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Rekkening   2018 
ynkomsten útgaven 
begjinsaldo €  13.998,47 ferieningskosten €      290,00 

donaasjes stipers €    2.863,50 oanskaf materialen €      320,27 

lêzingen €       254,69 bankkosten €      135,53 

RABO en ledensponsoring €       295,00  administraasjekosten €      189,20 

  drukkosten ‘Fan Klif en Gaast’ €   1.761,90 

Plaatselijk belang   Bûterdoarp €       500,00  ferskaat €      115,74 

oerboeking €    4.224,90 De Belgen €      865,98              

boekferkeap €       223,50 Bûterdoarp € 16.879,50  

  saldo 1 jannewaris 2018 €   1.801,94 

totaal €  22.360,06 totaal € 22.360,06 

   

Spaarrekkening ‘doel reserveren’        (útstallingen,  ferfanging apparatuur en oare saken) 

1 jannewaris 2019 € 12.001,70 
 

Balâns   2018 
activa  passiva 

‘doel reserveren’ € 12.000,-- eigen fermogen € 10.796,-- 

bank €   1.800,-- krediteuren (De Belgen) €   2.854,-- 

  krediteuren €      150,-- 

debiteuren Bûterdoarp €      871,--  ûnsekere faktor €       871,-- 

 € 14.671,--  € 14.671,-- 
 

Begrutting   2019 
ûntfangsten  útgaven 

donaasjes € 2.500,-- tydskrift ‘Fan Gaast en Klif’ € 1.300,-- 

ferkeap ‘Fan Klif en Gaast’ €      50,-- administraasje en bankkosten €    500,-- 

sponsor RABO €    200,-- ferieningskosten €    400,-- 

yntreejild lêzingen €    150,-- sprekkers en kosten €    100,-- 

RABO ledensponsoring €      50,-- ûnfersjoen €    700,-- 

 € 2.950,--  € 2.950,-- 
 

Eksposysje  ‘De Belgen’ yn Mar en Klif     
ynkomsten         útgaven 
saldo 1-1-2018 € 3.720,50  útstalling Aldemardum €     865,98  
noch yn kas € 2.854,52    
  

‘Bûterdoarp’ 
ynkomsten   útgaven 
St. Jkvr. Bas Backer  €   3.500,00 
De Fryske Marren  €   6.500,00 
Plaatselijk belang  €   6.028,60  saldo per 1 jan. 2018      € 16.028,60 
totaal    € 16.028,60          € 16.028,60 
  
       Jorrit Brennickmeijer      € 16.879,50 
yn it read      € 850,90 + € 20,00 = € 870,90 

http://www.historiegaasterland.nl/


Wurdt  fan ‘Kern met pit’ noch ca € 1.000 ferwachte. As dat binnen is folget de ôfrekkening. 
 
 

De audiotour Balk Boterdorp is een initiatief Engelien Bouma in Balk. In 

samenwerking met de Stichting Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân is binnen de 

werkgroep hard gewerkt door de vrijwilligers en het resultaat mag er zijn. In de 

afgelopen maanden kon de audiotour worden beluisterd en bekeken via de app 

izitravel. Uit enthousiaste reacties van de inwoners van Balk en recreanten kan 

worden geconcludeerd dat de audiotour een schot in de roos is. Op een ludieke 

manier wordt de geschiedenis van de boterhandel aan de orde gesteld die nog 

altijd zichtbaar is in de prachtige huizen met versiering op de gevels. Daarnaast 

komen veel wetenwaardigheden over boter en het gebruik ervan aan de orde 

Naast de beoordeling door de jury telt dit jaar ook het aantal stemmen dat door 

het publiek is uitgebracht op de projecten via het internet. Op de website 

www.kernmetpit.nl kan iedereen op de pagina Friesland met een klik op 

Audiotour Balk Boterdorp helpen om de prijs binnen te halen. Een mooie 

gelegenheid om te helpen Balk regionaal en nationaal als Boterdorp op de kaart 

te zetten. 

 


