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Inleiding 

De stichting Fierljep Akkommodaasje Winsum zet zich in voor het fierljeppen in NoordWestFriesland 

door te zorgen voor een goede accommodatie in Winsum. Zij doet dit met vrijwilligers die het 

fierljeppen een warm hart toedragen en met behulp van giften van personen, instanties en bedrijven 

die het fierljeppen een warm hart toedragen. De stichting is continu bezig met het onderhouden en 

verbeteren van de accommodatie. 

Activiteiten en plannen 

Jaarlijks worden in Winsum de Fryske Kampioenskippen Fierljeppen versprongen. Dit evenement en 

vooral de publiciteit rondom dit evenement is van groot belang voor de stichting. Dit is tevens de 

meest arbeidsintentieve activiteit van de stichting. 

Het onderhoud van de accommodatie gebeurt met vrijwilligers. 

De afgelopen jaren zijn er grote renovatie-investeringen gedaan. 

In 2020 is er een jeu de boulesbaan aangelegd en zijn er jeugdschansen aangelegd.  

Voor 2021 behoren een maairobot, een trekker en schuivende schansconstructie tot de wensen. 

Op de langere termijn wil de stichting het verkooppunt en opslag onder één nieuw dak brengen. 

Missie 

In de statuten is het volgende doel opgenomen: “De stichting heeft ten doel het exploiteren en in 

standhouden van een fierljepakkommodaasje te Winsum”. Na de aanleg van een jeu de boulesbaan 

in 2020 is ook de instandhouding van de jeu de boulesbaan in Winsum een doel van de stichting, ten 

minste zolang deze op de fierljepaccommodatie gevestigd is. 

Visie 

Om de fierljepsport te laten bestaan en te laten groeien moet deze zowel als multidisciplinaire 

topsport alsook als breedtesport gefaciliteerd worden met goed uitgeruste accommodaties. Met 

multidisciplinair wordt in dit verband bedoeld dat bijvoorbeeld ook looptraining, krachttraining en 

andere trainingen die ten dienste staan van het fierljeppen gefaciliteerd kunnen worden. Met 

breedtesport wordt bedoeld dat jong en oud en meer of minder sportieve personen van de 

accommodatie gebruik kunnen maken. 

Tot de gebruikers van de accommodatie behoren niet alleen de sporters; ook toeschouwers dienen 

gefaciliteerd te worden. Bij wedstrijden, met name bij het Frysk Kampioenschappen, leveren ze een 

grote bijdrage aan de inkomsten.  
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Strategie 

Wedstrijden 

We streven naar het organiseren van aantrekkelijke wedstrijden met goede opbrengsten. 

Clinics 

Het geven van clinics is een manier om inkomsten voor de stichting te verwerven. Het is ook een 

manier om nieuwe leden te werven wanneer het gaat om clinics voor basisscholen. De clinics worden 

gegeven door fierljep(trainers). 

Onderhoud 

Voor het onderhoud doet de stichting een beroep op de fierljeppers en de jeu de boulers. Daarnaast 

is een terreinploeg met technische vrijwilligers actief voor specifieke werkzaamheden. 

Investeringen 

We investeren in middelen voor het onderhoud en in verbeteringen van de accommodatie. Ieder jaar 

wordt bekeken wat de wensen zijn en in welke volgorde deze gerealiseerd zouden moeten worden. 

Organisatie 

De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit tenminste drie leden. Een 

bestuursfunctie is onbezoldigd en zonder last of ruggespraak. 

In 2020 wordt het bestuur gevormd door: 

Anna Martha van der Mei, voorzitter 

Freerk Arjen Broekstra, secretaris 

Jelte Fedde Hitzert, penningmeester 

 Thirza Diks, algemeen bestuurslid. 

 

De stichting werkt met vrijwilligers en heeft geen betaalde werknemers. Voor het geven van clinics is 

een onkostenvergoeding beschikbaar. 

Financiën 

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door vergoeding voor de verhuur van de 

fierljepakkommodaasje, subsidies en donaties en hetgeen de stichting door erfstelling, legaat, 

schenking of op enigerlei andere wijze verkrijgt. 


