
Ferslach fan de iepenbiere gearkomste fan de Grutte Ried 

Plak: doarpshûs Nij Franjum, Tramstrjitte 36, Marsum  

Tiid:  tongersdei 28 oktober om 19.30 oere 

Oanwêzich: 

bestjoer: Pier Bergsma, Nynke Beetstra, Arjen Dijkstra, Jehannes Elzinga, Nanne Hoekstra, 

Folkje Koster, Baukje Westra 

fertsjintwurdigers: T. Dykstra (FFU/Slach by Warns), S. Hiemstra (FFU/Fryske Rie), K v.d. 

Beek, G. Stegenga (FBoU), J. de Hoop (Folkshegeskoalle Schylgeralân), S. Huismans 

(Krúspunt) 

stipers en belangstellenden: G. Benedictus, R. Bil, P. de Groot, M. DelGrosso, P. v. Kammen, J. 

v.d. Kooi, W. Lageveen, C. v.d. Meulen, B. Postma, D. v.d. Schaaf 

Ofwêzich mei kundskip: Mercator, F. de Boer, J. v.d. Bij, J. Cuperus, Chr. v. Hes (JFM), S. 

Janse, G. Krol, C. Laanstra, G. Louwes (STAF), W. Riemersma, B. Rummler (Slach by 

Warns), A. Toering, H. Weijer, D. Willemsma 

 

Wurklist 

1.  Iepenjen en fêststellen fan de wurklist 

De foarsitter hjit eltsenien fan herte wolkom. 

R. Bil wol wat sizze oer Fryslân Fûns. By punt 11. 

2.  Meidielings en ynkommen stikken 

-Op 27 novimber fynt om 14.30 oere de Fedde Schurerlêzing plak yn de Koperen Tún. 

Sprekkers sille wêze: S. Hemels, B. Looper en A. de Vries. 

-D. v.d. Schaaf pleitet foar in oantinken oan F. schurer/Kneppelfreed op it Saailân. 

-Pier freget de oanwêzigen om mei nammen te kommen foar nije bestjoersleden om’t der nei it 

ôftreden fan Aant Mulder dy’t slim siik is, Folkje Koster (des) en Pier sels (april 2022) der mar 

fjouwer bestjoersleden oerbliuwe. 

ynkommen stikken 

-brief fan S. Posthumus oer diskriminaasje minsken sûnder QR-koade 

-brief fan W. Riemersma oer juridyske proseduere 

3.  Oantekens lêste Riedsgearkomste d.d. 16-5-2019 wurdt sûnder wizigingen fêststeld. 

4.  Formeel fêststellen jierferslach 2019 en finansjeel jierferslach 

Beide wurde formeel fêststeld. 

 

5.  Ferslach ponghâlder: a. Jierrekken 2020 

Arjen jout útlis by it finansjeel jierferslach 2020. Der binne gjin fragen 

     b. Ferslach kaskommisje en beneamen nij kaskommisjelid 



Tom Dijkstra en Wiebe Lageveen hawwe de kontrôle dien en benammen it finansjeel belied 

besjoen. Hja jouwe it advys om de ponghâlder, en it bestjoer te ûntlêstigjen. 

Sipke Huismans biedt him oan om mei Wiebe Lageveen de kontrôle oer de boekhâlding fan 

2021 te dwaan. 

    c. Begrutting 2022 

De Nije is en bliuwt in tige grutte post. Der wurde 600 makke. Der binne no likernôch 90 

abonnees, 250 stipers krije De Nije en hy leit yn kiosken, boekwinkels en Poiesz-

winkels. Eins soenen dat 1000 eksimplaren wurde moatte om lyk te draaien. Der sil 

mear reklame makke wurde, benammen fia de regionale omroppen. Yn 2021 sil der ek 

fjouwer kear by ORF reklame makke wurde. (De Ried hat € 3000 fan de Provinsje 

krigen foar reklame foar De Nije.) 

Mei dizze begrutting is it tekoart te grut. Dêrtroch sil de Ried de kommende jieren mooglik 

yntarre op it eigen fermogen en sille wy mooglik it begruttingsbelied bystelle moatte. 

Foar 2022 wurdt dit akseptearre. 

-D. v.d. Schaaf stelt foar om it stipersjild te ferheegjen om it tekoart op de begrutting foar 2022 

te beheinen 

-B. Postma freget hoe’t it sit mei it D. Rienks-Wallinga-fûns. Net ien wit dêr wat fan. Sil 

útsocht wurde. 

6.  Jierferslach skriuwer 2020 wurdt goedkard. 

7.  De takomst fan de Ried 

Arjen sketst hoe’t de Ried no wurket: net as koepelorganisaasje fan 9 oansletten organisaasjes, 

mar as ien fan 10 organisaasjes, en no foaral as útjouwer fan De Nije en It Nijs. Dat wie net de 

oarspronklike opset. It bewegingswurk bliuwt derby. En foaral it lobbywurk yn Den Haach en 

by de Provinsje is tige wichtich. 

Alle organisaasjes sitte mei it probleem fan it finen fan nije bestjoersleden. It Selskip 1844 hat 

noch twa bestjoersleden oer en beriedt him op ’e takomst. Is it in idee om as organisaasjes mear 

meiinoar op te arbeidzjen? En hokker organisaasje krije jo dan? 

It deistich bestjoer freget om nammen troch te jaan fan minsken, dy’t meitinke wolle oer de 

struktuer fan de Fryske Beweging, sadat wy de sketste problemen oplosse kinne. 

8.  Stân fan saken juridysk trajekt 

De Ried hat ien en oar útsykje litten by advokatekantoar Yspeert yn Drachten. Harren ûndersyk 

giet noch net djip genôch. It punt dêr’t faaks noch fierder mei gien wurde kin, is de eask dy’t yn 

de wet fêstlein is, dat foar it fak Frysk draachflak nedich is by de skoallen. Foar net ien oar fak 

wurdt draachflak easke. Geart Benedictus is fan miening dat der allinne wat berikt wurde kin as 

sawol Hânfêst, Ramtferdrach, Rjochten fan de Mins en de Nederlânske Wetjouwing ferfrissele 

wurde. En dan is it noch in proses fan jierren.  

De Ried sil it der hjir net by sitte litte. Pier stelt út dat T. Dijkstra, S. Hiemstra en G. Benedictus 

in strategysk plan opstelle. (Frank de Boer is hjir ek mei dwaande.) 

De Feriening Frysk Underwiis (FFU) hat ek in rapport skreaun oer it Frysk yn it ûnderwiis: 

Frysk ûnderwiisbelied op efterstân holden.  

 



9.  Ferslach oerlis Ried – deputearre Poepjes fan 28 oktober 

Pier, Nynke en Arjen hawwe oerlis mei S. Poepjes hân oer: 

-de ekonomyske needsaak fan it Frysk. As dy der net is, hat ûnderwiis net  in soad doel. De 

Provinsje soe dy ekonomyske needsaak grutter meitsje moatte troch mear easken te stellen, bgl. 

oan eigen personiel: om Frysk te praten en oars in kursus Frysk te folgjen. Ek yn projekten fan 

de Provinsje lykas Arcadia en Roze Sneon hie mear Frysk net misstien. Ek soe  de Provinsje 

oare Fryske ynstânsjes allinne subsydzje ferliene kinne as hja it Frysk brûke. Dat moat dan wol 

kontrolearre wurde. 

-Frysk op simmerskoallen. Poepjes sil it yn ’e weak sette by de ûnderwiiskoepels 

-subsydzje foar De Nije en It Nijs; miskien breder meitsje en mei oare organisaasjes gearwurkje 

(AFUK, FA, Tresoar etc) 

10.  Suggestjes foar in Galajûn foar it Frysk 

De Fryske Reklamepriis hat syn tiid hân. Nije priis: in soarte fan Oscars foar wa’t yn ferskate 

dissiplines it Frysk op in goede wize befoarderet? Útrikking op Galajûn foar it Frysk.  

Op 8 novimber wurdt foar de lêste kear de Fryske Reklamepriis útrikt. Rederij Doeksen is de 

winner fan de lêste reklamepriis. Om’t de priis net syn doel - it befoarderjen fan it 

meitsjen fan Fryske reklame-spotsjes  - berikt, wurdt der socht nei in alternatyf. It plan 

is om it breder te lûken en prizen foar ferskate kategoryen yn te stellen. ‘Wa befoarderet 

it Frysk op in goeie manier?’ Dat kinne reklame-uteringen wêze, mar ek in sjonger, in 

studint dy’t wat mei it Frysk docht. En dan soe der it hiele jier troch in list byhâlden 

wurde moatte. Allinne sitte je dan wol wat op itselde flak as de Gouden Gurbe fan de 

LC en de Fear fan de Ried sels. Dit idee moat noch fierder útwurke. 

Jitske de Hoop pleitet der foar om soks wol apart te hâlden. 

11.  Wat fierder op it aljemint komt / omfreegjen 

S. Hiemstra: freget de Ried om mei te wurkjen oan in soarte fan Makro-Upstalbeam. 

D. v.d. Schaaf: freget oft it Selskip 1844 lid bliuwt fan de Ried. Mei har 2 oerbleaune 

bestjoersleden stiet harren bestean faai. 

B.J. Postma: pleitet foar in wichtiger rol fan de provinsjale steaten yn de diskusje oer bygelyks 

de plaknammen fan gemeenten. At dit folslein oerlitten wurde moat oan de gemeenten, dan 

komt dat nea klear. 

J. Elzinga: stelt foar om de folgjende riedsgearkomste earne oars te hâlden. Om it gebou yn 

Marsum hinne is it frij rumoerich (bootcamp-trening). 

R. Bil priizget it Fryslân Fûns oan en dielt folders út. Bil beklammet it feit dat It Fryslân Fûns 

in selsstannige organisaasje is dy’t keppele is oan ’e Ried. 

SKOFT 

12.  Hoe stiet it derfoar mei Taalplan Frysk 2030 (www.taalplan.frl)?  

Provinsjaal meiwurkers Nienke Jet de Vries en Ineke Rienks fan it projektteam Taalplan Frysk 

2030 prate ús by oer it projekt, de ambysjes, de foarderingen en de reaksjes fan de skoallen. 

13.  Sluten om 22.00 oere 

 

http://www.taalplan.frl/

