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Algemeen
Naam, adres en overige info
Naam
Stichting De Sûkerei
Bezoekadres
Trekwei 8a, 9104 AB Damwâld
Correspondentieadres
Postbus 2, 9104 ZG Damwâld
Telefoon
0511-420936
Website
www.desukerei.nl
Email
info@desukerei.nl
Facebook
www.facebook.com/desukerei
Inschrijfnummer kvk
01110378
BTW nummer
NL815001885B01
IBAN nummer
NL64RABO0113218370
ANBI nummer
815001885
Openstelling
De Sûkerei is open voor bezoekers van 1 april tot en met 31 oktober.
Openingstijden dinsdag tot en met zondag van 13.00 tot 17.00 uur.
Toegang is inclusief persoonlijke rondleiding.
Thema
Op het terrein staan reconstructies van drie wâldhúskes, een sûkereidroegerij en een
poldermolen. Zo rond het jaar 1900 waren deze woningen/gebouwen karakteristiek voor de
gemeente Dantumadiel. Elk van deze historische woningen/gebouwen heeft een thema met
een bijpassend verhaal over de voormalige eigenaar/bewoners en/of gebruikers.
ANBI
De belastingdienst heeft De Sûkerei op 1 januari 2012 gekwalificeerd als een algemeen nut
beogende instelling.
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Woord vooraf
Het bestuur heeft in 2018 een vervolg gegeven aan uitbreiding op het museumterrein. De
insteek is herbouw of nieuwbouw met voldoende ruimte voor het inpassen van de
Oudheidkamer Dantumadeel, (wissel)exposities, het ontvangen groepen tot 100 personen,
keuken en toiletvoorzieningen. De voorgenomen uitbreiding moet toegevoegde waarde
hebben en een positief effect hebben op de esthetische uitstraling van de huidige
bebouwing. Met de architect en de gemeente Dantumadiel zijn een aantal gesprekken
geweest over de voorgenomen uitbreiding. Voor 2019 zijn er vervolggesprekken gepland.
Eind 2017 heeft het bestuur een gesprek gehad met de directie van Museumfederatie
Fryslân. De insteek van het gesprek was “Op welke wijze en met welke middelen borgen we
de toekomst van De Sûkerei”. Het gesprek heeft geresulteerd in een document dat dient als
gespreksstof met derden.
In het eerste kwartaal van 2018 zijn gesprekken gevoerd met Streekwurk van de Provinsje
Fryslân en beleidsmedewerkers recreatie en toerisme van de gemeenten Dantumadiel,
Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland.
Uit het gesprek met de beleidsmedewerkers van de gemeenten is de conclusie getrokken
dat er te weinig aanknopingspunten zijn voor vervolgacties.
Het gesprek met Streekwurk heeft ertoe geleid dat offerte is gevraagd bij Museummakers en
projectsubsidie is bij de Provinsje Fryslân is aangevraagd voor het realiseren van de 1ste fase
van de offerte. De subsidie is in het eerste kwartaal van 2019 toegekend.
Tijdens de sluitingsperiode november 2018 tot maart 2019 heeft het bestuur gewerkt aan het
optimaliseren van de structuur binnen de organisatie. Dat heeft geleid tot:
➢ Overeenkomsten vrijwilligerswerk
➢ Overeenkomst coördinatoren vrijwilligers
➢ Sleutelbeheer
➢ Eenduidigheid diverse documenten
➢ Afspraken over opleiding nieuwe vrijwilligers
Er wordt nog gewerkt aan opleidingsdocumenten voor rondleidingen en balie
werkzaamheden.
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Bestuursverslag
In het jaar 2018 heeft het bestuur tienmaal vergaderd. De belangrijkste besluiten zijn:
➢ Vaststelling document “Verleden zoekt zonnige toekomst”
➢ Aanbesteding onderhoud terreinen
➢ Vaststelling jaarverslag en jaarrekening 2017
➢ Vaststelling begroting 2019
➢ Benoeming vertrouwenspersoon
➢ Herpositionering verzekeringsportefeuille
De Oudheidkamer Dantumadeel is gevestigd
aan de Sikke Boukesstrjitte 2/4 in De
Westereen. Na de bestuurlijke overname in
2016 is gestart met het sorteren en
documenteren van de in het gebouw
aanwezige verzameling goederen die later
dienst kunnen doen als thema exposities. De
intentie is de bruikbare goederen over te
brengen naar het terrein van De Sûkerei. Het
is nog niet duidelijk waar de exposities
worden tentoongesteld. Het bestuur heeft in
2018 een aantal opties besproken. In 2019
worden de opties verder uitgewerkt.
Als er meer duidelijkheid is over het tijdstip
van verplaatsing naar De Sûkerei worden de gebouwen van de Oudheidkamer Dantumadeel
te koop aangeboden.

Activiteiten
Het educatieproject voor schoolkinderen werkt samen met
Natuur en Milieu Educatie Centrum “De Klyster” uit
Damwâld. In totaal hebben 55 kinderen van 2 scholen een
bezoek gebracht aan De Sûkerei. Tijdens de rondleiding
wordt ruim aandacht geschonken aan het wonen, leven en
werken rond het jaar 1900.

Overige activiteiten:
➢ Opening LF 2018 (26 januari)
➢ Pake & Beppe dagen (27 februari t/m 2 maart)
➢ Paaspuzzeltocht (2 april)
➢ Âlde maaie (12 mei)
➢ 10 jaar De Sûkerei (7 juli)
➢ Dag van de Natuur (15 september)
➢ Dollersdei (27 oktober)
De viering van het 10 jarig jubileum van De Sûkerei was een groot succes. Zo’n 1.000
bezoekers hebben deze bijzondere dag kunnen genieten van diverse activiteiten op het
museumterrein. De entree was gratis.
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Bezoekersaantallen
In 2018 zijn 2.864 bezoekers ontvangen waarvan 55 basisschoolleerlingen via het
educatieproject en 30 studenten van middelbaar en hoger onderwijs. Daarnaast hebben nog
262 gasten alleen van het terras gebruik gemaakt.
Een lichte stijging van de aantallen ten opzichte van vorig jaar, grotendeels te danken aan de
stijging van het aantal groepen en niet te vergeten de gepassioneerde inzet van de
vrijwilligers en de activiteitencommissie.
Grafische weergave van de bezoekersaantallen over de afgelopen vijf jaar.
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Vrijwilligers
De inzet van vrijwilligers is de levensader voor de instandhouding van De Sûkerei. In 2018 is
afscheid genomen van vier vrijwilligers en zijn zeven nieuwe vrijwilligers verwelkomd. Voor
het goed op elkaar afstemmen van diverse zaken wordt tweemaal per jaar een vrijwilligersbijeenkomst georganiseerd. Het bestuur is ook aanwezig op deze bijeenkomsten.
Het seizoen wordt als dank voor de inzet op passende wijze afgesloten.
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Financiën
De inkomsten van De Sûkerei zijn entreegelden, verkoop koffie, thee, frisdrank et cetera,
subsidiegelden en donateurs. Met de gemeente Dantumadiel is een overeenkomst
afgesloten waarin tevens de hoogte van de jaarlijkse bijdrage is opgenomen.

Balans 31 december 2018
Activa
Vaste activa
Vlottende activa
Voorraden
Liquide middelen

€
€
€
€

64.137
5.844
500
58.250

Totalen

€

128.731

Passiva
Eigen vermogen
Reserves
Langlopende schulden
Kortlopende schulden

€
€
€
€

49.841
70.698
7.200
992

€

128.731

Exploitatierekening 2018
Baten

Lasten

Entreegelden
Donaties
Consumpties
Bijdrage gemeente
Overige opbrengsten

€
€
€
€
€

8.280
420
3.950
18.106
554

Totalen

€

31.310

Baten
Lasten

€
€

31.310
36.844

Resultaat 2018

€

-5.534

Beheer en onderhoud
Afschrijving
Inkoop consumpties
Belasting en verzekering
Energie en telefoon
Rente en kosten
Reclamekosten
Kosten activiteiten
Overige kosten

€
€
€
€
€
€
€
€
€

14.645
4.656
2.120
4.001
3.550
101
3.457
934
3.380

€

36.844

Resumé
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Bestuur
De samenstelling van het bestuur per ultimo 2018 is als volgt:
Mr. Drs. O.J. Leegstra
W. Postma
L. Woelinga
C. Glas
J. Annema

Voorzitter
Secretaris
Lid (onderhoud en technische zaken)
Lid (externe contacten/PR-strategie)
Lid (contacten vrijwilligers/vertrouwenspersoon)

In 2018 zijn er twee mutatie geweest.
De heer K. Poelstra heeft zijn functie als penningmeester met ingang van 1 januari 2018
beëindigd. De heer Poelstra is bereid gevonden de financiële werkzaamheden tijdelijk voort
te zetten.
De heer M. de Haan heeft zijn functie met ingang van 1 november 2018 beëindigd.
De heer O.J. Leegstra heeft te kennen gegeven zijn functie als voorzitter te willen
beëindigen. Wel zal hij aanblijven als lid van het bestuur.
Het bestuur vergadert tien keer per jaar of zoveel vaker als nodig is.
De beide coördinatoren van de vrijwilligers en activiteiten zijn een gedeelte van de
bestuursvergaderingen aanwezig.
Het jaarverslag over 2018 is goedgekeurd en vastgesteld in de bestuursvergadering van
6 mei 2019.
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