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1.0.

Algemeen:

1.1

Informatie over de Stichting.
•

•

•
•
•

•
•

De eertijdse gemeenteraad heeft op 9 april 1991 besloten tot het oprichten
van de Stichting tot Behoud van Monumenten in de gemeente GaasterlânSleat” (Stichting BMG).
De notariële akte werd op 17 maart 1992 verleden bij notaris Mr. G.A. de
Gelder te Balk.
Het besluit tot oprichting van de stichting is door Gedeputeerde Staten van
de provincie goedgekeurd bij besluit van 3 juni 1992.
De Rijksdienst voor de Monumentenzorg (thans Rijksdienst voor Cultureel
Erfgoed) liet op 22 juni 1992 weten dat de stichtingsakte voldoet aan de te
stellen eisen om als een rechtspersoon te kunnen worden aangemerkt.
De formele juridische overdracht van de rijksmonumenten aan de Stichting
BMG heeft op 26 november 2002 bij notaris Mr. A.J. Nicolai te Balk
plaatsgevonden.
In verband met de fusie van de gemeenten Gaasterlân-Sleat, Skarsterlân
en Lemsterland op 1 januari 2014,heeft het bestuur besloten om de
statuten aan te passen aan deze nieuwe situatie. Op 19 mei 2014 heeft
deze statutenwijziging plaats gevonden, waarbij de naam van de Stichting
BMG is gewijzigd in Stichting tot Behoud van Rijksmonumenten (Stichting
BRM-DFM). Het werkgebied is per 1 januari 2014 de nieuw gevormde
gemeente De Fryske Marren geworden.
Het doel van de stichting is het bevorderen van de instandhouding van de
monumenten als bedoeld in de Monumentenwet 1988, voor zover gelegen
binnen de grenzen van de gemeente DFM.
De stichting is ingeschreven bij de kamer van Koophandel en Fabrieken en
geregistreerd onder no. 41004215.
Na de fusie van de 3 gemeenten heeft de stichting op 1 juli 2016 een
aantal van haar monumenten aan de gemeente overgedragen en zijn er
gelijktijdig een aantal monumenten van de gemeente De Fryske Marren
overgedragen aan de Stichting BRM..
De omvang van het eigendom is hiermee gekomen op 25 rijksmonumenten
en 1 gemeentelijk monument te weten de klokkenstoel te Bantega.
De stichting BRM is aangewezen als een ANBI instelling.

1.2

Stichtingsbestuur BRM 2019
Voorzitter
Secr./penningmeester
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid

•
•
•

•

1.3.

Bestuursvergaderingen 5x
Werkbesprekingen leden bestuur 6x
Een bestuurder in overleg met een tweede bestuurslid, sturen zelf de
voorbereiding en begeleiding aan van het reguliere en incidentele
onderhoudswerk. Hiertoe zijn afhankelijk van de beschikbaarheid, de
objecten toebedeeld aan de verschillende leden van het stichtingsbestuur.
Ook de woonlocatie van het betreffende bestuurslid speelt hierbij een rol.
Het aantal (11) klokkenstoelen heeft negatieve invloed op de omvang van
het totaal aan te ontvangen rijkssubsidies; de vigerende SIM-regeling is
voor klokkenstoelen volstrekt ontoereikend.

Adres- en bankgegevens.
•
•
•
•

1.4

dhr. Ing. J. Belksma te Rijs
dhr. J. de Vries te Ouwsterhaule
(t/m juni 2019 en vanaf july 2019 secretaris)
dhr. T. Trommelen te Oosterzee (vanaf july 2019)
dhr. M. Dijkstra te Balk
dhr. Ir. F. Terpstra te Beetsterzwaag
dhr. J. Dijkstra te Balk

De Stichting BRM – DFM heeft haar postadres aan de Wolsmastate 5,
8513 CN te Ouwsterhaule.
Op internet te vinden onder de domeinnaam: www.stichtingbrm.nl
Het bestuur is te bereiken als vermeld op de website.
Het IBAN-nummer is: NL84INGB0002373456 en de BIC.code is:
INGBNL2A

Jaarrekening 2019
• De resultatenrekening en de balans ultimo 2019, beide met toelichting
alsmede de meerjarenbegroting over de periode 2020-2023 vastgesteld in de
bestuursvergadering van 17 december 2019. Deze worden o.a. ingediend bij
de gemeente DFM met een z.g. samenstellingsverklaring van de
registeraccountant conform de subsidievoorwaarden. Deze jaarrekening wordt
ook geplaatst op de website.

2.0

Activiteiten, bijzonderheden, subsidiëring klokkenstoelen en
werkzaamheden tot instandhouding van de objecten.
• Open Monumentendag op zaterdag 14 september 2019
Het landelijk thema OMD 2019 ‘Plekken van Plezier’
Kroegentocht langs monumenten
De amusementswaarde van de monumenten stond dit jaar centraal. Anno
2019 zijn er in De Fryske Marren nog een aantal kroegen die de tand des tijds
hebben doorstaan en die ook nu nog plekken van plezier zijn.
In deze etablissementen van weleer kregen niet alleen toonkunstenaars de
gelegenheid om hun voordrachtskunsten te etaleren, maar ook hadden de
bezoekers de gelegenheid om, soms achter de toonbank, een Frysk slokje
achterover te slaan.
Veel monumenten dragen nog steeds de uiterlijke kenmerken van de tijd
waarin de werden gebouwd, zoals bijvoorbeeld het bijzondere kerkje, nu bardancing ”Impuls” in Balk.
Tal van monumenten zijn vandaag de dag nog objecten waar het plezier vanaf
straalt. Of het nu de bouwkunst van weleer is, of het vertier dat soms
plaatsvond in het verborgene. De samenleving heeft altijd behoefte gehad om,
hoe moeilijk het leven ook was, plezier te maken.
Vroeger zocht men na de kerkdienst vrijwel onmiddellijk de kroeg op.
Tegenwoordig is de kerk soms de kroeg.
Drs. Minke Hiemstra gaf een korte presentatie van het programma en de
historie in het voormalige Gereformeerde kerkje, waarna wethouder Roel de
Jong de Open Monumentendag 2019 opende en Stêdsomropper Pieter
Haringsma de inwoners opriep de Monumenten in De Fryske Marren te
bezoeken.
Op de route waren er tal van monumenten die bezichtigd konden worden
zoals:
o Toren en kerk te Wijckel
o Toren Nijemirdum
o NH kerk met toren in Lemmer
o De Groene Molen in Joure
o De Grevensmolen in
o De gerestaureerde Westermartoren in Joure
o De kerk met toren Jouster Toer Midstraat Joure

• Molenaarsambacht:
Het molenaarsambacht is op 7 december 2017 ingeschreven op de
Representatieve Lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid bij
UNESCO. Dat is bekend gemaakt tijdens de vergadering van het Comité van het
UNESCO-verdrag in Zuid-Korea.
Immaterieel erfgoed bestaat uit tradities, rituelen, gebruiken en ambachten die
mensen niet verloren willen laten gaan en die ze willen doorgeven aan volgende
generaties. Voor het behoud van molenerfgoed zijn de vrijwillige molenaars een
onmisbare schakel. Zij stellen de molens in werking en open voor het publiek en
houden het molenaarsambacht en kennis over molens in stand
Door de inspanningen van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars, het Gild Fryske
Mounders, Het Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde en Vereniging De Hollandsche
Molen is het gelukt het molenaarsambacht deze status te geven.
De stichting BRM-DFM heeft twee poldermolens in haar bezit, De Groene Molen
in Joure en de Grevensmolen in Vegelinsoord.
De molenaars van onze stichting zijn aangesloten bij het Gild Fryske Mounders.
Twee van onze vrijwilligers, Ane Dijkstra en Popke Timmermans, zijn al sinds de
sinds de intrede van de vrijwillige molenaars, begin jaren 1970, actief op molens
in gemeente De Fryske Marren. Zij hebben het molenaarsambacht nog kunnen
leren van de laatste oud-beroepsmolenaars in Friesland en hebben het Gild
Fryske Mounders in 1975 mee opgericht.
• Subsidiëring klokkenstoelen
- Voor 1 juli 2016 had de stichting BRM 2 klokkenstoelen in eigendom. Met
de overdracht van objecten van de gemeente naar de stichting is dit aantal
met 9 toegenomen tot een totaal van 11 klokkenstoelen. Hiervan hebben
10 klokkenstoelen de status van rijksmonument en is de klokkenstoel van
Bantega een gemeentelijk monument
Voor wat betreft de 8 klokkenstoelen Akmarijp, Broek, Oldeouwer,
Ouwster-Nijega, Rotstergaast, Rottum, Snikzwaag en Teroele bleek bij de
overname in 2016 geen rijkssubsidiebeschikking te zijn. De stichting heeft
in het verslagjaar een gecombineerde subsidieaanvraag samengesteld en
ingediend. Deze aanvraag is inmiddels beschikt door de Rijksdienst
Cultureel Erfgoed.
Dit betekent, dat er nu voor deze 8 klokkenstoelen een 6 jr.
onderhoudsplan is voor de periode 2018 t/m 2023.
De beschikte bedragen zijn echter marginaal ( € 170,-- per object/per jaar)
als gevolg van de thans vigerende rijkssubsidieregeling waardoor deze
objecten de facto alsnog buiten de boot vallen voor regulier onderhoud.
Bestuurlijk beraad over het hierdoor ontstane structurele jaarlijks tekort aan
baten van minimaal € 44.000 is gaande en zal waarschijnlijk een
verhoogde aanvraag van DFM-subsidie 2020-2023 e.v. noodzakelijk
maken. Bij het opstellen van dit bestuursverslag is intussen duidelijk
geworden dat de aangevraagde verhoogde exploitatiebijdrage
onderhoudswerken bij de gemeente DFM voor het jaar 2020 is afgewezen.
Consequentie is dat temporisering van noodzakelijk onderhoudswerk voor
boekjaar 2020 noodzaak is vanwege benodigd evenwicht van beschikbaar
vermogen versus 4-jaarlijkse onderhoudsverplichtingen.
- In het 2018 heeft het bestuur in een brief aan de Minister van Onderwijs
Cultuur en Wetenschap gevraagd of het ook mogelijk is voor

klokkenstoelen eenzelfde regeling in het levend te roepen als ook voor de
molens van toepassing is. Op de bedoelde brief is in 2018 geen reactie
ontvangen. Het bestuur heeft in 2019 een eerste reactie met positieve
insteek ontvangen van de RCE – Amersfoort.
-

Informatie werkzaamheden onderhoud van de objecten.
2.1.Kerktoren (dakruiter) te Sloten
Midden zomer 2019 werden veel storingen en
problemen doorgegeven met name over het
luiden van de grote klok. Bij inspectie bleek de
luidmotor aan vervanging toe. Het geplaatste
lineair luidsysteem gaf eveneens de
mogelijkheid tot het optimaliseren van de
klokkenstoel en de luidas. De klok bleek al jaren
scheef te hangen. Ook is nu de kleine
historische luidklok van Petrus Izaak Overney
uit 1681 weer in gebruik genomen en voorzien
van een nieuwe klepel. Ook is de luidas van
deze kleine klok vernieuwd evenals het luidwiel.
Beide klokken zijn voorzien van luidtouw en
kunnen dus ook met de hand worden geluid.
De kosten bedroegen circa € 18.000,--

2.2.

Kerktoren (dakruiter) te Sondel
Enige jaren geleden is de toren
gerestaureerd en verhoogd naar de
oorspronkelijke toestand in samenwerking
met het kerkbestuur.
De onderhoudstoestand is goed te noemen;
Schilderwerk staat voorlopig gepland voor
2021.
Kosten € 233,--

2.3.

Kerktoren (dakruiter) te Tjerkgaast
Op 1 juli 2016 is deze toren overgedragen aan
de stichting. De onderhoudstoestand is
redelijk; binnen enkele jaren zal de
buitenbetimmering gedeeltelijke vervangen
worden en het schilderwerk worden vernieuwd.
In 2018 is een bliksembeveiligingsinstallatie
aangebracht, klimhaken spits vervangen en
uitgebreid met goedgekeurde exemplaren.
Daarnaast leidekkerswerk spits hersteld,
galmborden deels vernieuwd, lood- en zinkwerk hersteld en de torenspits met
windvaan gerestaureerd en opnieuw bouwkundig gedetailleerd waterdicht
geplaatst. Herstel van de buitenbetimmering is tot nader tijdstip uitgesteld door
de geconstateerde aanwezigheid van enkele meer-vleermuizen.
Kosten 2018 - € 21.558,-- en overlopend naar 2019 - € 10.281,--

2.4.

Klokkenstoel Akmarijp
In het verslagjaar is grootschalig en achterstallig onderhoud
uitgevoerd. Vervangen van drie staanders en aantal
trekplaten, herstel funderingspoeren, het verwijderen van al
het bestaande schilderwerk en vervangen door eigentijds
dampdoorlatend schilderwerk zal worden opgeleverd in het
voorjaar 2020. Conform het schilderbestek is gelijktijdig de
1e voorgeschreven onderhoudsbeurt over enkele jaren
gecontracteerd.
De onderhoudstoestand = G
Investering 2019 – circa € 37.000; 2020 circa € 9.000

2.5.

Klokkenstoel Broek
In het verslagjaar klein reparatiewerk uitgevoerd. De
onderhoudstoestand is matig.
Het object is matig qua onderhoudstoestand. In 2020 zal zo
spoedig mogelijk de mogelijkheid om te ‘vlaggen’ worden
hersteld. Zogenaamd “Vliegend Vlaggen”
is het voornemen.
Kosten € 2.975,--

2.6.

Klokkenstoel Oldeouwer
In het verslagjaar is enig klein herstel en bodemonderzoek
gedaan.
De onderhoud- en veiligheidstoestand is zeer Matig . Kosten
2.777,-- BRM heeft een onderzoek laten doen om uiteindelijk
in overleg met de RCE en Monumententoezicht Leeuwarden
te komen tot herstel. De voortgang van e.e.a. is dusdanig dat
wij binnen een periode van max een jaar zouden kunnen
komen tot een herstel- respectievelijk herbouwplan

2.7.

Klokkenstoel Ouwster-Nijega
Deze klokkenstoel is qua onderhoud en veiligheid absoluut
slecht en onveilig
. Kosten 2.777,-- BRM heeft een onderzoek laten doen om
uiteindelijk in overleg met de RCE en Monumententoezicht
Leeuwarden te komen tot herstel. De voortgang van e.e.a. is
dusdanig dat wij binnen een periode van max een jaar
zouden kunnen komen tot een herstel- respectievelijk
herbouwplan

2.8.

Klokkenstoel Rotstergaast
In het verslagjaar zijn geen noemenswaardige
werkzaamheden uitgevoerd. Wel is er schoongemaakt en is
waar nodig het schilderwerk bijgewerkt. De
onderhoudstoestand is Redelijk.
Kosten € 2.808--

2.9.

Klokkenstoel Rottum.
In het verslagjaar is voor deze betonnen klokkenstoel een
herstelplan gemaakt en qua prijsvorming inmiddels afgerond
met een uitvoerend bedrijf. Uitvoering in 2020 resp. 2021.
onderhoudstoestand is Redelijk.
Kosten € 2.777,--

2.10. Klokkenstoel Snikzwaag.
In het verslagjaar zijn geen noemenswaardige werkzaamheden
uitgevoerd. De toestand van deze klokkenstoel is zeer slecht;
herstelkosten worden geraamd op minimaal € 38.000,-- De
veiligheid is in het geding; luidverbod noodzakelijk. . Kosten
2.777,-- BRM heeft een onderzoek laten doen om uiteindelijk in
overleg met de RCE en Monumententoezicht Leeuwarden te
komen tot herstel. De voortgang van e.e.a. is dusdanig dat wij
binnen een periode van max een jaar zouden kunnen komen tot
een herstel- respectievelijk herbouwplan.
2.11. Klokkenstoel Teroele
In het verslagjaar periode 3e kwartaal is begonnen met een
grootscheepse herstelopdracht. Oplevering wordt verwacht in 2 e
kwartaal 2020. De verflagen zijn volledig verwijderd en worden
vervangen door een duurzaam vochtregulerend verfsysteem
met langere onderhoudsintervallen. Teven minder gevoelig voor
vervuiling en aangroei algen. Investering over 2019 en 22020
circa € 30.000,--

2.12. Kerktoren (dakruiter) te Balk
Deze dakruiter in Balk is in 2019 aan de hand van het
Inspectierapport 2019 geheel schoongemaakt; het
plafond boven de klokkenstoel is gerepareerd en
vogelwerend gaas aangebracht. De nodige
loodsolderingen in de loden vloer worden binnenkort
in 2020 hersteld zodra het weer het toelaat. Kosten
€ 820 in verslagjaar

2.13. Kerktoren (dakruiter) te Elahuizen
Nadat in 2013 de werkzaamheden aan de luidklok (het
herstellen van scheuren in de wand van de klok) en reparaties
van verrotte onderdelen van de houtconstructies aan de toren
hebben plaats gevonden. Later is het achterhout van de
dakopbouw waar nodig vernieuwd en is de loden
wandbekleding van de opbouw grotendeels vernieuwd en
geschilderd. In het verslagjaar heeft zich geen noodzakelijk
onderhoud voorgedaan. Kosten € 55,--

2..14. Kerktoren (dakruiter) te Oudemirdum.
In het verslagjaar zijn aan de hand van het recente
MW Inspectierapport binnen en buiten diverse
kleine herstellingen en reparaties uitgevoerd. De
kerkvoogdijij is geïnformeerd geen galmgaten af te
sluiten anders dan door gaas. Wij troffen PVC-folie
aan hetgeen is verwijderd. De toren is geheel
buiten opnieuw geschilderd met een beter geschikt
verfsysteem (Jotun) overeenkomstig de dakruiter
van Sondel (ONS)
Investering € 18.400,--

2.15. Kerktoren Wijckel

In het verslagjaar bleken geen onerhouden/of herstelwerkzaamheden nodig te zijn.
De uitvoeringsplanning 2020 voorziet in
een vrij omvangrijke onderhoudsbeurt in
hoofdzaak aan het inwendig constructieve
gedeelte
Kosten verslagjaar € 60,--

2.16. Toren Nijemirdum
Grootschalig onderhoud aan deze toren in
2012 heeft een onderhoudstoestand
opgeleverd die goed is. In het verslagjaar is
herstelwerk aan de vlaggenmast
hijsinrichting uitgevoerd voor zover
noodzakelijk en enig werk in verband met
veiligheidsvoorzieningen aangebracht.
Rond OMD is op verzoek van ‘Nijemirdum’
de toren a/d binnenkant schoongemaakt.,
Als resultaat van de recente
onderhoudsrapportage wordt voor de
komende jaren onderhoud gepland aan met
name voegwerk binnenzijde.
onderhoudswerkzaamheden ingepland.
Kosten verslagjaar 1.284,---

2.17. Klokkenstoel Ruigahuizen.
Er zijn geen noemenswaardige werkzaamheden
uitgevoerd.
De onderhoudstoestand is Redelijk

2.18. Klokkenstoel Mirns.
Er zijn geen noemenswaardige werkzaamheden
uitgevoerd.
De onderhoudstoestand is Redelijk

2.19. Joustertoer Midstraat Joure
Op 1 juli 2016 in eigendom
gekomen bij de stichting. Een
toren die tegen de kerk aan is
gebouwd met een rechtszaal
op 1e verdieping.
In het verslagjaar is de entree
/ begane grond hersteld naar
een monument-waardige
toestand. Een nette toegang
naar de kerk, een torenportaal
voor de toren en een berging
voor opslag is het resultaat.
Alles is in overleg met
Protestantse Gemeente Joure
en het bestuur van het Gilde
tot stand gekomen. Kosten ca
€ 19.000,--De nor (hûnehok)
op de begane grond en de
verdieping zijn van licht
voorzien, zodat bezoekers
kunnen ontdekken waar de
veldwachter zijn arrestanten
achter liet. Leeuwarden
Culturele Hoofdstad 2018.

• Noodzakelijke Restauratiewerkzaamheden Jouster Toren
- 2018 Na onderhoudswerkzaamheden in de toren is de bovenste laag n.l.
de open lantaarn met spits etc. geïnspecteerd. Daar troffen we ernstig
achterstallig onderhoud aan. Na bestudering van de onderhoudsfeiten uit
het verleden is de conclusie te trekken dat er de afgelopen 50-20 jaar geen
c.q. ernstig tekortkomend onderhoud moet zijn gedaan; wellicht zelfs een
langere tijdspanne.
Voor de Stichting BRM-DFM is de aangetroffen bouwvalligheid, mede
vanwege het zekeren van de veiligheid, de reden geweest de bovenste
laag met spits en torenkruis binnen enkele dagen te laten verwijderen. Het
torendeel zal geheel opnieuw moeten worden herbouwd waarna het
herplaatst kan worden. De verwachting is dat nog in 2020 het gehele
herstel zal zijn afgerond. Investering 2019 - € 36.158,--

2.20. Toren Lemmer (Lemstertoer Kerkhof 1)

De toren lijkt vrijstaand te zijn gebouwd, maar blijkt ook deels ingebouwd in de
kerk. Na het grootschalig onderhoud in 2017 heeft in 2018 de eindafrekening
plaats gevonden. In het verslagjaar is de vloer in de toren hersteld naar een
bruikbare vlakheid. In 2018 is nog € 9.528,-- geïnvesteerd. In het verslagjaar
bedroegen de kosten € 1.561,-- In 2020 is enig garantieschilderwerk a/d
buitenzijde van de toren voorzien als gevolg van de de slechte
weersomstandigheden gedurende het buitenschilderwerk t.t.v. het groot
onderhoud 2017.

2.21. Westermeer-toren Joure, (Geert Knolweg 4)
Deze toren is bij de uitwisseling van
objecten in eigendom gekomen. Een
grote restauratie bleek nodig.
In december beschikte provincie
Fryslân positief over onze aanvraag
voor subsidie. Samen met bijdragen
van de Stichting Westermeer en
gemeente De Fryske Marren
voldoende financiering om te besluiten
tot gunning over te gaan aan de
aannemer en bouwteampartner Van
der Vegt te Weidum.
Het investeringstotaal bedraagt circa €
425.000,-Januari 2019 is de uitvoering gestart
evenals de uitvoering van het
monitoren van de scheefstand de
komende jaren. Investeringstotaal
€ 438.000

2.22 Toren Langweer
Per 1 juli 2016 is de toren in
eigendom bij de stichting.. Een
markant object voor het dorp
Langweer. De rijkssubsidiebeschikking t/m 2020 was geheel
besteed bij overname. Bij eerste
mogelijkheid (2021) zal een nieuwe
aanvraag voor rijkssubsidie worden
gedaan. De onderhoudstoestand
wordt als matig gekwalificeerd.
In verband met het tijdig verkrijgen
van financiering voor grootonderhoud is in 2018 een
restauratieplan gereed gemaakt
(geraamde herstelkosten prijspeil
2019 zijn € 330.000).
Kosten 2019 € 10.742,-- BRM zal
zich inzetten private fondsen te
aqcuireren om deelbudgetten te
verwerven.

2.23. Kerktoren Harich
In 2014.heeft een grote restauratie plaatsgevonden van het interieur van de toren. In het
verslagjaar is enkel enig incidenteel onderhoud
gedaan. Voor de komende jaren wordt
onderhoudswerk van beperkte omvang voorzien in
hoofdzaak van de buitengevels, daken en de luidas (niet stabiel). De onderhoud-toestand van de
toren is verder voldoende. De kosten voor het
plegen van regulier noodzakelijk onderhoud
bedroegen € 1.798,--

2.24. Groene Molen Joure
De molen is in het verslagjaar 2019
regelmatig in werking gesteld.
Bezoekers van de haven langs de
Griene Dyk weten de molen te vinden
wanneer deze draait. De Groene
Molen was ook opengesteld op de
Nationale Molendag op 11 mei 2019.
Een aantal jaren geleden is de
groensingel naast de molen ingekort.
Dit maakt de molen beter zichtbaar in
de omgeving en draagt bij aan
voldoende windvang van de molen.
Vrijwillige molenaars: Bauke Bos en
Jesse Molenkamp.
Kosten 2019 bedragen € 453,--

2.25. Grevensmolen te Vegelinsoord

In 2019 heeft Grevensmolen 99,25
maaluren en 44.502 as-omwentelingen
gemaakt. Op 16 maart 2019 is het interieur
van Grevensmolen schoongemaakt in het
kader van de actie NLdoet. De
Grevensmolen was opengesteld op de
Nationale Molendag op 11 mei 2019 en
Open Monumentendag op 14 september
2019. Op donderdag 28 maart 2019
bezochten schoolklassen de uitnodiging
molen. Op dinsdagmiddag 14 mei 2019
heeft Frank Terpstra op van uitnodiging
van Histoarysk Wurkferbân Skarsterlân
een lezing verzorgd in Museum Joure over
de geschiedenis van de Friese
veenpolders. Aansluitend heeft een groot deel van de aanwezigen de
Grevensmolen bezocht. Ook op andere dagen waarop de molen maalde,
ontvingen de molenaars bezoekers.
In 2019 zijn de palen van het hek rondom het molenerf vervangen en zijn de
kozijnen, ramen en deuren op begane grondniveau buitenom geschilderd.
Vrijwillige molenaars: Job Koehoorn en Frank Terpstra, molenvrijwilligers: Ane
Dijkstra en Popke Timmermans
Kosten 2019 bedragen € 7.199,--

2.26 Klokkenstoel Bantega.
Dit monument betreft een gemeentelijk
monument en komt alleen in aanmerking voor
subsidies zijdens de gemeente vertoonde.
Een restauratieplan dat in 2017 is gemaakt is in
het verslagjaar uitgevoerd. Het helmdak is
helemaal vernieuwd en de treden zijn
vervangen moesten worden.
De staanders van de stoel stonden op poeren,
onjuist gedetailleerd waardoor rotting kon
ontstaan. .Met de restauratie zijn RVSondersteuningen gemaakt die op een goede
wijze het regenwater afvoeren waarmee rotting
tot het verleden behoort. In het verslagjaar is de stenen vloer aangebracht ter
vervanging van de in verval geraakte grindbetonvloer. Daarmee is ook de
historische situatie weer in oude glorie hersteld.. Geïnvesteerd in 2018 €
26.822,-- en in 2019
€ 2.810,--

De Algemene kosten over het verslagjaar waren € 21.016,--- waarvan
verzekeringen € 9.010,-o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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