpsbelang toestemming verkregen.  

Werkelijke kosten € 630 (begroot € 630) 
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5. 2020-2 Cursuskosten bestuursleden Dorpshuis 

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

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

sociale hygiëne van de kantine van het dorpshuis. Twee bestuursleden, met 

verantwoordelijkheden in de kantine, hebben de Cursus Sociale Hygiëne, 

georganiseerd door Sport Fryslân en Doarpswurk, gevolgd. Het examen is met goed 

gevolg afgelegd. Het bestuur heeft zelf de reiskosten naar de cursus en het examen 

voor zijn rekening genomen. De bestuursleden hebben de cursus in hun eigen tijd 

gevolgd (vrijwilligersinzet). Na uitstel vanwege Corona in 2020 en de eerste helft van 

2021 lukte het om najaar 2021 de cursus te volgen. 

Werkelijke kosten € 500 (begroot € 500) 

 

6. 2020-4 Kunst (in het) Gras 

Ook het kunstfestival 2021 van Kunst Achter Dijken kon (vanwege Corona) niet 

doorgaan. Zo werd de activiteit, aangevraagd onder de naam Kunst (in het) Gras de 

enige activiteit in 2021, onder de naam Kunstkuier. Ten opzichte van de aanvraag in 

2020 is het project uitgebreid: 19 kunstenaars met in totaal 34 kunstwerken. QR-

codes bij elk kunstwerk. Naast de fotokunstwerken in de borden waren er ook vijf 

installaties, objecten en gedichten (op de weg en op borden). voor kinderen is er een 

puzzeltocht georganiseerd i.s.m. het Jeugdhonk (deelname van 20 kinderen).  

Het aantal kuieraars is niet bekend, maar was hoog. De media besteedden veel 

aandacht aan de kunstkuier: o.a. Leeuwarder Courant, Bolswards Nieuwsblad, 

Franeker Courant, Omrop Fryslan. Ook online was er veel aandacht (vertienvoudiging 

bereik en likes op Facebook, plaatsing films en foto's, onder meer van opening. 

Werkelijke kosten € 3.540 (begroot, c.q. toegezegd OSWF € 1.790) 

 

7. 2020-5 Nieuwe verlichting gymzaal 

De gymzaal is eigendom van  Dorpshuis Pingjum. De zaal wordt gebruikt als gymzaal 

en verhuurd aan de school, de gymnastiekvereniging DIO, de volleybalvereniging uit 

Pingjum e.d. De zaal wordt ook gebruik voor toneeluitvoeringen en feestelijke 

presentaties. In Coronatijd ook voor ledenvergaderingen van Dorpsbelang, als 

verkiezingsbureau, als grieppriklokatie e.d. 

Op de ledenvergadering 9 september 2020 is als reservering 2020 goedgekeurd een 

bedrag van € 1500 voor nieuwe armaturen voor de gymzaal. Bedoeling was dat dit 

terug zou komen op de ledenvergadering 2021. Vervanging bleek in februari/maart 

2021 urgent. Toen is meteen uitvoering ter hand genomen, zodat de gymzaal 

gebruikt kon worden als verkiezingsbureau in maart 2021. 

Werkelijke kosten € 1.491,38 (gereserveerd/toegezegd OSWF € 1.500) 

 

Voortgang lopende projecten 

1. 2021 – 5 Bijdrage lesgelden/instrumenthuur Pingpop 

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

en volwassenen in Pingjum en omstreken. Pingpop, in seizoen 20/21 als proef 

begonnen met het geven van bandworkshops in Te Plak, kan met de bijdrage van het 

OSWF, Pingjummer kinderen uit gezinnen met minder financiële armslag mee laten 

doen. Uitvoering nog gaande (februari 2022), want lesjaar loopt van september 

2021-juni 2022. 

Met de middelen van het Ondernemersfonds konden  zes kinderen instrumentenen/of 

versterkers huren en mee naar huis nemen om te oefenen.  Bij vijf kinderen zijn de 

lesgelden gesubsidieerd vanuit de bijdragen van het OSWF.  

Omdat vanwege Corona-beperkingen tot nu toe geen gratis concerten voor het dorp 

konden worden gepland wordt nu gedacht aan een concert of laatste openbare les in 

https://www.pingpop.nl/
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Te Plak, de voormalige gereformeerde kerk (of de tuin). 

Totale begroting: € 26.295 

Toegezegde bijdrage OSWF: € 1.800 uit budget 2021 en € 700 uit begroting 

2022. 

  

2. 2021–3 Fotoboek Pingjum 1900-2020 

Project PINGJUM Ut it libben fan Ulefellen en Alde Jonges is begonnen. Foto’s zijn 

geselecteerd en de eerste teksten zijn af. Fondswerving is nog niet afgerond, maar 

goed op weg. Zoals het er nu uit ziet kan bijna de helft van de productiekosten uit de 

fondsbijdragen gefinancierd worden (inclusief de bijdrage van het 

Ondernemersfonds). Initiatiefnemers sponsoren hun eigen werk. Een in Pingjum 

gevestigde uitgeverij is bereid het boek zonder winstoogmerk uit te geven. Eigen 

bijdrage van Dorpsbelang (€ 500) is in 2021 al wel overgemaakt, bijdrage OSWF in 

2022. 

Toegezegde bijdrage OSWF: € 1.000 

 

3. 2021- 4 Informatiebord Pingjum 

De jubileumcommissie van KV Jan Reitsma wil t.g.v. het 125 jarig jubileum 

organiseren dat het dorp een informatiebord krijgt waarop activiteiten in het dorp 

aangekondigd kunnen worden – te plaatsen op de Mulierlaan ter hoogte van het 

kaatsveld.  

De Jubileumcommissie is er tot op heden (feb. 2022) nog niet in geslaagd om een 

vergunning van de Gemeente te verkrijgen. 

Het onderwerp is geagendeerd voor het Bestuurlijk Overleg met de Wethouder. Totale 

begroting bedraagt € 1.943. 

Toegezegde bijdrage OSWF: € 700 

Sommige oudere projecten gepland voor 2020 en/of 2021 zijn wegens Corona niet of 

maar gedeeltelijk uitgevoerd en uitgesteld tot 2022. 

4. 2019-1 Vrienden van het Orgel 

het project is voor een klein deel uitgevoerd. Van de toegekende € 1.620 is in 2020 € 

585 uitgegeven. Goedgekeurd op jaarvergadering Dorpsbelang 23 juni 2021 (en in 

juli 2021 ook door bestuur Ondernemersfonds). Vanwege de beperkende maatregelen 

(COVID-19) bleek het niet mogelijk in 2021 concerten te organiseren. Op de 

jaarvergadering 2022 van Dorpsbelang zal moeten worden bezien of organisatie van 

concerten in 2022 opgepakt kan worden, na het overlijden van de initiator in 2021. 

Resterend budget OSWF: € 1.035 

 

5. 2019-3 Activiteiten 75 jaar bevrijding Pingjum 

De voor 2020 geplande activiteiten konden ook in 2021 niet ten uitvoering worden 

gebracht. De werkgroep richt nu haar energie op 2023. Gemeentelijk subsidie (€ 

1.500) mocht worden doorgeschoven. 

Toegezegde bijdrage OSWF: € 500  

 

6. 2020-1 Workshops voor kinderen tijdens festival Kunst Achter Dijken  

De workshops zijn net als het festival vanwege COVID-19 ook uitgesteld tot 2022. 

het bedrag is door Dorpsbelang al aan KAD overgemaakt. Verantwoording volgt in 

2022. 

Toegezegde bijdrage OSWF: € 1.400 

 

 

 


