
 

                                                          

 

Stichting Perspektyf Wergea 

Beleidsplan 2022 
 

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 

Terugblik 2021 

2021 was voor ons allen een jaar waarin we nog veel te maken hadden met de Covit-19 

pandemie. Zodoende heeft Stichting Perspektyf helaas niet 4 netwerkbijeenkomsten kunnen 

organiseren, waarbij iedereen aanwezig kon zijn. 

De netwerkbijeenkomst van maart 2021 was afgelast vanwege de geldende maatregelen. 

Juni 2021 kende een verlichting van de maatregelen, waardoor de netwerkbijeenkomst door 

kon gaan. Met een kleiner aantal aanwezigen, was het toch een geslaagde bijeenkomst. 

Ook in september kon de netwerkbijeenkomst doorgang vinden, in het doarpshûs dat in een 

nieuw jasje was gestoken. De netwerkbijeenkomst van december was eentje waarbij de 

maatregelen nog onzeker waren, maar op het laatste moment werd duidelijk dat het niet 

mogelijk was.  

Stichting Perspektyf hield iedereen op de hoogte via berichtgeving in de Havensbank en 

Wergea.com. Ook diverse initiatiefnemers informeerden de inwoners regelmatig over de 

voortgang. Op de netwerkbijeenkomsten lieten verschillende inwoners van zich horen en zijn 

lieten diverse werkgroepen van zich horen: 

- Wurkgroep Wenje in Wergea 

- Wurkgroep Swimplak 

- Bloeizone  

- Wurkgroep Wergea600 

- Biodiversiteit 

- Toeristich Wergea 

Daarnaast is er financiële ondersteuning geboden voor: 

- Het energiezuiniger maken van de sportkantine van VV Warga 

- Toeristisch Wergea voor de promotie van Wergea 

- Voor het voortbestaan van Muziekvereniging De Kriich 

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

- Vernieuwingsplan voor het dorpshuis  

- Biodiversiteit, o.a. bijen- en insectenlint, boomspiegels 

- Het 8ste boek dat Werregea Ald-Werregea Nij gaat uitgeven 

- Vlaggen voor het uitwisselen van vlaggen met de Canadese bevrijders van Wergea 

- De bloeizone in Wergea om gelukkig en gezond oud te worden 

Ook is er een donatie aan de Jeugsoos gedaan, voor de actie ‘Wy keapje de soos’. Met 

deze actie koopt Stichting Jeugdsoos het pand dat zij nu in bruikleen hebben, zodat de 

toekomst van de jeugdsoos zeker is.  

Doordat de laatste netwerkbijeenkomst niet door kon gaan én er initiatieven waren die grote 

aanvragen deden, wilde het bestuur niet beslissen over toekenning, zonder het voor te 

leggen aan het dorp. Daardoor is er vanuit het dorpenbudget 2021 € 2.500 niet gebruikt, 

maar gereserveerd. Dit bedrag wordt gebruikt in de 1e netwerkbijeenkomst van 2022. 

De besteding van het dorpenbudget wordt verantwoord aan de gemeente en natuurlijk aan 

de inwoners, dit wordt op wergea.com gepubliceerd. Er wordt een kascontrole uitgevoerd en 

wordt in de eerst mogelijke netwerkbijeenkomst financiële verantwoording aan de inwoners 

afgelegd.  



 

                                                          

 

 

Vooruitblik 2022 

In 2022 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.  

Activiteiten 

In 2022 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 2021 
 

Dorpsbudget verantwoording Wergea 
  

Boekjaar 2021  
Inkomsten  

Dorpenbudget Gemeente Leeuwarden  €                       12.500  

  
Uitgaven  

Bankkosten  €                            119  

Bestuursvergaderkosten 2021  €                               42  

Netwerkbijeenkomsten  €                               71  

Verzekering  €                            100  

  
Lidmaatschap "Us Doarpshus" 2021  €                               25  

Lidmaatschap "Havensbank Wergea" 2021  €                            300  

Lidmaatschap "Wergea.com" 2021  €                                 8  

Lidmaatschap "Doarpswurk" 2021  €                               50  

Hosting Wergea.nl  €                               20  

  
  
Onderhoud AED  €                            323  

Onderhoud Vlaggenmast  €                            110  

Onderhoud en verzekering Duofiets  €                            122  

Energiekosten 2020 Infobord  €                            618  

Kerstboom 2020  €                               80  

Kerstverlichting bij Vlaggenmast  €                            299  

  
Dorpshûs  €                         1.250  

Biodiversiteit  €                         1.000  

Toeristisch Wergea  €                            500  

Muziekvereniging de Kriich  €                         1.400  

Sinterklaas  €                            250  

VV Warga  €                         1.285  

Bloeizone Wergea  €                            770  

Vlaggen Wergea naar bevrijders in Canada  €                            281  

Wergea Ald-Wergea Nij Boek 8  €                            750  

Wergea 600  €                            110  

Gift Jeugdsoos  €                            500  

  

  
Reservering uit dorpenbudget 2021 voor Wergea 600 en Jeugdsoos  €                         2.500  

  
Totaal  €                       12.883  

  
Verschil  

Inkomsten - Uitgaven 

 €                           

(383) 



 

                                                          

 

 

 

Bestemde gelden 1-1-2021 Bestemde gelden    31-12-2021 

Whatsapp borden  

(geen dorpenbudget)  €                 300,00  

Whatsapp borden (geen 

dorpenbudget)    €                          -    

Skatebaan  €                 350,25  Skatebaan   €                 350,25  

Duofiets  €                          -    Duofiets    €                   50,00  

Schoolfeest  €              2.503,88  Schoolfeest   €             1.227,06  

Sinterklaascommissie  €                 418,20  Sinterklaascommissie    €                          -    

Dorpsboomgaard  €              1.972,19  Dorpsboomgaard   €             1.972,19  

Infobord  €                 205,00  Infobord    €                 470,00  

Buitenfitness  €              5.114,55  Buitenfitness   €             5.114,55  

Wergea600  €              3.000,00  Wergea600    €             3.000,00  

Biodiversiteit  €                   90,93  Biodiversiteit   €                 796,73  

        

Regenton  €                 130,00  Regenton    €                          -    

UDI  €              2.500,00  UDI   €                          -    

Doarpshûs  €                 250,00  Doarpshûs    €                          -    

Wergea Ald-Wergea Nij  €                          -    Wergea Ald-Wergea Nij   €                 750,00  

Vlaggen bevrijding Canada  €                          -    Vlaggen bevrijding Canada    €                 281,00  

Bloeizone  €                          -    Bloeizone   €                 770,00  

    

Dorpenbudget 2021 nog toe 

te kennen    €             2.500,00  

Reserve (geen dorpenbudget)  €           18.433,98  Reserve (geen dorpenbudget)    €           18.352,63  

Totaal  €           35.268,98  Totaal    €           35.634,41  

  



 

                                                          

 

Bijlage 2: financiële begroting 2022 
 

 

Begroting besteding dorpsbudget Wergea 
  

Boekjaar 2022  

  

  

  

  Bedrag  

Inkomsten  

Dorpenbudget Gemeente Leeuwarden 2022  €                       12.500  

Dorpenbudget Gemeente Leeuwarden reservering 2021  €                         2.500 

  
Uitgaven  

Bankkosten  €                            125  

Bestuursvergaderkosten 2022  €                            100  

Netwerkbijeenkomsten  €                            450  

  

Lidmaatschap "Us Doarpshus" 2022  €                               25  

Lidmaatschap "Havensbank Wergea" 2021  €                            300 

Lidmaatschap "Doarpswurk" 2021  €                               50  

Lidmaatschap "Wergea.com" 2021  €                                8  

Hosting Wergea.nl  €                               20  

  
Onderhoud eigendommen  €                         1.200  

Kerstboom 2021  €                               80  

Onvoorzien  €                            350  

  
Te besteden in Netwerkbijeenkomsten  

Muziekvereniging de Kriich  €                         1.400  

Sinterklaas  €                            250  

Netwerkbijeenkomst 1  overige initiatieven  €                         4.535  

Netwerkbijeenkomst 2  overige initiatieven  €                         2.035 

Netwerkbijeenkomst 3  overige initiatieven  €                         2.035 

Netwerkbijeenkomst 4  overige initiatieven  €                         2.035  

  

  

  

  
  

  

  

  

  
Totaal  €                       15.000  



 

                                                          

 

 


