
 

                                                          

 

Stichting Perspektyf Wergea 

Beleidsplan 2020  
 

Jaarlijks stelt het bestuur van Stichting Perspektyf Wergea een beleidsplan op. Het 

beleidsplan geeft aan wie de Stichting Perspektyf Wergea is, hoe het afgelopen jaar is 

verlopen en wat de plannen voor dit jaar zijn. 
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Inleiding 
De Stichting Perspektyf Wergea wil de leefbaarheid binnen het werkgebied (Wergea, 

Warstiens, Aegum en de omliggende buurtschappen) voor de inwoners behouden en 

vergroten. De Stichting Perspektyf biedt inwoners van het werkgebied een podium en 

ondersteuning om initiatieven voor een verbetering van de leefomgeving te realiseren. 

 

Missie 

De Stichting Perspektyf Wergea is de voortzetting van de vereniging Pleatslik Belang 

Wergea die tot 2020 heeft bestaan. Deze vereniging heeft te kampen gehad met de 

opvolging van bestuursleden. Dat heeft ertoe geleid dat er een groep van vijf vrouwen met 

een geheel eigen initiatief gekomen is. Om dat initiatief te kunnen vormgeven, waren zij 

bereid om in het bestuur van de vereniging Pleatslik Belang Wergea zitting te nemen om 

vervolgens de vereniging om te vormen tot een stichting. 

Bij verdere ontwikkeling van de geopperde plannen neemt de Stichting Perspektyf Wergea 
geen stelling in de zin van vóór of tegen. In die zin is de Stichting Perspektyf Wergea 
onpartijdig. Het gaat met name om het realiseren van plannen die van “onderop” komen. De 
Stichting Perspektyf Wergea wil adviseren, faciliteren en verwacht dat de initiatiefnemers 
zelf de nodige actie ondernemen om te komen tot realisatie van het gevormde idee.  
 

Visie 

Bij deze bestuursleden leeft de gedachte dat de aantrekkelijkheid van Wergea en de 

omliggende dorpen en buurtschappen alleen maar kan worden bewaard door de 

leefbaarheid op peil te houden en te verbreden. Dit is naar het idee van de Stichting 

Perspektyf Wergea goed te realiseren door de bewoners van het werkgebied de pijler te 

laten zijn onder initiatieven. 

 

Doelstelling 

De Stichting Perspektyf Wergea wil een platvorm bieden aan personen binnen het 

werkgebied van de stichting om voorstellen die de leefbaarheid behouden, vergroten of wel 

uitbreiden. Het bestuur van de stichting ontwikkelt nadrukkelijk zelf geen plannen en is dus 

geen initiatiefnemer, maar heeft een ondersteunende rol bij mogelijk maken van door 

inwoners van het werkgebied geuite wensen met betrekking tot de leefbaarheid binnen het 

werkgebied. 

 

Strategie 

De Stichting Perspektyf Wergea wil de doelstelling bereiken door: 

- Jaarlijks 4 netwerkbijeenkomsten te organiseren,  

- waartoe alle inwoners van het werkgebied worden uitgenodigd, 

- via de Havensbank en wergea.com wordt de uitnodiging bekend gemaakt 

  



 

                                                          

 

Terug- en vooruitblik 
Per 15 mei 2020 is de Vereniging Pleatslik Belang Wergea via de Rechter omgezet naar 

Stichting Perspektyf Wergea, op dat moment heeft ook de bestuurswisseling 

plaatsgevonden. 

 

Terugblik 2019 

2019 was een overgangsjaar van Pleatslik Belang naar Perspektyf. Er zijn 4 

netwerkbijeenkomsten georganiseerd. Via berichtgeving in de Havensbank en Wergea.com 

worden de inwoners periodiek geïnformeerd over de voortgang. Uit de 

netwerkbijeenkomsten zijn een aantal initiatieven ontstaan en gerealiseerd: 

- Welkomstasjes voor nieuwe inwoners van Wergea 

- Het houden van een Enquête binnen het dorp over de leefbaarheid 

- Het opzetten van een talentenbank 

- Het plaatsen van Whatsapp buurpreventie borden 

Daarnaast is er financiële ondersteuning geboden voor: 

- Aanschaf van materiaal voor Gymnastiekvereniging UDI 

- Aanschaf van lichtmasten voor VV Warga en de Tennisvereniging 

- De productie van de voorstelling ‘Ferknipt’ 

- Voor het voortbestaan van Muziekvereniging De Kriich 

- Voor het plaatsen van een kerstboom en organiseren van het sinterklaasfeest 

Ook is er door enkele dorpsinwoners een nieuwe Duofiets geschonken, waar volop gebruik 

van wordt gemaakt.  

Het financieel jaaroverzicht is verantwoord aan de inwoners op de 1e netwerkbijeenkomst 

van 2020 en is goedgekeurd door de kascommissie. 

 

Vooruitblik 2020 

In 2020 wil de Stichting Perspektyf Wergea doorgaan met de ingeslagen koers. Op de 

netwerkbijeenkomsten wordt er ruimte geboden voor inwoners om initiatieven te presenteren 

en (financiële) ondersteuning te vragen. In 2019 ontving het bestuur ideeën van inwoners 

om de netwerkbijeenkomsten te verbeteren. Daarom is er vanaf 2020 een agenda, worden 

aanvragen 2 weken voorafgaand aan de bijeenkomst ingediend en is er ruimte om ook 

gastsprekers uit te nodigen (mits tijdig verzocht).  

Daarnaast zorgt het bestuur er in 2020 voor dat de formele zaken worden afgerond. Dat 

houdt in dat de juridische afhandeling van de omzetting van Vereniging Pleatslik Belang 

Wergea naar Stichting Perspektyf Wergea, het huishoudelijk reglement en beleidsplan 

worden afgerond. Alle stukken plaatst het bestuur op Wergea.com. 

 

Activiteiten 

In 2020 organiseert de Stichting Perspektyf Wergea netwerkbijeenkomsten in het 

werkgebied en biedt (financiële) ondersteuning aan de initiatieven binnen het werkgebied. 

Daarnaast ondersteund de Stichting Perspektyf Wergea de beheerders van haar 

eigendommen.  



 

                                                          

 

Formele zaken 
Alle gegevens van de Stichting Perspektyf Wergea staan op wergea.com. Voor de 

volledigheid neemt de Stichting Perspektyf Wergea de gegevens ook in dit hoofdstuk op. 

 

Organisatiegegevens 

Naam   Stichting Perspektyf Wergea 

Rechtsvorm  Stichting 

KvK nummer  40002579 

Zetel   Gemeente Leeuwarden 

Postadres  Grote Buren 24 

   9005 PR Wergea 

E-mailadres  perspektyfwergea@gmail.com 

 

Bestuur 

Het bestuur van de Stichting Perspektyf Wergea bestaat uit: 

Ellen Visser  Algemeen bestuurslid 

Marieke Bethlehem Penningmeester 

Rinie Boermans Voorzitter 

Leonie Meinderts Secretaris 

Marjan Houkes Algemeen bestuurslid 

Alle bestuursleden zijn woonachtig in het werkgebied, ontvangen geen bezoldiging en 

voeren gezamenlijk alle bestuurstaken uit, ondanks de formele functieaanduiding. De 

bestuurstaken zijn genoemd in het huishoudelijk reglement, artikel 3.2. 

 

Werknemers 

De Stichting Perspektyf Wergea heeft geen werknemers. 

  



 

                                                          

 

Financiële zaken 
Stichting Perspektyf Wergea krijgt dorpenbudget en besteed dit aan het behoud en 

verbetering van de leefbaarheid binnen het werkgebied. Jaarlijks wordt de begroting in het 

beleidsplan bekend gemaakt op wergea.com en de 1e netwerkbijeenkomst van het 

kalenderjaar. Ook wordt dan verantwoording over het afgelopen jaar afgelegd. 

 

Inkomsten 

Stichting Perspektyf Wergea heeft door de rechtsvorm geen leden. De inkomsten van de 

Stichting bestaan uit: 

- Het aangevraagde en toegekende dorpenbudget van Gemeente Leeuwarden 

- Aangevraagde en toegekende subsidies 

- Giften van natuurlijke personen 

- Giften van rechtspersonen 

- Advertentiegelden inzake het infobord Wergea 

Uitgaven 

Stichting Perspektyf Wergea heeft een aantal eigendommen. Jaarlijks wordt er geld 

uitgegeven aan het onderhoud en beheer van de eigendommen. Daarnaast bestaan de 

uitgaven uit: 

- Algemene kosten (bankkosten, bestuurskosten, attenties voor de beheerders, kosten 

voor netwerkbijeenkomsten, kerstboom) 

- Bijdrages voor initiatieven voor de leefbaarheid binnen het werkgebied 

De initiatieven zijn niet genoemd, omdat de initiatieven gedurende het jaar door de inwoners 

ontwikkeld worden. Uitgezonderd hierop zijn enkele initiatieven die een bijdrage aanvragen 

voor de komende 3 jaren: 

- Bijdrage voor ondersteuning van het voortbestaan van muziekvereniging de Kriich 

- Bijdrage voor het sinterklaasfeest 

- Bijdrage voor het schoolfeest 

  



 

                                                          

 

Bijlage 1: financiële verantwoording 2019 
De financiële verantwoording van 2019 is nog onder Vereniging Pleatslik Belang Wergea, 

omdat de bestuurswisseling, naamswijziging en omzetting van rechtspersoon per 15 mei 

2020 is gebeurd. 

Financieel jaaroverzicht 2019 Vereniging Pleatslik Belang Wergea  

Inkomsten   Uitgaven   

Omschrijving Bedrag Omschrijving Bedrag 

Saldo Spaarrek (1-1-19)  €    11.308,84  Bestuursvergaderkosten  €          528,72  

Saldo Betaalrek (1-1-19)  €    21.096,94  Bankkosten  €          147,54  

Rente  €              1,13  Contributie/lidmaatschappen  €      1.113,00  

    Jubilea/attenties  €          347,00  

Ontvangen contributie  €       2.080,00  Attentie vrijwilligers  €          287,11  

Budget Gemeente Leeuwarden  €    12.100,00  Bestuurskosten  €          620,45  

Bankkosten  €            30,84  Terugbetaalde contributie  €            39,00  

Sinterklaas  €          175,00  Sinterklaas  €          355,00  

Schoolfeest  €                     -  Schoolfeest  €            96,12  

    Kerstartikelen  €            85,00  

    Buitenfitness  €          707,86  

Jeu de Boules baan  €       2.416,00  Jeu de Boules baan  €      1.000,00  

Dorpsboomgaard  €          305,00  Dorpsboomgaard  €          113,95  

  Boppeseal Movies  €          750,00  

Duofiets  €              2,00  Duofiets  €          213,46  

AED  €                     -  AED  €          275,40  

Exploitatie Infobord  €          100,00  Informatiebord  €                     -  

    Kriich  €      1.400,00  

    Wergea 600  €            73,40  

    UDI  €       .500,00  

    VV Warga  €      1.500,00  

Overig  €            71,42  Overig  €          787,27  

        

    Saldo spaarrekening (11-12-19)  €    11.309,97  

    Saldo Betaalrekening (11-12-19)  €    24.436,92  

        

Totaal  €    49.687,17  Totaal  €    49.687,17  

  
Bestemmingsreserves   31-12-2019   
Sinterklaascommissie  €      718,20    
Skatebaan  €      350,25  

 

 
Schoolfeest  €   2.503,88    
Dorpsboomgaard  €   1.972,19    
Wergea 600  €   3.000,00    
Buitenfitness  €   5.114,55    
Jeu de Boulesbaan  €   2.416,00    
Infobord (uit exploitatie)  €      160,00    
Duofiets  €          2,00    
Whatsapp borden  €      300,00    
Verlichting tennisclub  €      750,00    
Totaal  €  17.287,07    

    
Reserve  €  18.459,82    



 

                                                          

 

Bijlage 2: financiële begroting 2020 
 

      

   

Begroting 2020 Stichting Perspektyf Wergea 

     

     

Inkomsten    Uitgaven   

Dorpenbudget  € 12.500,00   Bankkosten  €      175,00  

Uit reserve  €   2.000,00   Vergaderen e.d.  €   1.000,00  

     Bestuurskosten  €        65,00  

     Kerstboom  €        85,00  

         

     Vrijwilligers  €      300,00  

         

     Onderhoud eigendommen  €   1.750,00  

         

     Lidmaatschappen en   €      675,00  

     contributies   

         

     Onvoorzien  €      450,00  

         

     Notaris en Rechter  €   2.000,00  

         

     Voor initiatieven  €   8.000,00  

         

Totaal  € 14.500,00   Totaal  € 14.500,00  

     
Vanuit Vereniging Pleatslik Belang Wergea, heeft Stichting Perspektyf Wergea niet alleen 

eigendommen, maar ook een financiële reserve. Op de rekening staat: 

Bestemmingen    Saldo overzicht   

Sinterklaascommissie € 718,20  Saldo betaalrekening  €  24.436,92  

Skatebaan € 350,25  Saldo spaarrekening  €  11.309,97  

Schoolfeest € 2.503,88    
Dorpsboomgaard € 1.972,19  Af:  
Wergea600 € 3.000,00  Bestemde gelden  €  17.287,07  

Buitenfitness € 5.114,55    
Jeu de boulesbaan € 2.416,00    
Infobord Wergea € 160,00    
Duofiets € 2,00    
Whatsapp preventie € 300,00    
Verlichting Tennisclub € 750,00    
Totaal € 17.287,07  Reserve  €  18.459,82  



 

                                                          

 

 


