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1. Inleiding 

Historie Stichting Westermeer. 

Bij besluit van de gemeenteraad van Haskerland d.d. 30 november 1964 werd ingaande 1 
januari 1965 de Stichting Westermeer in het leven geroepen. Op 25 november 1965 werd de 
notariële akte gepasseerd en was de oprichting een feit. 
 
Aan de Stichting Westermeer werden de bezittingen, vorderingen, inkomsten, schulden en 
verplichtingen overgedragen, welke voordien behoorden tot de beide in de gemeente 
Haskerland werkzame instellingen voor maatschappelijk hulpbetoon, te weten die in Joure 
en Westermeer. 
 
Aanleiding tot de oprichting van de Stichting was het in werking treden van de Algemene 
Bijstandswet. Vanaf dat moment moesten de bestaande instellingen zich onthouden van 
hulpverlening krachtens de nieuwe wet. 
De woonkern Westermeer is in de loop der jaren geheel opgegaan in de plaats Joure. Om de 
herinnering levendig te houden, werd de nieuwe Stichting genoemd naar Westermeer. 
Bovendien bezat de instelling voor maatschappelijk hulpbetoon te Westermeer ook de 
meeste bezittingen. 
 
Met de opbrengsten daarvan werd in bepaalde noden en behoeften in de gemeenschap 
voorzien, zoals die zich in die tijd in het bijzonder naar voren drongen en waarvan de leniging 
als een gemeenschapstaak werd beschouwd. Daarom werd het van belang geacht het 
vermogen van de instellingen afzonderlijk te blijven beheren. Met betrekking tot de besteding 
der gelden en keuze van behoeften werd aansluiting gezocht bij het gewijzigde beeld van de 
maatschappij. 
Gekozen werd voor de behartiging van belangen, welke liggen op sociaal, cultureel en 
recreatief gebied. 
 
Na de gemeentelijke herindeling in 1984 is het werkgebied van de Stichting Westermeer 
uitgebreid tot het grondgebied van de nieuwe gemeente Skarsterlân. 
  
Met ingang van 1 januari 2014 is er een nieuwe situatie ontstaan door het vormen van 
de gemeente De Friese Meren. De Stichting Westermeer is nu een volledig zelfstandige 
Stichting, met het voormalig grondgebied van de gemeente Skârsterlan als werkgebied, met 
daaraan toegevoegd het dorp Terherne. 
 
2. Doelstelling en missie. 
 
De doelstelling van de Stichting Westermeer is in de statuten omschreven als volgt: 
“Het behartigen, door het verlenen van financiële steun, van algemene belangen op 
sociaal, maatschappelijk, cultureel of recreatief gebied ten behoeve van de 
gemeenschap, woonachtig binnen het werkgebied van de stichting.” 
 
De Stichting Westermeer verleent subsidie aan organisaties die algemene belangen 
behartigen binnen het grondgebied van de voormalige gemeente Skarsterlân en het dorp 
Terherne, welke liggen op sociaal, maatschappelijk, cultureel en recreatief gebied. 
 
Dit gebeurt via het verlenen van financiële steun aan organisaties die binnen het hiervoor 
beschreven terrein (gemeente Skarsterlân en het dorp Terherne) actief zijn. 



 
Jaarlijks is er aan subsidie ong. € 185.000,00 beschikbaar. Het beschikbare subsidiebedrag 
wordt in de jaarlijkse begroting vastgesteld. 
 
 
3. Bezittingen/Inkomsten. 
 
In totaliteit bezit de Stichting Westermeer ongeveer 159 hectare agrarische grond (peildatum 
eind 2019). Voor een specificatie van de bezittingen, de grootte, de getaxeerde waarden, 
pachtopbrengsten en dergelijke wordt verwezen naar de jaarrekening.  
Voor een specificatie van de belegde middelen, de wijze van belegging, het rendement, 
enzovoort wordt verwezen naar de jaarrekening. 
De jaarrekening is op te vragen bij de secretaris van Stichting Westermeer. 
 
 
4. Beheer/Besteding vermogen. 
 
De Stichting Westermeer heeft eigenlijk een tweeledige taak. Enerzijds het beheer van de 
bezittingen en anderzijds met de jaarlijkse revenuen uit die bezittingen de activiteiten op 
sociaal, maatschappelijk, cultureel en recreatief gebied financieel ondersteunen binnen het 
grondgebied van de voormalige gemeente Skarsterlân en daaraan toegevoegd Terherne. 
 
5. Stappenplan. 
 
Ongeveer 5 x per jaar komt het bestuur van Stichting Westermeer bijeen en behandelt dan 
de binnengekomen aanvragen. De aanvragen dienen te voldoen aan de onderstaande 
voorwaarden: 
 

1. De aanvraag moet betrekking hebben op een onderwerp dat zich geheel richt of 
afspeelt binnen de voormalige gemeente Skarsterlân of Terherne, het 
zogenaamde 'werkgebied'. 

2. De aanvraag moet een sociaal, maatschappelijk, cultureel of recreatief onderwerp 
betreffen. 

3. De aanvraag moet worden verricht door een vereniging of stichting. Aanvragen van 
particulieren zullen worden afgewezen. 

4. De aanvraag moet gericht zijn op eenmalige kosten, voor een investering of een 
project. Er wordt geen bijdrage verstrekt in de jaarlijkse vaste kosten van een 
organisatie. 

5. Stichting Westermeer geeft een bijdrage van maximaal 400 euro voor de 
notariskosten voor een nieuw op te richten stichting of vereniging.  
Deze staat los van de 4-jaren termijn genoemd in punt 7. 

6. Stichting Westermeer geeft een bijdrage voor een jubileum of lustrum activiteit (vanaf 
een 10-jarig bestaan van een vereniging of stichting). 
Deze jubileum/lustrum subsidie staat los van de 4-jaren termijn genoemd in punt 7. 

7. Elke vereniging komt slechts eenmaal in de vier jaar in aanmerking voor een 
bijdrage van de Stichting Westermeer. 

8. Voor jaarlijks terugkerende evenementen, kan bij lustrumvieringen een bijdrage 
worden verleend, zoals uitbrengen van een boek, film etc.. 

9. De aanvraag moet vóór aanvang van het evenement of de werkzaamheden worden 
ingediend. 

10. De toegekende bijdrage wordt vervolgens na realisatie van het project of het 
evenement uitbetaald, na toezending van de financiële verantwoording. 
 
 


