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Inleiding 
In 1998 is het imposante Ir. D.F. Woudagemaal op voordracht van de Nederlandse regering en 
Wetterskip Fryslân officieel opgetekend in de Werelderfgoedlijst van Unesco. Wetterskip Fryslân 
conformeerde zich hiermee aan de eisen, die aan een Werelderfgoed worden gesteld door Unesco in 
de zin van borging van de universele waarden voor de mensheid en onderhoud. Maar vooral de 
openstelling voor het publiek werd daarmee een belangrijke opdracht.  

Doelstelling en middelen 
De Stichting Vrienden van het ir. D.F. Woudagemaal heeft als doel de publieke belangstelling te 
bevorderen voor en het (financieel) ondersteunen van het door Unesco als werelderfgoedmonument 
aangewezen ir. D.F. Woudagemaal te Lemmer.  
De stichting tracht dit doel te bereiken onder meer door: 

 Het (doen) realiseren van educatie- en publieksgerichte activiteiten. 
 Het verwerven van fondsen voor bovengenoemde werkzaamheden, door middel van het 

organiseren en fondsenwervende activiteiten. 
 Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin 

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  
De stichting zal het merendeel van haar inkomsten ten goede doen komen aan de publiekrechtelijke 
rechtspersoon Wetterskip Fryslân ter ondersteuning van de taak van deze rechtspersoon om een 
breed publiek in de gelegenheid te stellen om op een cultureel verantwoorde wijze kennis te maken 
met het ir. D.F. Woudagemaal. 
 
De stichting verwerft de benodigde middelen onder andere door het benaderen van sponsors en 
fondsen, het gebruikmaken van subsidiemogelijkheden en de inkomsten van de activiteiten. Het 
vermogen van de stichting wordt gevormd door: 

 subsidies en donaties; 
 schenkingen, erfstellingen en legaten; 
 alle andere verkrijgingen en baten.  

Bestuur en samenstelling 
Het bestuur van de stichting bestaat uit drie bestuurders waarvan één bestuurder afkomstig is uit de 
kring van donateurs, één bestuurder die wordt benoemd uit een voordracht opgesteld door het 
dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân en één bestuurder die geen bestuurder of werknemer mag 
zijn van één van de hiervoor bedoelde categorie van donateurs of van Wetterskip Fryslân.  
 
In 2020 bestond het bestuur uit: 
Dhr. J.H. Meinardi, wnd. voorzitter en penningmeester 
Mevr. W.M.A.A. Zuidema-Haans, secretaris 
Dhr. J.J.F. Rijnhart (toegetreden november 2020)   

ANBI 
Sinds 2008 kan een binnen- of buitenlandse organisatie door de Nederlandse Staat als ANBI worden 
aangemerkt. Dit heeft zowel voor die organisatie fiscale voordelen als voor de Nederlandse 
belastingbetaler die een gift (bijvoorbeeld een schenking) doet aan die organisatie. Vanaf 2012 zijn 
de ANBI-definitie en -status gelijk voor de diverse belastingen: de inkomstenbelasting, de 
vennootschapsbelasting, de schenkbelasting en de erfbelasting. De Stichting Vrienden van het ir. D.F. 
Woudagemaal is in het bezit van de ANBI-status. 
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Jaarverslag 2020 
De Stichting Vrienden van het ir. D.F. Woudagemaal is op 14 oktober 2020 voorgezet vanuit de 
Stichting ir. D.F. Woudagemaal. De doelstelling van deze laatst genoemde stichting was vrijwel 
overeenkomstig als van de Stichting Vrienden van het ir. D.F. Woudagemaal, maar de stichting was 
tevens eigenaar van het naastgelegen bezoekerscentrum en verantwoordelijk voor de exploitatie 
daarvan. In 2020 zijn alle taken en verantwoordelijkheden overgedragen aan Wetterskip Fryslân, met 
uitzondering van de relaties die de stichting had met company members, donateurs, vrienden en 
stoompartners. 
 
Voor het continueren en het werven van nieuwe relaties, is de Stichting ir. D.F. Woudagemaal 
overgegaan in de Stichting Vrienden van het ir. D.F. Woudagemaal. Dit is op de hiervoor genoemde 
datum door een statutenwijziging vastgelegd.  
 
Vanaf de datum van de statutenwijziging heeft het zittende bestuur gewerkt aan de verdere invulling 
van de Stichting Vrienden van het ir. D.F. Woudagemaal.  
 

Periode 1 januari tot 14 oktober 2020  
In 2019 zijn er verkennende gesprekken geweest tussen Wetterskip Fryslân en de voormalige 
Stichting ir. D.F. Woudagemaal over de continuering van de taken en verantwoordelijkheden van de 
stichting. Sinds de oprichting in 2001 heeft de stichting veel werk verricht. Er is niet alleen een 
bezoekerscentrum gerealiseerd, er is ook een actieve vrijwilligersorganisatie opgericht die 
rondleidingen verzorgt en er zijn jaarlijks tal van activiteiten in en rondom het gemaal. Het 
Woudagemaal en het bezoekerscentrum ontvangen op jaarbasis tussen 35.000 tot 40.000 bezoekers. 
Ondanks de toename in bezoekersaantallen en de groeiende omvang van de taakuitvoering van de 
stichting is er jaarlijks een substantiële bijdrage van het Wetterskip Fryslân noodzakelijk om de 
exploitatie sluitend te krijgen. Daarnaast maakten de samenhangende eigendommen1 en 
verantwoordelijkheden, processen, beleid en beslismomenten steeds meer afstemming noodzakelijk 
tussen het waterschapsbestuur en het stichtingsbestuur, waardoor de huidige governance situatie 
inmiddels als weinig doelmatig werd ervaren. In die context is in gezamenlijkheid besloten de taken 
en verantwoordlijkheden van de stichting over te dragen aan Wetterskip Fryslân.  
In 2020 heeft de transitie plaatsgevonden van de overdracht van taken en verantwoordelijkheden. 
 
Het jaar 2020 heeft zich afgetekend als een bijzonder jaar. Het ir. D.F. Woudagemaal bestond in 
oktober dat jaar 100 jaar. Het jaar 2020 zou daarom een jubileumjaar worden met veel activiteiten in 
de aanloop naar de jubileumdatum. De voorbereidingen daartoe waren eind 2019 al in gang gezet, 
maar COVID-19 en de daarmee afgekondigde RIVM-maatregelen hebben dat ernstig verstoord. Door 
deze maatregelen was ook het Woudagemaal en bezoekerscentrum het grootse deel van het jaar 
gesloten voor publiek. Op de momenten dat de RIVM-maatregelen dat toelieten, waren het 
Woudagemaal en bezoekerscentrum wel geopend voor publiek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Ir. D.F. Woudagemaal eigendom van Wetterskip Fryslân en bezoekerscentrum eigendom van de stichting.   
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Onderstaand een overzicht van een aantal geplande activiteiten die niet door konden gaan of in zeer 
beperkte omvang wel zijn doorgegaan. 

 Oplevering van de herinrichting van het gebied rondom het Woudagemaal. 
In samenwerking met verschillende stakeholders is het gebied zoveel als mogelijk 
terug gebracht naar de oude zichtlijnen van heel vroeger. De oplevering heeft in een 
petit comité met de stakeholders plaatsgevonden.  

 De twee voormalige dienstwoningen op het terrein hebben een herbestemming gekregen.  
In een van de woningen is een nieuwe entree gemaakt met ontvangstbalie en 
‘winkel’. De oplevering daarvan was in petit comité. 

 De expositie in het bezoekerscentrum heeft een totale revitalisatie ondergaan. 
Op enkele onderdelen na is de expositie geheel vernieuwd en aan de huidige eisen 
aangepast met meer aandacht voor het waterbeheer en klimaatverandering. De 
oplevering daarvan was in petit comité. 

 Herdenkingsmunt 100 jaar ir. D.F. Woudagemaal. 
Ter ere van het honderdjarig bestaan van het Woudagemaal in Lemmer staat het 
stoomgemaal op een werelderfgoed herdenkingsmunt. De Koninklijke Nederlandse 
Munt heeft het ontwerp van de tweede en laatste herdenkingsmunt van 2020 
donderdag 3 september onthuld. 
 

 
 
 
  

Periode 14 oktober tot en met 31 december 2020 
In deze periode zijn vooral praktische handelingen verricht om verder gestalte te geven aan de 
gewijzigde stichting. Het betreft voornamelijk het onderbrengen van de financiële administratie, het 
ontwerpen van een nieuwe website en huisstijl. In november kon een van de vacatures voor een 
nieuwe bestuur worden ingevuld.  
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Jaarrekening 2020 
 

Balans per 31 december 2020 
(na resultaat bestemming) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31-dec-20 31-dec-19
Activa 

Vaste activa
Materiële vaste activa -                      -                      
Totaal vaste activa -                      -                      

Vlottende activa
Voorraad merchanise -                      17.750               
Totaal vlottende activa -                      17.750               

Vorderingen en overlopende activa 
Debiteuren -                      14.090               
Belastingen -                      40.790               
Overige vorderingen en overlopende activa 25.000               2.494                  
Totaal vorderingen en overlopende activa 25.000               57.374               

Liquide middelen 6.245                  503.292             
Totaal liquide middelen 6.245                  503.292             

Totaal activa 31.245               578.416             

31-dec-20 31-dec-19
Passiva 

Eigen vermogen
Algemene reserve 31.104               85.970               
Bestemmingsreserve -                      285.109             
Totaal eigen vermogen 31.104               371.079             

Kortlopende schulen en overlopende passiva
Kortlopende schulen en overlopende passiva 141                     207.337             
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 141                     207.337             

Totaal passiva 31.245               578.416             
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Toelichting balans 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

31-dec-20 31-dec-19
Materiële vaste activa
Bezoekerscentrum -                      3.044.153          
Ontvangen investeringsubsidies -                      -3.044.153        
Totaal materiële vaste activa -                      -                      

Vlottende activa 
31-dec-20 31-dec-19

Voorraad 
Merchandise -                      17.750               
Totaal voorraad -                      17.750               
 
Belastingen 
Omzetbelasting -                      40.790               
Totaal belastingen -                      40.790               

31-dec-20 31-dec-19
Overige vorderingen en overlopende activa
Overlopende activa 25.000               2.494                  
Totaal overige vorderingen en overlopende activa 25.000               2.494                  

31-dec-20 31-dec-19
Liquide middelen 
Kas -                      327                     
Bedrijfsplusrekening -                      264.658             
Rekening courant saldi -                      238.307             
Totaal liquide middelen -                      503.292             

Eigen vermogen 
 Bestemmings-

reserve 
 Algemene 

reserve  Totaal  
Het verloop is 

Saldo per 31 december 2019 285.109             85.970               371.079             
Mutatie: resultaat over 2020 -132.744            -69.795              -202.539            
Mutatie: ovedracht activiteiten Wetterskip Fryslân -152.365            14.929               -137.436            
Saldo per 31 december 2020 -0                        31.104               31.104               

31-dec-20 31-dec-19
Kortlopende schulden en overopende passiva
Crediteuren -                      193.451             
Overlopende passiva 141                     13.886               
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 141                     207.337             
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Staat van baten en lasten 
 

 
 

 
 
 

1 jan tot 14 okt 14 okt tot 31 dec totaal
2020 2020 2020 2019

Bruto marge
Entreegelden 104.754                  104.754               264.174               
Bijdrage WF 75.000                    75.000                 100.000               
Overige opbrengsten 149.283                  25.000                       174.283               209.007               
Kostprijs overige opbrengsten -16.878                  -18.750                     -35.628                -38.070                
Bruto marge 312.159                  6.250                         318.409               535.111               

Operationele kosten 520.812                  146                            520.958               526.075               

Bedrijfsresultaat -208.653                6.104                         -202.549             9.036                   

Rentebaten en -lasten 10                            -                             10                         10                         

Resultaat voor onttrekking reserves -208.643                6.104                         -202.539             9.046                   

Ten laste van de bestemmingsreserve 
Onderhoud 62.809                    62.809                 
Revitalisering expositieruimte 118.685                  -                             118.685               64.000                 
Totaal ten laste van de bestemmingsreserve 181.494                  -                             181.494               64.000                 

Te bestemmen resultaat -27.149                  6.104                         -21.045                73.046                 

Ten gunste van de bestemmingsreserve
Onderhoud 18.750                    -                             18.750                 25.000                 
Revitalisering expositieruimte 30.000                    -                             30.000                 40.000                 

Ten gunste van de algemene reserve
Resultaat boekjaar na winstbestemming -75.899                  6.104                         -69.795                8.046                   

Resultaat na winstbestemming -                          -                             -                       -                       

Toelichting 

Bruto marge
Entreegelden 104.754                  104.754               264.174               
Bijdrage WF 75.000                    75.000                 100.000               
Overige opbrengsten 149.283                  25.000                       174.283               209.007               
Kostprijs overige opbrengsten -16.878                  -18.750                     -35.628                -38.070                
Bruto marge 312.159                  6.250                         318.409               535.111               

Operationele kosten 
Personeelskosten 161.719                  161.719               264.045               
Kosten vrijwilligers 28.627                    28.627                 67.557                 
Huisvestingskosten 221.270                  221.270               103.803               
Automatiseringskosten 17.744                    17.744                 17.575                 
Marketingkosten 10.018                    10.018                 32.512                 
Kantoorbenodigdheden 4.716                      4.716                   11.140                 
Overige kosten 76.718                    146                            76.864                 29.443                 
Totaal operationele kosten 520.812                  146                            520.958               526.075               
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WNT-verantwoording  
Per 1 januari 2013 is de wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke 
sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op de Stichting  
Vrienden van het ir. D.F. Woudagemaal van toepassing zijnde regelgeving. 
 
Bezoldiging 

De bestuurders van de stichting, genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. De leden  
van het bestuur hebben in 2020 geen beloning ontvangen voor hun werkzaamheden. 

 
Belastbare vaste en variabele onkostenvergoeding 

De bestuurders hebben geen vaste of variabele onkostenvergoeding ontvangen ten behoeve 
van hun werkzaamheden. 

 
Duur en omvang van het dienstverband in het verslagjaar 

Twee bestuurders zijn in functie geweest vanaf de statutenwijziging op 14 oktober 2020 en 
één bestuurder vanaf 24 november 2020. 

 
Motivering voor overschrijding van de maximale bezoldigingsnorm 

Niet van toepassing 
 
Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 

Over het boekjaar 2020 zijn geen overige zaken te melden. 
 
 

Ondertekening en vaststelling van de jaarrekening 2020 
 
 
 
Leeuwarden, 6 april 2021 
 
 
Het bestuur van de Stichting Vrienden van het ir. D.F. Woudagemaal: 
 
 
Mevrouw H.N. Hofstra,     
penningmeester 
 
 
 
 
 
 
De heer J.J.F. Rijnhart, Mevrouw W.M.A.A. Zuidema-Haans,  
voorzitter secretaris 
 
 
 


