STICHTING BEHOUD MONUMENTEN
IN DE GEMEENTE TYTSJERKSTERADIEL

JAARVERSLAG
2016

VOORWOORD
Als Stichting Behoud Monumenten in de gemeente Tytsjerksteradiel presenteren wij als
bestuur van de Stichting, aansluitend aan het tweede verslag over de jaren 2013-2014-2015,
hierbij het jaarverslag 2016.
De Stichting heeft als doel het in stand houden van acht kerktorens en een korenmolen, die
op grond van de monumentenwet als rijksmonument zijn aangewezen.
Met trots presenteren we dan ook het jaarverslag, met de monumenten op het voorblad.
Toegevoegd is het speciaal ontwikkelde monumentenbordje. Middels een schrijven (okt.
2016) hebben we betrokkenen geattendeerd op een ANWB informatiebord waarop dit
nieuwe logo verwerkt zou kunnen zijn.
De benodigde financiële middelen voor het onderhoud worden voornamelijk verkregen door
subsidies, aangevuld met een gemeentelijke bijdrage.
Voor het besturen van de Stichting komt het bestuur een aantal keren in vergadering bijeen,
met een ambtelijke ondersteuning van de gemeente Tytsjerksteradiel.
Onder dankzegging voor hun inzet zijn we verheugd te kunnen melden, dat Sieds Hogerhuis
als aftredend penningmeester vervangen zal worden door Riemer Deelstra.
Eveneens dat Ab Schaafsma als secretaris vervangen zal worden door Jacqueline
Schippers-ter Wee.
Met het uitbrengen van dit jaarverslag hopen we de door ons beoogde openheid te hebben
geboden.

Met vriendelijke groet
Arjen van der Schaaf – voorzitter.
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De Monumenten
In dit verslag worden de inspanningen vermeld die de Stichting Behoud Monumenten
Tytsjerksteradiel de laatste jaren heeft verricht ten behoeve van het behoud van de onderstaande
rijksmonumenten (met de wijzers van de klok rond): *tussen haakjes het monumentnummer
1. Toren Pauluskerk te Aldtsjerk (35669)
Van Sminiaweg 29 9064 KD Aldtsjerk
2. Toren Mariakerk te Oentsjerk (35658)
Wijnserdijk 9 9062 GP Oentsjerk
3. Toren St.Vituskerk te Wyns (35690)
Wyns 31 9091 BE Wyns
4. Toren Kruiskerk te Burgum (35634)
Nieuwstad 5 9251 LM Burgum
5. Toren Hervormde kerk te Ryptsjerk (35677)
Slachtedijk 1 9254 HE Ryptsjerk
6. Toren Hervormde kerk te Sumar (35680)
Greate Buorren 14 9262 SB Sumar
7. Toren Hervormde kerk te Earnewald (35643)
Dominee Offerhausweg 1 9264 TH Earnewâld
8. Toren St.Petruskerk te Jistrum (35645)
Schoolstraat 2 9251 EC Jistrum
9. Korenmolen De Hoop te Sumar (35683)
Mounepaed 21 9262 NE Sumar

Het Bestuur
Het bestuur van de Stichting bestaat uit:
A. van der Schaaf Voorzitter
Gytsjerksterhoeke 33
A. Schaafsma
Secretaris
Preesterlânswei 9
S. Hogerhuis
Penningmeester
Bulthuissingel 98
R. Deelstra
Lid
Trambaan

9061 AX Gytsjerk
9254 GR Hurdegaryp
9251 BX Burgum
9251 (vanaf 5 mei 2016)

Ambtelijke ondersteuning wordt verleend door:
G. Scherstra
ambtelijk secretaris
P. Rollema
financieel adviseur
S. van der Bijl
bouwtechnisch adviseur
W. Spijker
juridisch adviseur

Gegevens van de Stichting
Adres:
E-mail:
Bankrekening:
KvK:
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Postbus 3 9250 AA Burgum
a.v.d.schaaf7@upcmail.nl of ab.wil.schaafsma@planet.nl
NL 50 RABO 01 03 47 12 86
01169431
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Overzicht van de werkzaamheden 2016
Algemeen:
De standaard onderhoudsinspectie zijn dit jaar uitgevoerd. Dit jaar stond alleen het keuren van de
brandblussers in de planning en het keuren van de bliksembeveiliging van de toren in Sumar.
Het inspecteren van de monumenten door de Monumentenwacht stond ook in de planning voor
eind 2016. Omdat de Monumentenwacht voor 2016 volgepland stond is, in overleg besloten om dit
door te schuiven naar begin 2017.
Toren Pauluskerk te Aldtsjerk:
In deze toren zijn geen werkzaamheden uitgevoerd.
Toren Kruiskerk te Burgum:
Er is 1 keer storing geweest in het uurwerk van deze toren. De klok liep niet op tijd.
Storing is opgelost.
Toren Hervormde kerk te Earnewald:
Er is twee keer storing geweest in dit uurwerk. De eerste keer zaten de aandrijfassen vast. Deze
moesten opnieuw gesmeerd worden. De tweede keer is er een touw uit het aandrijfgedeelte
gehaald.
Toren St.Petruskerk te Jistrum:
Er zijn geen werkzaamheden aan deze toren verricht.
Toren Mariakerk te Oentsjerk:
Bij deze toren is Vellema ook 2 keer geweest voor een storing in het uurwerk.
Een keer moest het regelklokje opnieuw geprogrammeerd worden en de tweede keer moest het
rolwerk van het slagmechanisme bijgesteld worden.
Toren Hervormde kerk te Ryptsjerk:
Ook bij deze toren zijn er problemen geweest met het uurwerk. Een condensator in het zgn.
synchroon motortje moest vervangen worden.
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Hervormde kerk te Sumar:
De toren van Sumar heeft in 2016 een kleine renovatie ondergaan. De toren heeft volledig in de
steigers gestaan. De muurankers zijn eruit gehaald om ze te behandelen tegen roest. Een gedeelte
van de muur is opnieuw gevoegd. Er zijn rotte balken vervangen en de toren is opnieuw in de verf
gezet. Ook de windvaan is van de toren geweest om hem weer gangbaar te maken en hij is
geconserveerd. De wijzers van de klok en de wijzerplaten zijn er af geweest om ze te verven en om
de wijzers te vergulden.
Toren St.Vituskerk te Wyns:
In 2015 is deze toren gerenoveerd. In 2016 zijn er, in nasleep van deze renovatie nog wat
werkzaamheden verricht. Zo zijn bv de nieuwe ANWB bordjes geplaats. De gehengen van de deur
naar de toren waren verrot en deze zijn vervangen.
Er is twee keer storing geweest in de luidinstallatie. De oorzaak is nog steeds niet helemaal
achterhaald. Nadat de installatie is bijgesteld was het een tijdje goed. Maar er zijn nu weer klachten.
Korenmolen De Hoop te Sumar:
Tijdens het draaien van de molen is er een wig uit wiekenkruis gevallen.
Deze worden door een spitijzer vast gehouden. Maar door trillingen tijdens het draaien en door het
verweren ven houten wiggen is er ruimte ontstaan waardoor er een wig uit is gevallen.
Bouwbedrijf Swart heeft een nieuwe wig geplaatst en de spitijzers weer stevig aangedraaid.
In 2017 staat er een grote onderhoudsbeurt gepland. Er wordt dan ook gekeken of de wiggen nog
beter vastgezet kunnen worden zodat er niet weer een wig uit kan vallen.
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Financiële verantwoording 2016

Samenvattend financieel overzicht 2016
Inkomsten
Rente spaarrekening 2015
BRIM 2011 toren Sumar
BRIM 2011 toren Wyns
BRIM 2011 toren Burgum
BRIM 2011 toren Jistrum
BRIM 2011 toren Ryptsjerk
BRIM 2011 toren Oentsjerk
BRIM 2011 molen Sumar
BRIM 2011 toren Earnewâld
BRIM 2011 toren Aldtsjerk
Provinciale subsidie molen
Bijdrage gemeente 2013, 2014 en
2015

Uitgaven
1.045,17
2.668,00
4.517,00
2.503,00
1.320,00
6.047,00
1.556,00
4.500,00
5.785,00
1.989,00
7.500,00

Algemene kosten
toren Sumar
toren Wyns
toren Burgum
toren Jistrum
toren Ryptsjerk
toren Oentsjerk
molen Sumar
toren Earnewâld
toren Aldtsjerk
kosten gemeente 2013, 2014 en 2015

103.000,00
+ nog te betalen uren gemeentepersoneel

totaal inkomsten
waarvan betrekking op
voorgaande jaren

142.430,17

totaal uitgaven

103.000,00 - waarvan betrekking op voorgaande jaren

Inkomsten 2016

39.430,17

Uitgaven 2016
inkomsten 2016

61.068,01
39.430,17 -

Tekort over 2016

21.637,84

Aanvraag subsidie gemeente:

21.637,84
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917,78
38.233,25
6.472,28
2.707,22
409,35
473,68
1.233,24
2.599,30
980,13
692,30
24.558,62

Uitgaven 2016

6.349,48 +
85.626,63
24.558,62 61.068,01

-
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