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Ledenvergadering 10 mei gaat door!
Wat willen we het graag weer: elkaar ontmoeten op de ledenvergadering. Wijzer geworden van het
verleden, waarbij we tot tweemaal toe moesten afzeggen, zeggen we nu: welkom op dinsdag 10 mei
vanaf 13:30 uur bij inachtneming van de dan geldende RVM richtlijnen!
De beloofde traktatie en rondleiding in het Scheepvaartmuseum in Sneek staan nog recht overeind!
De uitnodiging met agenda (deels dezelfde als van de vorige keer) krijgt u eind april in de mailbox.
Omdat u de vergaderstukken voor de geplande jaarvergadering van 11 november toen al heeft
ontvangen, gaan we enkele punten ‘bij hamerslag behandelen’. Het betreft het gecombineerde
jaarverslag 2019/2020 en de financiële verslagen - die al door de kascontrolecommissie(s) akkoord
zijn bevonden. De toen geagendeerde oneliners, krachtige boodschappen in één regeltje, hebben een
plekje gekregen op de website. Daardoor kunnen we ons nu richten op het lijstje highlights van de
afgelopen periode én op een inhoudelijke discussie. Zoals: wat willen we doen met ons Jubileumjaar!
Denk alvast na over een bestuursfunctie, we hebben vers bloed nodig! Het is in principe voor één
periode van 4 jaar- en die vliegt om. Hoe inspirerend het bestuurswerk ook is en hoe enthousiast de
collega-bestuurders ook zijn… er breekt volgens het rooster van aftreden een tijd aan van gaan voor
enkelen.

Jubileumjaar
Ons Jubileumjaar 2023 nadert met rasse schreden. Een in het leven geroepen werkgroep bestaande
uit de bestuurders Lutske Wijma en Alie Rusch plus twee leden uit de Feriening, Uilkje Kampen en
Riemke Zijlstra, zal verslag doen van de brainstorm. Op de ledenvergadering praat iedereen mee over
de mogelijke keuzen voor een waardige viering van ons 50-jarig bestaan. Globaal liggen de keuzen op
het vlak van een onvergetelijke dag voor de leden, een tastbaar cadeautje én reuring naar buiten. In
een tijd dat het toerisme groeit, kunnen we als Feriening wel wat extra reclame gebruiken! Uiteraard
schakelen we alle hulp in die mogelijk is, ondermeer op het vlak van adviseurs en subsidies.
Het jubileumgroepje kan nog steeds aanwas gebruiken. Hebt u plannen of ideeën voor activiteiten,
voor leuke hebbedingetjes, voor geldschieters of wat dan ook: schuif aan of laat het ons weten.

Bedrijf of hobby
Nog even een reminder voor als u vragen heeft op het terrein van verzekeringen, belastingen,
boekhouding voeren, inschrijving bij de Kamer van Koophandel, investeren & afschrijven.
Het bestuur heeft een professionele adviseur bereid gevonden om op dat soort kwesties in te gaan:
Johanna Bandstra. Als gecertificeerd belastingadviseur heeft zij ruim 30 jaar ervaring bij
accountantskantoren en de belastingdienst en ze was een periode ondermeer zakelijk leider van
Opera Spanga. U kunt haar rechtstreeks mailen op johannabandstra@gmail.com. Bellen wanneer
een telefonisch onderhoud schikt kan ook: 0513-842651/06-42189791. De behandelde kwesties
komen op de ledenvergadering aan de orde en/of worden per Nieuwsbrief met u allen gedeeld.

Onderdak aan vluchtelingen
Wie werd niet bruut overvallen door het nieuws over de ‘speciale militaire interventie’ van Rusland
in Oekraïne? Dagelijks bereiken ons verbijsterende berichten over niets ontziend geweld per krant of
tv. Miljoenen Oekraïeners zijn hun land al ontvlucht. De Nederlandse veiligheidsregio’s zetten fors in
om de eerste 50.000 vluchtelingen uit Oekraïne te kunnen opvangen.
Ons lid Dorine Abbink van Boerderij Madelief reageerde recht uit het hart: of we als gezamenlijke
B&B’s niet onderdak konden aanbieden. Een mooi idee dat we op de ledenvergadering aan u voor
willen leggen. Ondertussen hebben we meteen een mail uitgedaan met het advies om bij interesse te
informeren naar plannen in je eigen gemeente én je op te geven bij www.takecarebnb.org.
Onder onze leden zijn inmiddels diverse die in hun vrijstaande appartementje of vakantiewoning
vluchtelingen opvangen, doorgaans moeders met kinderen. Het is nauwelijks te bevatten hoe
getraumatiseerd deze mensen zijn. Ondertussen moet je als gastgezin natuurlijk ook paraat staan
voor hulp bij praktische problemen, bijvoorbeeld onderwijs voor de kinderen.

Vervolg op Culturele hoofdstad
De Elfstedentocht langs wegen, water of fonteinen trekt altijd. Ook zijn de Friezen met hun vele
koren, iepenloftspullen en fanfarekorpsen altijd al een cultureel volkje geweest, dus reguliere
activiteiten genoeg. Denk aan onze prachtige musea, aan stadswandelingen overal (inclusief een
mysterieuze moordroute!) en de jaarlijks terugkerende vloot- of vlootschouwdagen, het skûtsjesilen,
de ballonfeesten, de Sneekweeken grachtenrondvaarten. In Leeuwarden is een unieke ‘Peer Gynt’
audiovisuele praamtocht (in het donker!) te boeken - ook spannend.
Het vervolg op Culturele hoofdstad 2018 staat al in de coulissen: Leeuwarden-Friesland 2028. Met
een reuzenrad bij NS-station Leeuwarden werden in maart 100 dagen Arcadia aangekondigd, van 6
mei t/m 14 augustus. Arcadia gaat over hoe we als goede voorouders it bêste lân fan d’ ierde als
toekomstbestendige erfenis kunnen nalaten. Aan kunstenaars is gevraagd om met de mienskippen
samen perspectieven te schetsen voor een gezonde samenleving in een duurzame wereld. Kijk voor
plannen en exacte data op www.friesland.nl/nl/arcadia.

Leden aan het woord
Tja, die ‘wandelgangen’ waar je van anderen hoorde hoe het reilt en zeilt met je ‘bedrijf’, die doen
we nog even per Nieuwsbrief. Ervaringen van onze leden zijn immers altijd leuk. Zo kun je alvast
kijken wie je op de Ledenvergadering van 10 mei wilt aanschieten voor nadere toelichting.

Dieuwke Visser van Aldwar State in Gaastmeer heeft de handen vol aan hun veebedrijf, maar
daarnaast ontvangt ze B&B-gasten. “Wy hawwe û.o. in appartemintsje, dêr’t no Oekraïners yn sitte, 2
memmen mei 3 bern. Oan ’t no fergees. De opfang is organisearre troch partikulieren hjir, en dy
hawwe 2 buddy’s levere dy’t technyske saken regelje: skoalle en soks. De minsken rêde harsels, en wy
hawwe kontakt oer dingen dy ‘t mei it hûs te krijen hawwe. We wachtsje ôf wat de gemeente aanst
docht, kinst de minsken net stean litte oan’t de amtners der oan ta binne. Foar hoe lang it is witte we
dus net. De gewoane B&B giet wol troch. Neist wettersporters en fytsers komme elk jier deselde
famyljes graach wer. As fêste klant keapje ik alles foar it brochje yn ús doarpswinkel, ek wichtich!”
Henk de Jong van de Ruiner Esch in Ruinen is Fries om útens: “Ik ben lid geworden, omdat we
in Drenthe veel fietsende Friezen ontvangen. Vorig jaar is mijn partner Astrid uit Dordrecht hier
komen wonen. We zijn vanaf 1 april weer open en hebben al diverse boekingen. Normaliter zitten we
tot september vol. Tja, wat wil je: we hebben 2 vrijstaande lodges op het erf met het Dwingelderveld
ernaast! Omdat er ook mensen een week boeken, hebben we het ontbijt losgekoppeld van de
huurprijs. Soms bestelt men een ontbijt. Dan serveren we zelfgebakken brood (ook brea!) en andere
lekkernijen. Gelukkig vindt Astrid het B&B-werk ook erg leuk, ze heeft de Randstad nog geen moment
gemist!”
Tineke de Vries en Paul Roorda van Zorgboerderij De Ripen Nij Beets zijn sinds kort lid. “Wy
hiene al in soarchboerderij, deistich sa’n 6 minsken tagelyk, en sûnt foarige simmer ek 2 keamers Bêd
& Brochje. It is in nocht om te sjen hoe ’t de ‘partijen’ yntegrearje. Ús jongeren moatte selsstannigens
leare, dus dy meie helpe by it skjinhâlden van de B&B. ’Meedoen en ontmoeten’ is ús motto. Sawol de
B&B-gasten as ús soarchklanten fine it kontakt prachtich en wy fine it ek tige gesellich. Fernimst wol
dat er yn ‘e maitiid en simmer mear klanten foar de B&B binne. Kuierders bygelyks, it Groot Friesland
Pad komt hjir del. Wy hiene sels al in boerd oan ‘e dyk en op de muorre, it aparte Bêd & Brochje-skyld
hoeft fan ús net.”

Met hartelijke groeten van uw bestuur,
Baukje Miedema, Alie Rusch, Dieuwke Visser
en Melle & Lutske Wijma

