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Inleiding
De Vereniging Plaatselijk Belang Kollum vertegenwoordigt de dorpsgemeenschap naar gemeentelijke- en
andere instanties. Zij stelt zich tot doel dat de leefbaarheid in het dorp zo optimaal mogelijk blijft. Zij
probeert zoveel mogelijk voorzieningen in het dorp te krijgen, c.q. te houden. Ook zet zij zich in voor
de woningbouw, de verbetering van de wegen en de verlichting etc. Kortom voor alle zaken die het
dorp leefbaar houden of maken. We willen benadrukken dat we géén politieke partij zijn.
Jaarlijks wordt in maart de ledenvergadering gehouden in zalencentrum “De Colle”.
Naast de vertegenwoordiging van de dorpsgemeenschap beheren wij het hertenkamp en de volkstuinen van
Kollum.

Hertenkamp
Het hertenkamp blijft een mooie trekpleister en recreatieplaats in Kollum. Het is en blijft een mooie
locatie om te bezoeken. Jong en oud komen langs om de dieren te zien, aaien en te voeren, maar ook
voor een praatje. Dagelijks bezoeken veel kinderen, evt. met hun (groot)ouders het Hertenkamp in
Kollum. Het hertenkamp is gelegen aan de Adje Lambertszlaan 2 in Kollum.

Oprichting Vereniging Plaatselijk Belang Kollum
De Vereniging is opgericht bij notariële akte op 17 januari 1978. De statutaire doelomschrijving luidt als volgt:
“artikel 2 lid 1 De Vereniging stelt zich ten doel:
a. zich zonder politieke bedoelingen in te zetten voor de maatschappelijke en materiële belangen van
het dorp Kollum en zijn bewoners;
b. het versterken van het sociaal-culturele leven waar dat mogelijk en gewenst is;
c. het versterken van de dorpsgemeenschap, alles in de meest ruime zin van het woord.
Met deze doelstelling wil de Vereniging het algemeen belang dienen.
Voor zover er in de toekomst besloten zou worden tot een liquidatie van de Vereniging zal een eventueel batig
liquidatiesaldo toekomen aan een Vereniging met een ANBI status die zo goed als mogelijk aansluit bij de
doelomschrijving van de Vereniging.

Werven van gelden om de projecten te realiseren
Het vermogen voor de speciale grotere projecten (zoals Project 2015-2019 Upgrade Hertenkamp) van de
Vereniging zal gevormd moeten worden door subsidies, retributies, donaties, schenkingen, erfstellingen en
legaten.
De Vereniging zal zodra de ANBI status verleend is bij diverse Stichtingen en fondsen een verzoek gaan
indienen ter ondersteuning van onze speciale projecten. Verder zal gekeken worden of de mogelijkheid bestaat
om gelden te krijgen middels schenkingen of legaten.
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Beheer vermogen Vereniging
Het beheer van het vermogen van de Vereniging zal plaatsvinden door het bestuur van de Vereniging. De
administratie zal gevoerd worden door de penningmeester van de Vereniging. Jaarlijks zal een jaarrekening en
een algemene begroting worden opgesteld alsmede controle door de Kascommissie, bestaande uit 2 leden die
benoemd worden voor een periode van 2 jaar (elk jaar stopt 1 lid en komt er 1 nieuwe bij). Jaarlijks zal
een (verkorte) jaarrekening gepubliceerd worden op de website (www.beleefkollum.nl/plaatselijk-belang/).
Bij de uitvoering van de grotere speciale projecten zal per project een afzonderlijke deelbegroting van de
inkomsten en de uitgaven van de Vereniging voor dat project worden opgesteld. De uitgaven dienen binnen deze
projectbegrotingen te vallen. Naast sponsering in liquiditeiten zal ook worden ingezet op sponsoring in natura.

Besteding vermogen Vereniging
Het vermogen van de Vereniging zal besteed worden binnen de kaders van de algemene begroting alsmede de
projectbegrotingen die zullen worden opgesteld.
Aan de bestuurders zal geen beloning worden verstrekt voor hun werkzaamheden. Wel kunnen bestuursleden op
declaratiebasis aanspraak maken op voor de Vereniging gemaakte kosten.

Bestuur:
Yme Westra (voorzitter)
Trudy Meijer (secretaris)
Klaas Jan Stellema (penningmeester)
Griet Spijkerman
Jaap Teeninga
Louw Detmar
Theo Lei
Rem Broekema
Rina Sterkenburg
Aan de bestuurders zal geen beloning worden verstrekt voor hun werkzaamheden.
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Project 2015-2019
Upgrade Hertenkamp Kollum
Het huidige Hertenkamp bevindt zich tussen het Witwaterbos en het Wilhelminapark in Kollum. Dagelijks
brengen veel kinderen, eventueel met hun (groot)ouders een bezoek aan het Hertenkamp. Wij (Plaatselijk Belang
Kollum, waar het Hertenkamp onder valt) willen zowel de bezoekfrequentie, als de tijd die wordt doorgebracht
op het Hertenkamp verhogen. Doelstelling is om het Hertenkamp 1 van de ontmoetingsplaatsen (jong en oud) in
Kollum gaat worden. We willen dit doen door het huidige Hertenkamp te gaan upgraden in 2 fases. Dit willen
we in 2 fases realiseren.
De eerste stappen zijn hierin gezet (voor kinderen toegankelijke konijnenren, de aanschaf van 2 alpaca's; we zijn
voornemens koffie/thee/ranja te gaan schenken en kinderen kunnen sinds kort een ijsje kopen op het
Hertenkamp).
Fase I (2015-2017): Een eerste wens in deze upgrade was het aanleggen van een speeltuin, zodat kinderen langer
zullen verblijven in het Hertenkamp en dat de ouders onder het genot van een kop koffie op een bankje kunnen
plaatsnemen.
Op een stuk gras (15 bij 20 meter = 300 m2) van het Hertenkamp stonden 2 speeltoestellen. Deze waren
afkomstig van minicamping “Uit en Thuis” uit Kollum. Zij hebben een aantal jaren terug hun eigen speeltuin
vervangen en hadden deze toestellen geschonken aan het Hertenkamp Kollum, maar deze toestellen waren echter
niet (meer) gecertificeerd. Deze fase is inmiddels gerealiseerd.

2015 “Oud”

2017 “Nieuw”
De locatie van de nieuw te realiseren speeltuin op het Hertenkamp is niet zomaar gekozen. Het zit tussen het
gebouw dat midden op het Hertenkamp staat en de straat. Twee van onze vrijwilligers kijken uit op het
toekomstige speelterrein; zij kunnen een oogje in het zeil houden. Daarnaast is het zo dat het Hertenkamp wordt
omheind met hekwerken en een sloot en het is via een voetpad toegankelijk. Het geheel wordt afgesloten
middels een hek/poort. Elke ochtend worden de beide poorten geopend en elke avond worden deze weer
afgesloten. Dit wordt door vrijwilligers gedaan.
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In totaal hebben we met een begroting gewerkt van 20.693,20 Euro. Dit waren onze uitgaven om de speeltuin te
realiseren. De volgende partijen hebben daaraan een bijdrage geleverd: Vereniging Kollumer Speeltuinen,
Rabobank Coöperatief Dividend, Oranjefonds, Kabel Noord en het Iepen Mienskipfuns Fryslân. Een aantal
lokale ondernemers hebben de ondergrond voor hun rekening genomen.
Fase II (2017-2019): Het huidige hertenkamp bestaat uit 3 delen, 1 van deze delen willen we voor publiek
toegankelijk maken. Als onze bezoekers nu bij het voederhek staan zijn lang niet alle dieren zichtbaar. We
willen dit deel herinrichten (zie onderstaande tekening) door dit deel te voorzien van voetpaden, nieuwe vijver,
bruggetje en schapenhekwerk, enz:

Fase II
Deze fase II is begroot op 20.658,70 Euro. Naast sponsoring in liquiditeiten zal ook worden ingezet op
sponsoring in natura (arbeidskrachten). De eerste subsidieaanvraag is inmiddels verstuurd.
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Prognose Fase II

Algemene begroting Fase II 2017 - 2019

Inkomsten:
Fondsen
Bedrijfsleven

EUR 15.000,00
EUR 5.658,70
Totaal: EUR 20.658,70

Algemene uitgaven
Cypres Tuinen
Vrijwilligers

EUR 20.658,70
EUR
0,00

Totaal: EUR 20.658,70
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