
 

 

 

Jaarverslag 2021 
 
Inleiding 

De eerste maanden van dit jaar stonden nog volop in het teken van de afronding van 
de in 2020 gestarte nieuwbouw van het Kennis- en Informatiecentrum Terp 

Hegebeintum. 
Een drukke periode voor bestuur en adviseur. Er werd regelmatig overleg gepleegd 
met architect, gemeente ambtenaren en wethouder Boerema.  

Het stichtingsbestuur heeft grote waardering voor de fijne samenwerking met de 
gemeente ambtenaren. 

Daarnaast werd het jaar gedomineerd door alle effecten die Corona met zich 
meebracht. 
 

Bestuur 
De samenstelling van het bestuur op 31 december 2021 

 
Dhr.   R.B. van der Ploeg                  –  voorzitter  
Dhr.   M. Holwerda                          –  secretaris 

              Dhr.  Th. Woudwijk                          –  penningmeester 
Dhr.   Drs. J. Arjaans                       –  bestuurslid  

    
De bestuursleden R.B. van der Ploeg en M. Holwerda hebben met ingang van 1 januari 
2021 hun bestuurslidmaatschap opgezegd. Beiden hebben zich tientallen jaren ingezet 

voor Terp Hegebeintum. Daarvoor zijn we hen zeer erkentelijk.                                                                                                                     
 

Vergaderingen, overleg en andere bijeenkomsten 
In verband met de planning en de realisering van de nieuwbouw had het bestuur  

wekelijks soms dagelijks overleg met de project adviseur dhr. J. Tichelaar. 
Het bestuur vergaderde 27 keer in het verslagjaar en op 18 mei voor de eerste keer in 
het nieuwe centrum. Daarmee kwam een einde aan het zwervende bestaan van het 

bestuur met vergaderingen in oude bezoekerscentrum, bij de voorzitter thuis, in MFC 
in Blije en in Teams. Het dagelijks bestuur had wekelijks en soms dagelijks overleg. 

Het bestuur had eenmaal een overleg met het bestuur van stichting Musea Noardeast 
Fryslân in  Dokkum en Museum Kollum. 
Er werd eenmaal teamoverleg gehouden met de vrijwilligers. 

Met de vier archeologische steunpunten Wijnaldum, Firdgum, Oude Bildtzijl en 
Hegebeintum (TerpenLand) hebben we ook een keer vergaderd.            

Het stichtingsbestuur had regelmatig contact met Stichting Alde Fryske Tsjerken. 
De bijeenkomsten van Regio Marketing en Toerisme (RMT), Uytland en Markant 
Friesland werden door het bestuur bijgewoond. 

Met de gemeente ambtenaren van de nieuwe gemeente Noard-East Fryslân waren 



meerdere bijeenkomsten, mede door de nieuwbouw plannen. 

Het bestuur had overleg met de directie van stichting Hendrick de Keijser. 
In verband met de beperkingen die Corona met zich meebracht moest het bestuur 

ook gebruik maken van de digitale vergadermogelijkheden. Dit  gebeurde voor het 
eerst op 1 februari 2021. 

Met ingang van het jaarverslag 2022 gaan we proberen het jaarverslag nadrukkelijker 
te koppelen aan het beleidsplan. Dit laten we nu achterwege gelet op de enorme 
aandacht en tijdsinvestering die werd opgeëist door de voorbereiding en realisatie van 

de nieuwbouw. 
Het hoogtepunt van het jaar op het hoogste punt van Fryslân was de feestelijke 

opening van Terp Hegebeintum op 16 september. Daarbij werd tevens de naam van 
het nieuwe centrum, Terp Hegebeintum, onthuld door de burgemeester Mr. J. Kramer 
en de commissaris van de koning Drs. A. Brok. 

Tijdens een Open huis  op 6 augustus kregen de inwoners van Hegebeintum de 
gelegenheid om als eerste bezoekers het centrum tee bezoeken. 

Een ander hoogtepunt was de toekenning van de provinciale Vredeman de Vries prijs 
voor vormgeving voor onze expositie. De prijs werd op 10 december in Joure door 
gedeputeerde S. Poepjes uitgereikt aan Babke Dekker, Johan van Gent, Jos Blomsma 

en Jelle Arjaans. Met recht een Boppeslach en waardering voor de geleverde 
prestatie. 

 
Organisatie 
De stichting heeft één vaste medewerker in dienst en moest na het vertrek van  

mevrouw Anna de Boer in oktober 2020 op zoek naar een coördinator voor 16 uur per 
week. Na een procedure deels via Teams ivm Corona werd mevr. M. Schaap per 1 juni 

2021 benoemd. 
In verband met de komst van een coördinator is een Functiebeschrijving coördinator 
opgesteld en een arbeidsovereenkomst. 

Op 31 december hadden we naast de bestuursleden, die ook vrijwilligers zijn, 13 
vrijwilligers in dienst. 

Een bestuurslid heeft zitting het bestuur van Markant Friesland. 
De nieuwe organisatie en het nieuwe centrum vereiste ook een aanpassing van 
diverse beleidsstukken zo zijn er afspraken vastgelegd over de organisatie, de huur 

van het Terpcafe, hebben we een Huishoudelijke reglement vastgesteld, 
vrijwilligerscontract, tarieven en toegangsprijzen vastgesteld 

 
Exposities 

Met ingang van 16 september heeft Terp Hegebeintum een totaal vernieuwde vaste 
expositie in het Archeologisch Steunpunt met als thema grafcultuur. 
Daarnaast organiseren we wisselexposities en in het verslagjaar zijn twee exposities 

georganiseerd. De eerste was de openingsexpositie. Het bestuur was zeer verguld 
met de bereidheid van Geurt Busser om als eerste in het nieuwe centrum te 

exposeren. De Waddenschilder had een mooie collectie schilderijen van het Wad 
geselecteerd. 
We hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten met drie externe partijen te 

weten It Wetterskip, It Fryske Gea en Stichting Alde Fryske Tsjerken. Deze 
overeenkomst is op 2 augustus in het nieuwe centrum ondertekend. Zij verzorgen bij  

toerbeurt een expositie in het centrum. Na de expositie van Geurt Busser werd de 
expositie verzorgd door It Wetterskip, met als thema Yn Dyk over het 
dijkverzwaringsproject Koehool-Lauwersmeer. 

De overeenkomst voor wisselexposities is aangepast en door het  bestuur vastgesteld. 
In verband met Covid zijn in samenwerking met Museum Dokkum richtlijnen 

opgesteld voor de bezoekers van het centrum. 
 



Bezoekersaantallen 

Het centrum is begin augustus weer opengesteld voor publiek en trok veel bezoekers.  
Wee zijn echter nog niet op het niveau wat dhr. Zagema verwachte in 1997!  

 
 

  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

Vanaf begin augustus 2021 zijn we dagelijks open geweest van 10.00 uur tot 17.00 
uur en op zondagen van 12.00 uur tot 17.00 uur en op maandag gesloten. 

Het winterseizoen, van 1 november t/m 12 december waren we open van 13.00 uur 
tot 17.00 uur en op maandag gesloten. 
De wintersluiting is vervroegd ivm het geringe aantal bezoekers. 

Met ingang van 2021 zijn er na overleg met de gemeente geen campers meer 
toegestaan op ons parkeerterrein. Deze worden verwezen naar camperplekken in de 

omgeving. Naast gerichte bezoek voor expositie en kerk kwamen ook veel 
fietstoeristen langs voor een kopje koffie of een verfrissing. 

De kerk werd verder gebruikt voor begrafenissen. 
Iedere eerste zondag van de maand werd een kerkdienst gehouden door het Frysk 
Oecumenisch werkverband.  

                                                                                                                                                                                                                        
 

Harsta State 
Het bestuur heeft de 2020 gelegde contacten met de directie van stichting Hendrick 
de Keijser aangehaald en diverse keren overleg gehad over samenwerking en hoe we 

elkaar kunnen versterken. 
 

 
 
 

Samenwerking Museum Dokkum en Kollum 

Maand 2021 2020 2019 

januari  157     85 

februari    96   222 

maart    53   242 

april     738 

mei     942 

juni   1031 

juli   1066 

augustus 1105  1052 

september 1107    830 

oktober   614  1108 

november   154    241 

december     15      92 

Totaal 2995 306 7649 



Met ingang van 1 januari 2019 heeft Stichting Terp Hegebeintum nieuwe statuten 

opgesteld, die meer richting geven aan de nieuwe ambities van het bestuur. 
In het kader van dit ambitieuze proces heeft het bestuur naar professionalisering van 

zowel de organisatie, als van het bestuur gezocht. 
Daarom heeft stichting Terp Hegebeintum contact gezocht met het bestuur van 

stichting Musea Noardeast Fryslân te Dokkum. 
De besturen hebben in het eerste overleg gesproken over mogelijke samenwerking. 
Beide besturen hebben immers te maken met het cultuurbeleid van dezelfde 

gemeente. 
De besturen zijn van mening dat zij beide een sterke pijler vormen in het 

cultuurhistorisch en toeristisch recreatief aanbod in de nieuwe gemeente en dat  
daarvoor een stevige samenwerking onontbeerlijk is. 
Er is afgesproken dat we gezamenlijk op gaan trekken richting nieuw 

gemeentebestuur om onze belangen te behartigen richting gemeente. 
De beide besturen hechten zeer aan de samenwerking en daarvoor een intentie 

verklaring opgesteld en ondertekend. 
 
Vrijwilligers 

Op 3 augustus is er onder leiding van de coördinator een teambijeenkomst geweest 
met als doel kennismaken (er waren nieuwe vrijwilligers) en wegwijs worden in het 

nieuwe centrum. 
Tijdens een gezellige bijeenkomst in het MFA in Blije is afscheid genomen van een 
aantal vrijwilligers. Jarenlang hebben ze hun steentje bijgedragen aan het reilen en 

zeilen van het Bezoekerscentrum. 
Het werven van vrijwilligers blijft een punt van aandacht en in samenwerking met 

Markant zijn de eerste stappen richting vrijwilligersbeleid gezet. 
   
Tot slot willen we als bestuur met name onze trouwe en betrokken vrijwilligers 

noemen. Immers zonder hun inzet zijn we niet in staat het Kennis- en 
Informatiecentrum Terp Hegebeintum te exploiteren. Namens het bestuur Dank! 

 
Namens het bestuur, 
 

Jelle Arjaans, 
Voorzitter bestuur Stichting Terp Hegebeintum 

25 mei 2022 
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