Jierferslach 2020

De froulju fan Seksje West koene yn septimber net by de frouljusmoeting yn Noard-Fryslân wêze. Om dochs wat
Frysks oan it programma ta te heakje hat de Noard-Fryske Helen Christiansen wat ferteld oer har healjier ferbliuw
yn Westerlauwersk Fryslân, in tal jierren lyn. Se hat doe by twa organisaasjes staazjerûn, nammentlik by in
pjutteboartersplak en op de muzykredaksje fan Omrop Fryslân. Se hat dat jier aardich wat Frysk leard! Sûnt ein
2020 is Helen koördinator fan it nije Minderheiten-Kompetenz-Netzwerk Schleswig-Holstein/Súd-

Denemark.

Stifting Fryske Rie, Diny Sprockstr. 84, 8923 HB Ljouwert, www.fryskerie.frl, sekretariaatfryskerie@gmail.com
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1. Ynlieding
Foar jo lizze de jierstikken fan de Fryske Rie oer it jier 2020, besteande út in ferslach fan de
aktiviteiten en de jierrekken oer 2020, mei de steat fan baten en lêsten en de balâns fan 31
desimber 2020.
Fan ’t jier woene we graach wurkje oan de doelen út it karbrief lykas neamd yn haadstik 3,
mar dat waard ús fanwegen it Covid-firus tige dreech makke. Ús foarsitter ljochtet dat neier ta
yn har ynlieding. It hat ús ek wol wer wat brocht, nammentlik it fideobeljen mei de oare
Fryslannen. It hat syn foardielen om inoar fysyk te moetsjen, mar it fideobeljen hâlde wy der
grif yn.
Ljouwert, 31 jannewaris 2021
Út namme fan de Fryske Rie,
Saapke Miedema,
sekretaris
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2. Foarwurd fan de foarsitter
Wat hawwe wy dochs in frjemd jier efter de rêch! Yn febrewaris makken wy noch allegearre
plannen om mei de Fryske Rie de bannen mei East-Fryslân en Noard-Fryslân oan te heljen.
En sa waard yn maart dúdlik dat wy ek net ûntkamen oan it koroanafirus. Alle tariedings foar
gearkomsten waarden op in sêft pitsje set, fysike gearkomsten waarden fia Zoom of Teams
organisearre. Elts siet yn eigen hûs. It foarnimmen om mei in busfol West-Friezen op tredde
pinksterdei nei de Opstalsbeam te gean, koe spitigernôch net trochgean. Ús eigen
kommissaris soe dêr sprekke, mar dy hat yn in fideoboadskip witte litten dat er it graach
takom jier op ’en nij besykje sil. De miene gearkomste dy’t dit jier yn Sealterlân plakfine soe,
koe ek net trochgean. De frouljusmoeting is fan ’t jier wol trochgien mei in beheind tal froulju.
Mar wy lieten ús net út it fjild slaan, de tariedings foar it Frysk Kongres dat op priemmen stie
foar 2021, waarden fuortset. In wurkgroep besteande út Han Nijdam, Pytsje de Graaf en
Tjitske Posthumus (provinsje Fryslân) setten de earste kontoeren op papier en der waarden
al sprekkers fêstlein. Mar de koroana joech him net del, it firus kaam sterker werom en wer
moasten wy ús oanpasse. De ‘Vorstand’ hat yn novimber besletten om it kongres út te
stellen nei 2022, sjoen de ûnwissens oer hoe lang oft de maatregels duorje sille.
Wy hâlde de moed der yn! Oer de digitale wei kinne wy de kontakten noch waarm hâlde.
Foar 2021 is it noch ôfwachtsjen hokfoar gearkomsten oft noch trochgean kinne, mar as it
wer mooglik is dan sille wy ynspylje op de aktualiteit.
It algemien bestjoer is ek wer fersterke en sa kinne wy mei in moaie ploech minsken de
takomst treast wêze.
Pytsje de Graaf,
foarsitter Fryske Rie
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3. Doelstellings en maatskiplike ynbêding
It doel fan de Fryske Rie (oerset út it karbrief):
- it ûntwikkeljen fan de Fryske kultuer yn de brede betsjutting, mei help fan ynternasjonale
kontakten en troch it skeppen en ûntwikkeljen fan de middels dy’t sokke kontakten mooglik
meitsje;
- oare Europeeske regio’s yn de kunde te bringen mei de Fryske kultuer en it meiwurkjen oan
it presintearjen fan de kultuer fan oare Europeeske regio’s yn de eigen provinsje;
- it stimulearjen fan de kulturele posysje fan Fryslân yn Europa troch it befoarderjen fan
Fryske kulturele aktiviteiten yn oare Europeeske regio’s;
- it befoarderjen fan in better begryp en freonskip tusken minsken, groepen en folken;
- benammen it befoarderjen fan de kontakten tusken de trije Fryslannen.
De gearstalling (ek oerset út it karbrief):

|

It bestjoer fan de stifting bestiet op syn minsten út fiif en op syn heechst út fyftjin persoanen,
dy’t, as it kin, foardroegen wurde troch de neifolgjende organisaasjes of harren
rjochtsopfolgers:
ien troch de organisearre lânbou;
ien troch de Fryske frouljusorganisaasjes;
ien troch de Fryske Akademy;
ien troch de Feriening fan Fryske Gemeenten;
ien út of foar de Fryske jongerein;
ien út of foar it ûnderwiis yn Fryslân;
ien út it Frysk tsjerklik fermidden;
ien út it Fryske bedriuwslibben;
ien út de Fryske sportwrâld.
Dêrneist kinne ek oaren dy’t in positive ynbring hawwe kinne by it realisearjen fan de doelen,
streekrjocht beneamd wurde troch it bestjoer fan de Fryske Rie. Neist bestjoersleden kinne
der minsken oanwiisd wurde as dielnimmer.
By de gearstalling fan it bestjoer wurdt stribbe nei in brede fertsjintwurdiging fan de Fryske
befolking.
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4. Produktferslach
a. Aktiviteite-aginda
De (Ynter)fryske Rie hat in aktiviteite-aginda, dy’t yn ’e regel foar in tal ûnderwerpen jierren
yn ’t foar fêststeld wurdt. Der binne tradisjoneel ferskate soarten reguliere aktiviteiten:
 It Ynterfrysk Kongres, dat fan 1925 ôf plakfynt en sûnt de jierren fyftich om ’e trije jier
holden wurdt, ôfwikseljend yn ien fan de Fryslannen. Yn 2018 wie it kongres yn Auerk
(Aurich) (hjirûnder in ferslach). Yn 2022 is it kongres yn Westerlauwersk Fryslân.
 It ‘Friesen-droapen’ (earder de ‘Sternfahrt der Friesen’) op Hilgelân, in kultureel
evenemint om ’e trije jier, mei artysten út alle Fryslannen. Dat barren fan
Westerlauwerske en Noard- en East-Friezen is en wurdt holden foar in breed publyk út
de trije Fryslannen. Yn 2019 wie der in Friesen-droapen (sjoch fierderop yn dit ferslach).
Yn 2022 is der wierskynlik wer in Friesen-droapen.
 De reguliere útwiksels; moetings fan de beropsgroepen dy’t yn de Fryske Rie
fertsjintwurdige binne, ôfwikseljend yn ien fan de trije Fryslannen.
 Alle jierren op ‘tredde pinksterdei’ fynt yn Rahe, by Auwerk/Auerk (Aurich) in betinking
plak fan de Fryske frijheid, sa’t dy fan âlds bestien hat, by de Opstalsbeam. Út de
Fryske Rie wei binne dêr ek fertsjintwurdigers by oanwêzich (sjoch fierderop yn dit
ferslach).
b. Reguliere útwiksels
De jierlikse moetings jouwe by útstek mooglikheden om mei minsken fan bûten ús provinsje
yn kontakt te kommen en ek oaren priuwe te litten oan ús Fryslân en ús Fryske taal. It is dan
ek dúdlik dat wy mei dy aktiviteiten bydrage oan de doelstellings fan de provinsjale
beliedsnota ‘Grinzen oer’, te witten it stypjen fan de Fryske taal en kultuer.
Frouljusmoeting
Fan 9 oant 11 septimber 2020 wie de twajierlikse ynter-Fryske frouljusmoeting. Sektion Nord
hie in moai programma gearstald. Lykwols wie 2020 in nuver jier fanwegen it koroanafirus en
sadwaande koene der gjin froulju út Westerlauwersk Fryslân nei Noard-Fryslân ôfreizgje. Út
namme fan Sektion Ost hawwe der noch al in tal froulju dielnommen.
.

1 Dielnimmers ynter-Fryske frouljusmoeting by de ûntfangst. Kreas op 1,5
meter ôfstân
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Programma ynter-Fryske froulusmoeting
Woansdei, 9 septimber 2020
Oankomst fan de dielnimmers yn it Christian Jensen
Kolleezje yn Breklum www.christianjesnekolle.de
14.00 oere: Ferwolkomjen troch de foarsitter fan de Fryske
Rie Seksje Noard, Ilse Johanna Christiansen
15.30 oere: Rûnlieding/tentoanstelling yn it Nordfriisk
Instituut Bräist (Bredstedt), www.nordfriiskinstituut.de
18.00 oere: Jûnsiten yn it Christian Jensen Kolleezje
Wolkom troch de gasthear/-frou
19.00 oere: Teaterfoarstelling ‘5plus1’ yn it Christian
Jensen Kolleezje www.5plus1-verein.de
Tongersdei, 10 septimber 2020
08.00 oere: Moarnsiten yn it Christian Jensen Kolleezje
09.00 oere: Ôfreizgjen nei Hüsem (Husum)
2 Ûntfangst 9 septimber by de ynter-Fryske
flage

09.45 oere: Rûnlieding frouljuswegen (‘Frauenwege’) troch
Gertrud Hansen,
dêrnei frije tiid (besteging neffens eigen ynsjoch)

13.30 oere: Tocht nei it Amsinck Haus Reussenköge www.amsinck-haus.de
14.00 oere: Ferwolkomjen troch distriktsbestjoerder (‘Landrat’) Florian Lorenzen
yn it Amsinck Haus. Rûnlieding troch Waadgids Anke Dethlefsen
neffens eigen (foar)kar in kuiertocht/ fytstocht nei de Hamburger Hallig
15.30 oere: Kofje mei koeke op de Hamburger Hallig
neffens eigen (foar)kar in kuiertocht/ fytstocht nei it Amsinck Haus
17.00 oere: Ôfreizgjen nei Breklum
18.00 oere: Jûnsiten yn it Christian Jensen Kolleezje mei taspraken
19.00 oere: Muzyk mei Thora Kahl
Freed, 11 septimber 2020
08.00 oere: Moarnsiten en ôfreizgjen
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Frau Telse Nommensen hat ús nei it treffen in koarte reaksje takomme litten:
„It Treffen is gâns goed ferrûn. We ha jimme út Westerlauwersk Fryslân bot mist. Mar we
rjochtsje ús hope oer twa jier op de folgende frouljusmoeting. Hjirby in pear foto’s, ien fan de
Hamburger Hallig, dêr waard ek ferteld dat de Noard-Friezen in soad fan de
Westerlauwerske Friezen by de bou fan ’e diken leard hawwe. En in foto fan Helen
Christiansen. Helen hat ferteld oer har ferbliuw yn Westerlauwersk Fryslân, in tal jierren lyn.
Se hat doe by twa organisaasjes in healjier staazje rûn, ntl. by in pjutteboartersplak en op de
muzykredaksje fan Omrop Fryslân. Se hat dat jier it Frysk aardich leard!
Sa sjogge jimme, wy hawwe oan jim tocht en sa wiene jimme ek wat by ús.
Groetnis oan alle froulju dy’t wy kenne. Bliuw sûn!”
It earstfolgjende frouljustreffen is yn 2022, by ús yn Westerlauwersk Fryslân.

c. Gearwurking
It Europeesk buro foar Lytse Talen
De Fryske Rie is ien fan de ynstânsjes dy’t in sit hat yn it Europeesk Buro foar Lytse Talen
(EBLT), dat by Mercator yn de Fryske Akademy ûnderbrocht is. Út namme fan de Fryske Rie
wennet Saapke Miedema de gearkomsten by.
It FYK en Ried fan de Fryske Beweging
De Fryske Rie is stiper fan it FYK (jongereinferiening ‘Frysk Ynternasjonaal Kontakt’) en lid
fan de Ried fan de Fryske Beweging. Út namme fan de Fryske Rie hat Sytze T. Hiemstra in
sit yn de Ried fan de Fryske Beweging.
Kontakt mei de Provinsje Fryslân
Yn de rin fan 2020 naam de Fryske Rie ôfskied fan beliedsmeiwurker E. Duijff. Fanwegen in
oare ferdieling fan taken by de provinsje is frou T. Posthumus-Kingma no ús kontaktpersoan.
Yn 2020 hiene de foarsitter en frou Posthumus-Kingma in tal kearen oerlis.

d. Dielname oan (ynter-)Fryske aktiviteiten
Jierlikse betinking by de Opstalsbeam
Omreden fan de koroana wie de jierlikse betinking by de Opstalsbeam by Auerk, altyd op de
tiisdei nei Pinkster, online. Dat wie foar ús ek spitich, want de Fryske Rie hie yn 2019
besletten om war te dwaan om der yn 2020 mei in soad minsken hinne te gean. De
organisaasje, Friesisches Forum e.V., makke in film mei bydragen by de Opstalsbeam sels
en mei taspraken troch pommeranten út de Fryslannen; dêrûnder de kommissaris fan de
Kening yn it
Nederlânske Fryslân
Arno Brok. De film is
publisearre op

www.upstalsboom.eu en ek publisearre op YouTube en dêr yn al syn hear en fear te besjen.
De taspraak fan Arno Brok hawwe wy op ús Facebookside publisearre.

8

‘Sitzung des Beratenden Ausschusses für Fragen der friesischen Volksgruppe’
Ienris yn it jier wurdt de saneamde ‘Sitzung des Beratenden Ausschusses für Fragen der
friesischen Volksgruppe’ holden. Yn 2017 wie de provinsje Fryslân ek útnûge; doe wiene
deputearre Poepjes en beliedsamtner Riemersma derby. Sy hawwe doe oanbean dat de
earstfolgende gearkomste wol yn Ljouwert holden wurde koe. Op 28 septimber 2018 wie de
‘Sitzung’ lykwols wer yn Berlyn en wie provinsje Fryslân net útnûge. Yn 2019 is oanbean om
de sitting yn Ljouwert te hâlden. Lykwols paste de foarstelde datum de provinsje net, dat yn
septimber 2019 is dy yn it Noard-Fryske Bredstedt (Bräist) holden. Yn 2020 koe net reizge
wurde en wie de gearkomste online. Arno Ulrichs hat ús dêrby fertsjintwurdige.
Wa wit, wurdt de
Sitzung 2021 yn
Ljouwert holden.
3 (lofts) Dr. Bernd
Fabritius - Beauftragter
der Bundesregierung
fürAussiedlerfragen
und nationale
Minderheiten

Europäische Straße der Friesen
In projekt dat yn 2020 binnen de Ynterfryske en Fryske Rie oppakt is, is de ‘Europäische
Straße der Friesen‘. It idee is in kultureel-toeristyske rûte gear te stallen dy’t likegoed fysyk
as digitaal yn kaart brocht wurdt. It is bedoeld om de trije Fryslannen te ferbinen troch in rûte
by plakken del dêr’t wichtige kulturele en promininte saken oangeande de Fryske kultuer en
skiednis te besjen binne – fan Westerlauwersk Fryslân oant de grins by de Deenske kust. Út
toeristysk eachpunt wei, mar ek as in belibbingsrûte dy’t kultuer, skiednis en identiteit
kreëarret foar de Friezen sels.
Wat dermei dien wurdt, hinget ek ôf fan ’e aktive promoasje fan ’e rûte troch de kulturele,
toeristyske en marketingynstellings yn ’e Fryske regio. Yn gearwurking met de IFR pakt de
oplieding ‘Toerisme’ op de Hegeskoalle fan Heide it op en wurket it idee fierder út. Op 24 july
wie in earste ynformele fideogearkomste mei de dielnimmers: Siegmar Wallat, Ilse Johanna
Christiansen (Seksje Noard), Froukje de Jong-Krap (Seksje West), Arno Ulrichs, Gerd Brandt
(Seksje East) en Johanna Evers (Sealterlân).
e. Webstek en publisiteit
De Fryske Rie en de Ynterfryske Rie kundigje har moetings oan en dogge ferslach fan
harren aktiviteiten op www.fryskerie.frl en www.interfriesischerrat.de. Dêrmei wurdt ek in
ynfolling jûn oan it produkt ‘publisiteit’ fan de provinsje.
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5. Organisaasje
a. It bestjoer

Foto fan it bestjoer fan de Fryske Rie novimber 2019 makke ta gelegenheid fan it ôfskie fan Siebren Dyk, Sjoerd
van der Schaar en Anton van der Ploeg. F.l.n.rj. boppeste rige: Siebren Dyk (ôfgien 2019), Lolke Folkertsma,
Sytze Hiemstra; middelste rige: Sjoerd van der Schaar (ôfgien 2019), Gelkje Schotanus, Kerst Huisman (ôfgien
2020), Ridzerd Hooijenga, Saapke Miedema; foarste rige: Jeltsje van der Mei-Akkerman, Anton van der Ploeg
(ôfgien 2018), Pytsje de Graaf. Ôfwêzich: Rob Jonkman en Han Nijdam.

De gearstalling fan it algemien bestjoer fan de Fryske Rie is regele yn it karbrief.
Eind 2019 joech Kerst Huisman ôfgean te wollen. Hy hat
lang, fan 1 jannewaris 2003 ôf, in sit hân yn de Fryske Rie en
ek bestjoerstaken dien yn de Ynterfryske Rie. 22 jannewaris
2020 wie de lêste gearkomste dêr’t oan dielnommen hat. In
weardich ôfskied hat er wol fertsjinne, mar dat is der
fanwegen de hjoeddeistige omstannichheden noch net fan
kommen, dat sit noch yn ’t fet.
Om’t it wurk Saapke Miedema te bannich waard, is yn de rin
fan 2020 Froukje de Jong-Krap ree fûn om de helte fan it
sekretariaat op har te nimmen. Froukje hâldt har mear mei
ynter-Fryske saken dwaande, en Saapke mei de Fryske Rie.

4 Kerst Huisman
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Dêrmei hat it bestjoer fan de Fryske Rie (tagelyk seksje West fan de Ynterfryske Rie) mei
yngong fan 1 jannewaris 2021 de neikommende gearstalling:
* Pytsje de Graaf, foarsitter, Deistich Bestjoer
* Saapke Miedema, sekretaris, Deistich Bestjoer
* Lolke Tj. Folkertsma, ponghâlder, Deistich Bestjoer
* Froukje de Jong-Krap, sekretaris Ynterfryske Rie
* Sytze T. Hiemstra, Frysk ûnderwiis
* Teun de Jong, boeren
* Rob Jonkman, VFG
* Jeltsje van der Mei, Vrouwen van Nu
* Han Nijdam, Fryske Akademy
* Gelkje Schotanus, bedriuwslibben
Dielnimmer oan de Rie:
* Ridzerd Hooijenga út Burgum, fertsjintwurdiget de Fryske tsjerken
It webstek wurdt op frijwillige basis byholden troch Marja ten Bruggencate.
It roaster fan ôfgean sjocht der as folget út:
Beneamd:
2010/2014
(sept.) Jeltsje van der Mei-Akkerman
2006/2010/2014/2018
(febr.) Sytze Hiemstra
2014/2018
(febr.) Pytsje de Graaf
2018
(sept.) Saapke Miedema
2018
(des.) Rob Jonkman
2014/2018
(des.) Gelkje Schotanus
2019
(aug.) Han Nijdam
2020
(jan.)Teun de Jong
2015/2019
(maaie) Lolke Folkertsma
2020
(febr.) Froukje de Jong-Krap

Giet ôf:
2020
2022
2022
2022
2022
2022
2023
2024
2024
2024

Ôfgeande leden binne daliks op ’en nij foar 4 jier te beneamen of werkiesber.
b. Gearkomsten
It bestjoer fan de Fryske Rie is yn 2020 trije kear gearkommen, nammentlik op 22 jannewaris
(fysyk) en op 23 oktober (fideobeljen) en 8 desimber (fideobeljen). It Deistich Bestjoer hat ek
in tal kearen in online gearkomste holden.

6. De Ynterfryske Rie
(IFR - Interfriesischer Rat): www.interfriesischerrat.de)
De Ynterfryske Rie (YFR) is de koepel dêr’t alle trije Fryske Rieden lid fan binne. Se
wurde yn dat ferbân oantsjut as de seksjes Noard, East en West.
It algemien bestjoer bestiet út alle leden fan de algemiene bestjoeren fan de trije Fryske
Rieden. Dat betsjut dus dat alle leden fan de Fryske Rie dêryn sitte. Yn juny fan 2018
binne it foarsitterskip en it skriuwerskip fan East-Fryslân oergien nei ús Westerlauwersk
Fryslân. Foarsitter is Pytsje de Graaf. Burohâldster Saapke Miedema oant ein 2020 en fan
ein 2020 ôf Froukje de Jong-Krap. Neffens wenst hawwe wy it foarsitterskip en it
skriuwerskip foar trije jier.
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It deistich bestjoer (de ‘Vorstand’) bestiet út 2 leden fan eltse seksje. Foar East-Fryslân binne
dat Helmut Collmann en Arno Ulrichs, fan/foar Noard-Fryslân frou Ilse Johanna Christensen
en frou Gudrun Fuchs. Yn 2020 hiene foar ús Fryslân Pytsje de Graaf en Saapke Miedema
in sit yn de Vorstand. It Deistich Bestjoer fan de Ynterfryske Rie hie yn 2020 de primeur om
online gear te kommen, nammentlik op 12 juny en 26 novimber. Wenst wie inoar twaris yn ’t
jier yn Oyten te treffen. Bliken docht dat online-gearkomsten tige effisjint binne, dat tenei sille
online gearomsten wol yn stân bliuwe, ôfwiksele mei gearomsten op in sintraal plak of by
Ynterfryske Rie-aktiviteiten.

5 Online-gearkomste Vorstand IFR novimber 2020. Seksje Noard, ûnder: Heinrich Bahnsen, ferfangt de sike Gudrun Fuchs;
midden lofts: Ilse Johanna Christiansen en boppe rjochts: Frank Nickelsen.. Seksje East (boppe, midden): Arno Ulrichs.
Seksje West (midden): Pytsje de Graaf (midden rjochts), Froukje de Jong-Krap en (boppe lofts) Saapke Miedema.

De Fryske Rie hat twa susterorganisaasjes, dy’t mei de Fryske Rie de Ynterfryske Rie
foarmje. It binne:
Frasche Rädj Sektion Nord
www.friesenrat.de
Frasche Rädj Sektion Nord
De seksje Noard wie yn 2020 sa gearstald:
* Ilse Johanna Christiansen (fertsjintwurdichster fan de Friisk Foriining), foarsitter,
lid Vorstand YFR;
* Heinrich Bahnsen (fertsjintwurdiger Nordfriesische Verein), fise-foarsitter;
* Bahne Bahnsen
* Eva Waltemath (fertsjintwurdichster fan de gemeente Hilgelân);
* Gudrun Fuchs (fertsjintwurdichster fan de Friisk Foriining), lid Vorstand YFR
* Hans-Georg Hostrup, (fertsjintwurdiger Heimatbund Landschaft Eiderstedt);
* Maren Jessen (fertsjintwurdiger fan de Nordfriesische Verein), ponghâlder;
* Jens Quedens (fertsjintwurdiger Öömrang Ferian);
* Charly Rickmers (fertsjintwurdiger fan de Nordfriesische Verein);
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* Inken Völpel-Krohn (fertsjintwurdichster fan it Nordfriisk Instituut);
sekretariaat: Frank Nickelsen (Geschäfsführer) en Anni Karnebogen (meiwurkster).
Freeske Raad/ Fräiske Räid Sektion Ost
Freeske Raad/ Fräiske Räid Sektion Ost
Gearstalling seksje East (Friesenrat) ein 2020:
* Arno Ulrichs, foarsitter; (fertsjintwurdiger fan it Friesische Forum), lid Vorstand YFR;
* Helmut Collmann, fise-foarsitter (fertsjintwurdiger fan de Ostfriesische Landschaft),
lid Vorstand YFR;
* Volker Landig, ponghâlder (fertsjintwurdiger fan de Oldenburgische Landschaft en
Jeverländer Altertums- und Heimatverein);
* Dr. Wolfgang Meiners, sekretaris (fertsjintwurdiger fan de Rüstringer Heimatbund);
* Peter Brauer (fertsjintwurdiger fan it Ostfriesisches Klootschieβverbund);
* Gerhard Cordes (fertsjintwurdiger fan de Ostfriesische Landjugend);
* Uta Mansholt (fertsjintwurdichster fan de Ostfriesische Landfrauen);
* Dieter Osterndorff (fertsjintwurdiger fan de Landesstube des alten Landes Wursten);
* Georg Pahl (fertsjintwurdiger fan de Seelter Buund);
* Michael Tegge (fertsjintwurdiger fan de Verein Mittelalterlicher Friesenhof
Cappel-Neufeld);
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7. Jierrekken 2020 Stifting Fryske Rie
Steat fan baten en lêsten oer 2020 fan de Fryske Rie mei taljochting

Begjinsaldo 1 jannewaris 2020
Oerboekt fan sparrekken 24 maaie 2020

€ 1.067,81
€ 1.000,00

Oerboekt fan sparrekken 9 july 2020

€ 1.000,00

Mei-inoar

€ 3.067,81

Ynkomsten
Utjeften
Saldo
2020

€ 3.067,81
€ 2.381,69

Oerboekings nei rinnende rekken
Saldo

totaal

Stipe, bydragen,
kontribúsjes,
lidmaatskippen
Webside
Frijwilligersfergoeding
Bestjoerskosten
Mei-inoar

€ 155,38

€ 322,36
€ 380,95
€ 1.500,00
€ 23,00
€ 2.381,69

31 desimber

Sparrekken
1 jannewaris 2020
Rinte

Mei-inoar is it saldo

Utjeften
Bankkosten

€ 686,12

€ 5.390,96
€ 0,71
€ 5.391,67
€ 2.000,00
€ 3.391,67
€ 686,12
€ 3.391,67
€ 4.077,79
Soks docht bliken út de bankbeskieden.

De subsydzje oer 2020 fan 'e Provinsje Fryslân foar in bedrach fan € 4.703,50 moat noch ynkomme!
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Taheakke 1: Format produktplan 2020

Produkt 1. Bestjoerlike kontakten
Kontaktpersoan +
kontaktgegevens:

Lolke Folkertsma, De Skâns 20, 9101 HR Dokkum

Beskriuwing produkt en resultaten
●

●

Omskriuwing fan it
produkt:

●
●
●
●
●

Kommunikaasje mei it deistich bestjoer (“Vorstand”) fan de
Interfriesischer Rat e.V. (Westfrysk: Ynterfryske Rie, YFR). It
bestjoer fan de stifting Fryske Rie (FR) foarmet de Sektion West
fan de Interfriesischer Rat.
Twaris yn it jier of faker as nedich, wurdt in gearkomste holden
fan de leden fan it deistich bestjoer fan de Ynterfryske Rie
ynklusyf technyske stipe troch in Geschäftsführerin).
Yn it jier 2020 is it doel de kontakten ynhâldik en organisatoarysk
fuort te sterkjen. Mear kontakt mei it WestFries Genootschap yn
Hoorn ûnderstreket dat ek. Dêrta kinne wy ek in berop dwaan op
in betûfte frijwillichster. In frijwilligersfergoeding stiet der foaroer.
Kosten foar it bywenjen fan de jierlikse miene gearkomste fan de
leden fan de YFR. Ienris yn it jier is der in miene gearkomste fan
alle leden fan de YFR.Yn 2020 fynt de miene gearkomste plak yn
Sealterlân.
De YFR wurdt op basis fan pariteit troch in kontribúsje fan de trije
seksjes finansjeel yn stân hâlden.
De FR nimt diel oan de troch it Friesische Forum alle jierren
organisearre betinking by de Upstalbeam by Rahe/Auwerk.
De FR is lid fan de Nederlânske Kommisje fan it Europeesk Buro
foar Lytse Talen (NK EBLT). Dat betsjut dat dêr kosten foar
makke wurde, û.o. reiskosten.
De FR is stiper fan en hâldt goede kontakten mei
jongereinorganisaasje FYK. De kosten dêrfoar beheine har tot in
lyts bedrach oan stipe.
De FR is lid fan de Ried fan de Fryske Beweging (RfFB). Dit
ferget in jierlikse bydrage en reiskosten.
Njonken it boppesteande, en yn oanfolling dêr op, wurde der
kommunikaasjekosten makke foar post en e-post yn it ûnderling
ferkear. Foar berêden fan de jildlike middels wurde der
bankkosten makke.
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Doel:
(a) It befoarderjen en ûnderhâlden fan de kontakten tusken de trije
Fryslannen.
(b) Troch ynternasjonale Europeeske kontakten de Fryske taal en oare
kultuer en de minderheidsposysje fan de Friezen en fan harren taal oer
de (Nederlânske) grins hinne bekend meitsje yn Europa en te ferlykjen
mei dy fan oare – net Fryske- minderheden yn Europa.
(c) Aktiviteiten rjochte op jongerein yn oare Europeeske
minderheidsgebieten as dy fan de Friezen yn Dútslân om dy jongerein yn
kontakt te bringen mei ús taal en oare kultuer en om fan dy jongerein
ynspiraasje op te dwaan om by ús fierder te gean.
Doel fan it produkt:

Beëage resultaten en
effekten fan it produkt:

Beëage kwantitative
resultaten:

Effektmjitting: hoe wurdt it
resultaat metten?

Middel:
(a) Tarieding fan miene gearkomsten. Ofstimming en regeljen fan de
aktiviteiten yn de trije seksjes fan de YFR en tarieding fan jierlikse miene
gearkomsten (sa’n 30 minsken).
(b) Om dûbeling fan wurk foar te kommen, en út finansjele oerwagings,
wurdt dit doel befoardere troch it aktive lidmaatskip fan it NK EBLT.
(c) It FYK hat him njonken de Fryske Rie oprjochte en ûntwikkele ta in
organisaasje dy’t aktiviteiten ûndernimt foar minsken fan 15 oant 35 jier
yn it ramt fan doelstelling (c). De Fryske Rie ûnderhâldt dêrom goede
kontakten mei it FYK en stipet mei wêr’t hja kin. Dûbeld wurk wurdt op dy
manier tefoaren kommen.
(d) Fierders hat de RfFB foar in part deselde doelstellings as de Fryske
Rie. De Fryske Rie is dêrom, fanwegen de koördinaasje, lid fan de RfFB.
(a) In goed ferrin fan de miene gearkomsten en it ûnderhâlden fan
ynterfryske kontakten mei foaroanmannen en -frouwen út de trije
Fryslannen.
Koördinaasje fan aktiviteiten en oppakken fan nije inisjativen. Besprek
fan de (politike en ekonomyske) ûntjouwings yn de trije Fryslannen.
Fersterking en ferbreding fan it bestjoer fan de Fryske Rie sil benammen
ek yn oerlis mei de provinsje stâl jûn wurde moatte. Professionalisearring
fan de organisaasjestruktuur fan de YFR yn de breedste sin fan it wurd is
needsaak.
Troch skriftlike evaluaasje en wat de organisaasjes b, c en d oanbelanget
troch de provinsjale evaluaasjes fan dy subsidiearre ynstellings.

Is der al earder subsydzje
foar it produkt oanfrege?

Ja

Gearwurkingspartners:

YFR, NK EBLT, FYK, RfFB, Westfries Genootschap

Foarnommen skriftlike
kommunikaasjemiddels
rjochte op it publyk
Oare relevante punten?
Taljochting:
Oanslutend op it
“Uitvoeringsprogramma
Grinzen oer 2013-2014, sa
as oanjûn yn
“Uitvoeringsnota grinzen oer
versie definitief.docxs” fan 7
maaie 2013: en op it

Gjin spesjale, mar by al de uterings fia hiemside en sosjale media,
parseberjochten ensafuorthinne wurdt yn it Frysk omtinken jûn oan de
aktiviteiten en spesifyk beneamd dat dy mei troch stipe fan de Provinsje
Fryslân stâl krije kinne.
Haadstik 4. Meartaligens, Doel 2:
“Het versterken van de positie van het Fries op Europees niveau” troch
de kontakten mei de boppeneamde gearwurkingspartners, benammen de
YFR en it NK EBLT.
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Beliedsbrief Hert, holle,
hannen fan 21 juny 2016.

Produkt 2. Ynternasjonale moetings
Kontaktpersoan +
kontaktgegevens:

Lolke Folkertsma, De Skâns 20, 9101 HR Dokkum

Beskriuwing produkt en resultaten
Omskriuwing fan it
produkt:

Organisaasje fan Ynterfryske moetings
Doel:
It ûntwikkeljen fan de Fryske kultuer yn de brede betsjutting mei help fan
Ynternasjonale kontakten en mei 't skeppen en ûntwikkeljen fan de
middels dy't sokke kontakten mooglik meitsje;
It bekendmeitsjen yn oare Europeeske regio's fan de de Fryske kultuer
en it jaan fan meiwurking oan de presintaasje fan de kultuer fan oare
Europeeske regio's yn de eigen provinsje;
It stimulearjen fan de kulturele posysje fan Fryslân yn Europa mei it
befoarderjen fan Fryske kulturele aktiviteiten yn oare Europeeske regio's;
It befoarderjen fan in better begryp en freonskip tusken minsken, groepen
en folken.
It benammen befoarderjen fan de kontakten tusken de trije Fryslannen.

Doel fan it produkt:

De klam sil yn 2020 lizze op tarieding en útfiering fan de Frouljus
moeting.
Sa as by de bestjoerlike kontakten al oanjûn is, sil it jier 2020 in jier fan it
fuortsterkjen fan feroaring en fierdere profesjonalisearring betsjutte. De
Provinsje Fryslân is ek op'e hichte fan dy feroarings.
Middel: sa as hjirboppe oanjûn is, sil yn it jier 2020 organisatoarysk en
ynhâldlik fierder stâl jûn wurde kinne oan :
a. Moeting foar froulju
b. De e miene gearkomste yn Sealterlân
c. In moeting foar (jonge) boeren. De foarm is ûnderwerp fan petear.

Beëage resultaten en
effekten fan it produkt:

Fersterkjen en ûnderhâlden fan de bân tusken de ferskate Fryslannen.
Utwikselje fan ideeën ûnder mear op it mêd fan agraryske en politykbestjoerlike saken, kontakten lizze en ûnderhâlde, West-Friezen yn
kontakt bringe mei Dútske Friezen en har taal en oare kultuer. .
Bekendmeitsjen fan Fryske kultuer yn Europa.

Beëage kwantitative
resultaten:

De oprop ta dielname wurdt lykas wenst sa breed mooglik útset.

Effektmjitting: hoe wurdt it
resultaat metten?

Yn it jierferslach en fia de eigen hiemside, sosjale mediakanalen en yn de
media wurdt omtinken jûn en frege foar de aktiviteiten.

Is der al earder subsydzje
foar it produkt oanfrege?

Ja

Gearwurkingspartners:

Interfriesischer Rat e.V.; Nordwin College Ljouwert

Foarnommen skriftlike
kommunikaasjemiddels
rjochte op it publyk

By al de uterings fia hiemside, sosjale media, parseberjochten
ensafuorthinne wurdt yn it Frysk omtinken jûn oan de aktiviteiten en
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spesifyk beneamd dat dy mei troch stipe fan de provinsje Fryslân stâl
krije kinne.
Haadstik 2, Meidwaan, Doel 1:
"Vergroten van het aantal jonge mensen in Fryslân dat via het onderwijs
in aanraking komt met cultuur." (Middel b)
Oare relevante punten?
Taljochting:
Oanslutend op it
“Uitvoeringsprogramma
Grinzen oer 2013-2014, sa
as oanjûn yn
“Uitvoeringsnota grinzen oer
versie definitief.docxs” fan 7
maaie 2013: en op it
Beliedsbrief Hert, holle,
hannen fan 21 juny 2016.

Haadstik 2, Meidwaan, Doel 3:
"Het cultureel potentieel van Fryslân wordt optimaal gepresenteerd en
bereikt meer mensen." (Middel e)
Haadstik 2, Meidwaan, Doel 4:
"Verbeteren van de maatschappelijke positie van de Friese taal in woord
en geschrift. Het Fries verder ontwikkelen door de mogelijkheden om in
de Friese taal actief deel te nemen aan de maatschappij te vergroten."
(Middel a-e en it konsekwint brûken fan it Frysk troch de Fryske Rie yn al
syn úterings).
Haadstik 4, Meartaligens, doel 4:
"De overdracht van het Stellingwerfs en het Bildts op een nieuwe
generatie bevorderen." (Middel b)

Produkt 3. Publisiteit
Kontaktpersoan +
kontaktgegevens:

Lolke Folkertsma, De Skâns 20, 9101 HR Dokkum

Beskriuwing produkt en resultaten
Omskriuwing fan it
produkt:

Doel fan it produkt:

Underhâld hiemside, ynternet, flyer, social media en oare publisiteit..
Fergrutsjen nammebekendheid fan de Fryske Rie en fan it draachflak fan
it wurk fan de Fryske Rie. De Fryske Rie siket nei wegen om mear
minsken en benammen jongere minsken te ynteressearjen foar harren
idealen en wurksumheden.

Beëage resultaten en
effekten fan it produkt:

Tanimmende ynteresse fan West-Friezen yn it wurk fan de Fryske Rie.

Beëage kwantitative
resultaten:

Maksimum mooglik tal dielnimmers oan moetings en manifestaasjes wurdt
helle.

Effektmjitting: hoe wurdt it
resultaat metten?

Sifermjittich, ek oan de hân fan pers en media-uterings.

Is der al earder subsydzje
foar it produkt oanfrege?

Ja

Gearwurkingspartners:

Kommersje

Foarnommen skriftlike
kommunikaasjemiddels
rjochte op it publyk
Oare relevante punten?
Taljochting:
Oanslutend op de yntegrale
beliedsnota kultuer, taal en
ûnderwiis "Grinzen oer" fan

PR-aksjes foar de aktiviteiten

S. 12: Fryske taal en kultuer under de stolp weihelje (Goffe Jensma). Dat
is in nommel stribjen, mar troch’t hjoed-de-dei de dei- en wykblêd-parse
yn Fryslân foar it grutste part yn ien ûndernimming sit is it muoisum om
parse-oandacht te krijen. Lokkich is ús omrop noch (!) selsstannich. Dat
hat in pear jier flyn in goede dokumintêre oplevere fan it Friezendroapen
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de Provinsje en op it
Beliedsbrief Hert, holle,
hannen fan 21 juny 2016.

op Hilgelân en in radioynterview foar it lêste Ynterfrysk Kongres, juny
2018.
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Produkt 4. Oare aktiviteiten en produkten
Kontaktpersoan +
kontaktgegevens:

Lolke Folkertsma, De Skâns 20, 9101 HR Dokkum

Beskriuwing produkt en resultaten

Omskriuwing fan it
produkt:

Doel fan it produkt:

Utwurkjen fan in Ynterfrysk liet en de útjeften fan in Ynterfrysk lieteboek.
In wurkwinkel wilens de Hilgelânreis 2019 hat de earste kontoeren fan in
nij Ynterfrysk liet opsmiten. Fierdere útwurking dêrfan sil it kommend jier
stal krije moatte. Sa is ek de fraach nei in Ynterfrysk lieteboek op de
Hilgelânreis yn 2019 nei foaren kommen. Foar beide produkten wurdt fia
dizze begrutting oan in útfieringsreserve wurke.
Fergrutsjen nammebekendheid fan de Fryske Rie en fan it draachflak fan
it wurk fan de Fryske Rie. De Fryske Rie siket nei wegen om mear
minsken en benammen jongere minsken te ynteressearjen foar harren
idealen en wurksumheden.

Beëage resultaten en
effekten fan it produkt:

Tanimmende ynteresse fan West-Friezen yn it wurk fan de Fryske Rie.

Beëage kwantitative
resultaten:

Maksimum mooglik tal dielnimmers oan moetings en manifestaasjes wurdt
helle.

Effektmjitting: hoe wurdt it
resultaat metten?

Sifermjittich, ek oan de hân fan parse en media-uterings.

Is der al earder subsydzje
foar it produkt oanfrege?

Nee

Gearwurkingspartners:

Kommersje

Foarnommen skriftlike
kommunikaasjemiddels
rjochte op it publyk
Oare relevante punten?
Taljochting:
Oanslutend op de yntegrale
beliedsnota kultuer, taal en
ûnderwiis "Grinzen oer" fan
de Provinsje en op it
Beliedsbrief Hert, holle,
hannen fan 21 juny 2016.

PR-aksjes foar de aktiviteiten.

uS. 12. Fryske taal en kultuer ûnder de stolp weihelje (Goffe Jensma). Dat
is in nommel strjibjen, mar troch’t hjoed-de-dei de dei- en wykblêd-parse
yn Fryslân foar it grutste part yn ien ûndernimming sit, is it muoisum om
parse-oandacht te krijen. Lokkich is ús Omrop noch (!) selsstannich. Dat
hat in pear jier lyn in goede dokumintêre oplevere fan it Friezendroapen
op Hilgelân en in radioynterview foar it lêste Ynterfrysk Kongres, juny
2017.
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