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Algemeen 
 
Naam, adres en overige info 
Naam     Stichting De Sûkerei 
Bezoekadres    Trekwei 8a, 9104 AB Damwâld 
Correspondentieadres  Trekwei 8a, 9104 AB 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 13.30 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 afgelopen jaar verliep geheel anders dan verwacht. Het coronavirus diende zich 
aan en hierdoor kwamen de voorgenomen plannen en activiteiten meteen in een 
ander daglicht te staan. Landelijke maatregelen voor het inperken van de 
coronapandemie hadden gevolgen voor de openstelling van ons museum en de 
inzetbaarheid van onze vrijwilligers.  
 
Normaliter is het museum open voor bezoekers van 1 april tot en met 31 oktober. 
Maar in verband met de coronapandemie heeft het bestuur de opening enkele malen 
uitgesteld. Uiteindelijk is het museum op 2 juni opengesteld. Dit besluit is genomen 
na een positieve uitkomst van de vragenlijst.Hierbij is gebruik gemaakt van de 
richtlijnen van de Museumvereniging. De vragenlijst is voorgelegd aan de 
vrijwilligers, met als doel om een veilige en verantwoorde heropening voor hen 
mogelijk te maken en te inventariseren  hoeveel vrijwilligers inzetbaar zijn.  
 
Door daarnaast tijdsloten te hanteren, een groot aantal hygiënemaatregelen en 
instructies in acht te nemen, zoals vóóraf digitaal te reserveren en een beperkt aantal 
vrijwilligers in te zetten, konden we het museum verder open houden. De 
beperkingen als gevolg van de coronapandemie werkten ook door in de 
bezoekersaantallen. De stijgende lijn van de voorgaande jaren tot circa 3000 
bezoekers, laat daarom in 2020 een forse daling zien. In dit jaar was het 
bezoekersaantal 735. Dit is ook van invloed op de inkomsten van het museum. Over 
2020 is een negatief resultaat becijferd van ruim zevenduizend euro.   
 
Eind 2019 is met elkaar gediscussieerd over het thema “Hoe kunnen we de toekomst 
van De Sûkerei borgen”. In februari 2020 heeft de tweede bijeenkomst met het 
bestuur plaatsgevonden. Beide bijeenkomsten hebben veel informatie opgeleverd, 
waaronder  sterke punten en verbeterpunten. Er volgt nog een sessie met het 
bestuur. Door de coronabeperkingen heeft deze sessie nog niet plaatsgevonden. NA 
afloop van alle sessies wordt het beleidsplan uitgewerkt.   
 
Een onderwerp dat hiermee samenhangt is de nieuwbouw van het 
bezoekerscentrum. De architect heeft op basis van het programma van eisen een 
ontwerpplan opgezet. Dit plan is in procedure gebracht bij de gemeente 
Dantumadeel.  
 
Ondanks de coronabeperkingen hebben in 2020 een aantal activiteiten 
plaatsgevonden in het museum. Zo konden onder andere een drietal basisschollen 
deelnemen aan ons educatief programma.  

  



 

5 

Bestuursverslag 
 
Het afgelopen jaar heeft het bestuur zevenmaal vergaderd. De belangrijkste 
besluiten zijn :  
- uitvoeren regulier onderhoud aan de molen 
- plaatsen nieuw wc-hokje 
- riethuisjes De Falom en De Westereen schoonmaken en repareren 
- deelname aan passe-partout Friese musea 
- vaststellen bewegwijzeringsplan 
- wijzigingen in het bestuur 
- vaststelling jaarverslag en jaarrekening 2019 
- vaststelling begroting 2021 
 
 
 

In 2016 is de Oudheidkamer Dantumadeel in De Westereen bestuurlijk 
overgenomen. De in het gebouw aanwezige verzameling goederen moet nog verder 
worden gesorteerd en gedocumenteerd. Het is de intentie van het bestuur om de 
bruikbare goederen over te brengen naar het terrein van De Sûkerei. De huidige 
situatie geeft geen mogelijkheden voor uitstalling van de collectie. Als er meer 
duidelijkheid is over het tijdstip van verplaatsing naar De Sûkerei worden de 
gebouwen van de Oudheidkamer Dantumadeel te koop aangeboden 
 
  
Collectie 

In het afgelopen jaar is door de heer Harms van de bekende kledingfamilie Harms uit 
Dokkum een bokkenkar aan ons museum geschonken. Deze kar zal van omstreeks 
1910-1920 zijn. De kar is altijd binnen de familie door vererving gebleven. Vele jaren 
heeft de kar onderdak gestaan bij familie te Apeldoorn en is recent weer naar 
Dokkum gekomen waar er eigenlijk geen plek voor is. De huidige eigenaar fietste 
geregeld via ons museum en bedacht al fietsende wat zou het mooi zijn als deze 
bokkenkar hier onderdak zou kunnen vinden. De heer Harms heeft direct actie 
ondernomen en de kar is intussen overgedragen. De kar is onder handen genomen 
in verband met een klein beetje houtworm. Alles is nog in originele staat.                                                                                                                            
Tot in het begin van de 20 eeuw deed de bokkenkar, met in uitéénlopende modellen,   
vaak dienst als transportmiddel. Bijvoorbeeld voor het transport van klompen. Ook is 
op oude foto’s te zien dat de bokkenkar een gewild speeltuig was voor kleine 
kinderen.    
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Activiteiten 
 
Educatieproject  
Het educatieproject voor schoolkinderen werkt 
samen met Natuur en Milieu Educatie Centrum 
“De Klyster” uit Damwâld. In totaal hebben 65 
kinderen van 3 basisscholen een bezoek 
gebracht aan De Sûkerei.  
Tijdens het bezoek wordt ruim aandacht 
geschonken aan het wonen, leven en werken 
rond het jaar 1900. Vooraf is met de 
betreffende leerkracht overlegd welke 
elementen van ons programma extra benadrukt 
moeten worden. 
 
 
 
 
 

  
   

 
 
 
 
 
De Winkeltjesroute De Wâlden 
Zaterdag 1 augustus was voor de eerste keer de nieuwe Winkeltjesroute door de 
Friese Wâlden. Veel mensen namen een kijkje bij museum De Sûkerei, meestal 
onder het genot van cichoreikoffie met het cichoreikoekje. Wie meer wilde weten 
nam een rondleiding (met de gewone entreekosten). Een geslaagde dag, die zeker 
voor herhaling vatbaar is.  
 
 
 
Bezoek Woongroep dementerenden  
Een woongroep dementerenden uit Talma Hûs te Feanwâlden bracht een bezoek 
aan het museum. Voor de dementerenden was het een feest van herkenning. Een 
zeer geslaagde activiteit.   
 
 

Help pake en beppe de vakantie door  
Tijdens de voorjaarsvakantie van 18 
februari tot en met 21 februari mochten 
kinderen (t/m 12 jaar) in gezelschap van 
een betalende volwassene gratis naar 
binnen. 
Het thema was: "Water". Er was een 
leuke gratis fotopuzzelspeurtocht, leuke 
waterspelletjes en de kinderen konden 
gratis een mooie watermobiel maken om 
mee naar huis te nemen.  Dit is een 
jaarlijks terugkerende activiteit waar veel 
animo voor is. Bovendien levert deze 
activiteit veel  bezoekers op.  
 

 



 

7 

Tatra oldtimers bij De Sûkerei 
Op zaterdagmiddag 26 september bezochten oldtimers van het Tatra Register 
museum De Sûkerei. Tatra is een Tsjechisch automerk. De oldtimers maakten een 
toertocht door Noardeast Fryslân, met eindbestemming Earnewâld. 
Bij het museum in Damwâld was een tussenstop ingepland, met cichoreikoffie en 
een cichoreikoekje. Tevens kon het museum worden bekeken.  
 

 
 
 
Verder kunnen worden genoemd:  
- opnames door Omrop Fryslân, voor programma Simmer yn Fryslân 

- fotoreportage bruidspaar 

- polsstokverspringen met 15 studenten van Pieter Jelles 

- video-opnames voor de kerstnachtdienst PKN Damwald, i.v.m. uitzending op 24 

december via de livestream  van de kerk. 
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Bezoekersaantallen 
 
In 2020 zijn 735 bezoekers ontvangen waarvan 65 basisschoolleerlingen via het 
educatieproject en hebben 6 bezoekers alleen van het terras gebruik gemaakt. 
Een forse daling van de aantallen ten opzichte van vorig jaar, geheel te danken aan de 
beperkende maatregen van overheidswege als gevolg van de corona pandemie. 
 
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 2020 is 
afscheid genomen van één vrijwilliger. Er zijn geen nieuwe vrijwilligers verwelkomd. Voor het 
goed op elkaar afstemmen van diverse zaken wordt er, onder normale omstandigheden, 
tweemaal per jaar een vrijwilligers-bijeenkomst georganiseerd. Het bestuur is ook aanwezig 
op deze bijeenkomsten. Door de maatregelen als gevolg van de corona pandemie zijn de 
bijeenkomsten niet doorgegaan.  
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Financiën 
 
De inkomsten van De Sûkerei zijn afkomstig van entreegelden, verkoop koffie, thee, 
frisdrank et cetera, subsidiegelden en donateurs. Met de gemeente Dantumadiel is een 
overeenkomst afgesloten waarin tevens het verstrekken van een jaarlijkse bijdrage is 
opgenomen. 
 

Activa Passiva

Vaste activa € 55.375 Eigen vermogen € 41.356

Vlottende activa € 3.371 Reserves € 99.108

Voorraden € 500 Vlottende passiva € 80

Liquide middelen € 81.298

Totalen € 140.544 € 140.544

Baten Lasten

Entreegelden € 2.515 Beheer en onderhoud € 15.300

Donaties € 380 Afschrijving € 1.650

Overige opbrengsten € 50              Inkoop consumpties € 755

Consumpties € 990 Belasting en verzekering € 2.326

Bijdrage gemeente € 18.106 Energie en telefoon € 3.044

Rente en kosten € 634

Reclamekosten € 3.189

Kosten activiteiten € 958

Overige kosten € 1.843

Totalen € 22.041 € 29.699

Resumé

Baten € 22.041

Lasten € 29.699

Resultaat 2020 € -7.658 

Balans 31 december 2020

Exploitatierekening 2020

 
Voor een uitgebreid overzicht wordt verwezen naar de jaarrekening 2020. 
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Bestuur 
 
De samenstelling van het bestuur per ultimo 2020 is als volgt: 
 
Mr. Drs. O.J. Leegstra Voorzitter 
W. Postma   Secretaris 
L. Woelinga   Lid (onderhoud en technische zaken) 
C. Glas   Lid (externe contacten/PR-strategie) 
J. Annema   Lid (contacten vrijwilligers/vertrouwenspersoon) 
 
K. Poelstra verzorgt de financiële werkzaamheden. 
 
In 2020 zijn er geen mutaties geweest. 
 
Per 1 januari 2021 is als bestuurslid benoemd de heer T. Raap. Per deze datum zijn de 
volgende functiewisselingen doorgevoerd: 
W. Postma   Penningmeester 
T. Raap   Secretaris 
 
De heer O.J. Leegstra heeft aangegeven zich als voorzitter terug te trekken. Wel zal hij 
aanblijven als lid van het bestuur. De heer W.Postma neemt de voorzittersrol tijdelijk waar. 
 
Het bestuur vergadert in de regel tien keer per jaar of zoveel vaker als nodig is. 
 
De beide coördinatoren van de vrijwilligers kunnen worden uitgenodigd een gedeelte van de 
bestuursvergaderingen aanwezig te zijn. In 2020 is er geen aanleiding geweest de 
coördinatoren uit te nodigen.  
 
Het jaarverslag en de jaarrekening over 2020 zijn goedgekeurd en vastgesteld in de 
schriftelijke bestuursvergadering van april 2021. 
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Activa Passiva

Vaste activa Eigen vermogen

Drogerij en huisjes € 1.000 Kapitaal € 49.014

Molen "De Mearmin" € 3.769

Ondergrond en terrein € 42.668 Reserve's

Inrichting fabriek € 1.000 Algemene reserve € 16.303

Inrichting tuin € 5.553 Onderhoudsreserve € 32.834

Aanleg terras € 1.750 Bestemmingreserve € 47.205

Gereedschap opslag € 200 € 96.342

Inventaris € 1.085

€ 57.025

Vlottende activa

Vorderingen

Omzetbelasting € 968

Energiebelasting € 500

Verzekeringspremie € 370

Entreegelden € 298

€ 2.136

Voorraden

Diversen € 500

Liquide middelen

Rekening courant € 3.336

Rekening courant - molen € 29.517

Spaarrekening € 52.644

Kasgeld € 198

€ 85.695

Totaal € 145.356 € 145.356

Balans per 1 januari 2020
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Activa Passiva

Vaste activa Eigen vermogen

Drogerij en huisjes € 1.000 Kapitaal € 41.356

Molen "De Mearmin" € 3.769

Ondergrond en terrein € 42.668 Reserves

Inrichting fabriek € 1.000 Algemene reserve € 16.303

Inrichting tuin € 4.938 Onderhoudsreserve € 39.270

Aanleg terras € 1.025 Bestemmingsreserve € 43.535

Gereedschap opslag € 160 € 99.108

Inventaris € 815

€ 55.375 Kortlopende schulden

Vlottende activa Fooienpot € 80

Vorderingen

Omzetbelasting € 1.818 € 80

Energiebelasting € 300

Eneco € 900

Entreegelden € 353

€ 3.371

Voorraden

Diversen € 500

Liquide middelen

Rekening courant € 2.268

Rekening courant - molen € 35.876

Spaarrekening € 43.150

Kasgeld € 4

€ 81.298

Totaal € 140.544 € 140.544

Balans per 31 december 2020
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Baten:

Entreegelden € 9.908 € 2.515

Donaties € 400 € 380

Overige opbrengsten € 0 € 50
€ 10.308 € 2.945

Opbrengst consumpties e.d. € 4.285 € 990

Inkoop € 2.412 € 755

€ 1.873 € 235

Totaal baten € 12.181 € 3.180

Lasten:

Beheer e.d. € 6.500 € 6.500

Onderhoud gebouwen € 898 € 2.346

Onderhoud terreinen € 6.507 € 6.454

Verzekeringen € 2.192 € 1.841

Eigenaars lasten € 57 € 485

Energie/telefoon € 3.631 € 3.044

Reclame e.d. € 3.541 € 3.189

Rente en kosten € 379 € 634

Aanschaf materialen € 474 € 313

Kosten activiteiten € 1.594 € 958

Diverse onkosten € 2.479 € 1.530

Afschrijvingen € 2.612 € 1.650

Totaal lasten € 30.864 € 28.944

Saldo baten minus lasten € -18.683 € -25.764

Vergoeding gemeente € 17.856 € 18.106

Resultaat € -827 € -7.658

Exploitatierekening

2019 2020
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BALANS

Activa

Vaste activa

Drogerij en huisjes € 1.000 € 1.000

Molen "De Mearmin" € 3.769 € 3.769

Ondergrond en terrein € 42.668 € 42.668

Inrichting fabriek (20 jr) € 1.000 € 1.000

Inrichting tuin (20 jr) € 5.553 € 615 € 4.938

Aanleg terras (10 jr) € 1.750 € 725 € 1.025

Gereedschap opslag € 200 € 40 € 160

Koffiezet apparaat (10 jr) € 720 € 90 € 630

Computer (4 jr) € 365 € 180 € 185

Totalen € 57.025 € 0 € 1.650 € 0 € 55.375

Passiva

Eigen vermogen

Kapitaal  per 1 januari 2020 € 49.014

Af: Resultaat 2020 € 7.658

Kapitaal per 31 december 2020 € 41.356

Reserves

Algemene reserve

€ 16.303

€ 16.303

Onderhoudsreserve

Molen De Mearmin 1 januari 2020 € 19.734

Bij: Voorschot Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed € 4.279

Bij: Voorschot gemeente Dantumadiel € 3.328

€ 27.341

Af: Betaald aan onderhoud over 2020 € 1.171

Saldo molen De Mearmin  31 december 2020 € 26.170

Huisjes en drogerij 1 januari 2020 € 13.100

Mutaties 2020 € 0

Saldo huisjes en drogerij 31 december 2020 € 13.100

Totale onderhoudsreserve 31 december 2020 € 39.270

  - Nog geen specifieke bestemming

Het geplande onderhoud voor de periode 2018 tot en met 2023 is volledig gedekt door de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Provinsje Fryslân en de gemeeente Dantumadiel. De 

dekking wordt in jaarlijks gelijke delen ontvangen. Het onderhoud is niet gelijkmatig verdeeld. De 

reserve zal hierdoor de eerste jaren oplopen. In 2023 wordt met de subsidie verstrekkers 

afgerekend. 

Toelichting balans en exploitatierekening 2020

Herwaarde-

ring

31 dec 2020

In-/des-

investe-

ring

Vermindering

Afschrij-

ving

1 jan 2020
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Bestemmingsreserve

Molen De Mearmin € 24.915

Vertaling rondleiding/audiotour 1 januari 2020 € 0

Bij: Ontvangen subsidies € 1.593

Vertaling rondleiding/audiotour 31 december 2020 € 1.593

Digitaliseringsproject € 12.000

Verhuizing Oudheidkamer Dantumadeel € 3.000

Bliksembeveiliging drogerij 1 januari 2020 € 2.763

Af: Nota oplevering € 2.763

Bliksembeveiliging drogerij 31 december 2020 € 0

Rolluiken drogerij € 797

Workshops "Op naar een zonnige toekomst" 1 januari 2020 € 3.730

Af: Deelnota workshop 2 € 2.500

Workshops "Op naar een zonnige toekomst" 31 december 2020 € 1.230

Totale bestemmingsreserve 31 december 2020 € 43.535
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EXPLOITATIEREKENING

Baten

Entreegelden

De entreegelden zijn opgebracht door 420 volwassen bezoekers, 229 kinderen in de leeftijd van

6 tot en met 12 jaar, 65 leerlingen van basisscholen en 15 leerlingen van middelbare scholen.

Donaties

De donaties zijn opgebracht door 22 donateurs.

Overige opbrengsten

Ontvangen vergoeding van Oranjefonds.

Consumpties e.d.

Heeft betrekking op de verkoop van koffie, thee, fris et cetera.

Er zijn 6 bezoekers geweest die alleen gebruik hebben gemaakt van het terras.

Bijdrage gemeente

De gemeente Dantumadiel verstrekt jaarlijks een bijdrage ter dekking van de exploitatie.

Lasten

Beheer

Voor de schoonmaak en het beheer van de gebouwen is een contact afgesloten.

Onderhoud terreinen

Hiervoor wordt jaarlijks een contract afgesloten met een hovenier.

Hekkelwerkzaamheden vallen niet onder het contract. Deze worden op regiebasis uitgevoerd.

Verzekeringen

Alle gebouwen zijn uitgebreid verzekert tegen brand en storm bij Donatus en Univé.

Overige verzekeringen (collectief via gemeente Dantumadiel): 

   - Aansprakelijkheid bedrijven 

   - Bestuurdersaansprakelijkheid

   - Vrijwilligersverzekering

 


