“Alles in de beste staat van cultuur”
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Historische schets
De Boelstra-Oliviers6ch6g werd op 27 augustus 1952 opgericht door de zusters Rigtje en
Neeltje Boelstra en hun respec6evelijke echtgenoten, Jan Wassenaar en Douwe Hoogeveen
ter nagedachtenis van hun (schoon)ouders Johannes Boelstra (1868-1947) en Grietje
Boelstra-Olivier (1866-1932).
Beide echtparen waren kinderloos en besloten de boerderijen die de zusters van hun ouders
hadden geërfd te zijner 6jd, na het overlijden van de oprichters, onder te brengen in de
s6ch6ng. De Boelstra-Oliviers6ch6ng moest na het overlijden van de langst levende gaan
func6oneren als een s6ch6ng ter ondersteuning van cultuur en wetenschap overeenkoms6g
de doelstelling door de oprichters meegegeven.
Van 1952 tot 1981 leidde de s6ch6ng een “slapend” bestaan. Overeenkoms6g de
bedoelingen van de oprichters werd er in die 6jd geen ruchtbaarheid aan de s6ch6ng
gegeven, mede omdat het uiteindelijke bezit van de s6ch6ng, de boerderijen van de ouders
Boelstra-Olivier, pas tot de s6ch6ng zou komen na het overlijden van de laatste oprichter.
Toen de laatste oprichtster, Neeltje Hoogeveen-Boelstra, in 1981 in een verpleeghuis
opgenomen moest worden verkreeg de boedelnotaris, mr. J.K. Rademakers, toestemming
van de Arrondissementsrechtbank Leeuwarden om de s6ch6ng in te schrijven in het
S6ch6ngen register en de s6ch6ng te ac6veren.
De heer Rademakers formeerde vervolgens overeenkoms6g de bepalingen in de statuten
een bestuur.
De statuten van de s6ch6ng zijn na 1952 gewijzigd in 1959 om te voldoen aan de eisen van
de Successiewet en vervolgens gewijzigd in 1998 om te voldoen aan de eisen van het
vernieuwde Burgerlijk Wetboek.
Op verzoek van de provincie Fryslân zijn de statuten gewijzigd in die zin dat twee
bestuursleden niet meer worden voorgedragen door Gedeputeerde Staten van Friesland.
Tegelijker6jd zijn de voordrachten voor de andere bestuursleden ook geschrapt omdat de
genoemde instellingen niet meer bestaan. Overigens wordt bij de invulling van vacatures
binnen het bestuur nog wel gekeken naar het oorspronkelijke uitgangspunt van de
oprichters.
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Doelstelling
De s6ch6ng hee^ als doel:
a. het verlenen van steun aan kunstenaars op het gebied van de beeldende kunsten, de
muziek of de le`erkunde en beoefenaars van enige tak van wetenschap, daaronder
begrepen wetenschappelijke studie, die in rela6e staan tot de provincie Friesland;
b. het verlenen van steun, meer speciaal het verstrekken van een of meer studiebeurzen
aan veelbelovende Friese studenten aan de Landbouw Universiteit te Wageningen,
aan de opleiding veeartsenij van de Rijksuniversiteit te Utrecht of aan leerlingen van
een andere inrich6ng van hoger of middelbaar agrarisch onderwijs;
c. het verlenen van steun aan ac6viteiten op het gebied van cultuur of landbouw in de
meest ruime zin;
d. het doen van uitkeringen ten behoeve van de s6lle armen van S6ens en het S6enser
Oudland.
In de beleidsperiode voert het bestuur de doelstelling uit zoals geformuleerd in de statuten
met als aantekening dat de verlening van steun onder “b” genoemd bij hoge uitzondering
geschiedt. De reden daarvoor is dat de studieﬁnanciering in Nederland sinds de oprich6ng
dusdanig goed is geregeld dat een dergelijke steunverlening in de ogen van het bestuur
minder prioriteit hee^. De daardoor vrijkomende middelen worden ingezet voor de andere
in de doelstelling genoemde ac6viteiten, waarbij dan gekeken wordt naar ac6viteiten die
met name bedoeld zijn voor jeugdigen.
Uitvoering van het onder “d” genoemde vindt plaats door incidentele ondersteuning van de
Voedselbank in de voormalige gemeente Leeuwarderadeel en sociaal-culturele ac6viteiten in
de dorpen S6ens, Koarnjum, Jelsum en Britsum die ten goede komen aan de dorpsbevolking.
Daarnaast krijgt de S6ch6ng Urgente Noden Friesland jaarlijks een bijdrage ten behoeve van
ondersteuning van inwoners van voormalige gemeente Leeuwarderadeel.
Promo9e
Ter promo6e van de s6ch6ng en de mogelijkheden voor het aanvragen van subsidies hee^
de s6ch6ng een website. Via deze website kan een aanvraagformulier voor subsidies worden
gedownload.
De ervaring van de afgelopen jaren hee^ geleerd dat door de website de naamsbekendheid
en daarmee het aantal aanvragen is toegenomen.
Naast de website verzoekt de s6ch6ng aan ontvangers van subsidies kenbaar te maken dat zij
een subsidie van de Boelstra-Oliviers6ch6ng hebben ontvangen. Ook via deze weg neemt de
naamsbekendheid van de s6ch6ng toe.
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Het bestuur
Het bestuur van de s6ch6ng bestaat uit vijf leden
a. een lid met een juridisch, liefst notariële achtergrond;
b. twee leden met een achtergrond op veeteeltgebied;
c. een lid met liefst een veterinaire achtergrond;
d. een lid met een culturele achtergrond;
De benoeming geschiedt door het bestuur.
Het bestuurslidmaatschap eindigt door bedanken, overlijden, faillissement, onder
curatelestelling, surseance van betaling, plaatsing in een psychiatrische inrich6ng, bereiken
van de zeven6gjarige lee^ijd en vertrek uit de provincie Friesland.
Het bestuur vergadert minstens tweemaal per jaar. In de prak6jk vergadert het bestuur vier
keer per jaar.
De vergaderingen worden gehouden in de voorkamer van de sate “de Botermijn” op het
S6enser Oudland onder S6ens, welke kamer als bestuurskamer is aangewezen. Bij verder
verpach6ngen van deze sate zal steeds in het pachtcontract bedongen moeten worden, dat
bedoelde kamer uitsluitend voor dit doel mag worden gebruikt en dat de pachter voor
behoorlijke reiniging en verzorging van dit vertrekt en het daarin aanwezige meubilair moet
zorg dragen en 6jdens bestuursvergaderingen koﬃe en thee voor de bestuursleden moet
schenken, voor welk een en ander aan de pachter een redelijke vergoeding, bestaande uit
een vast bedrag, zal worden toegekend.
Het bestuur zal in deze beleidsperiode, behoudens onvoorziene omstandigheden, bestaan
uit:
a. Mr. S. Swart, notaris
b. Ing. J.A. Wassenaar, veehouder te Hallum
c. Ing. E.H.I. Hehnga, veehouder te Cornjum
d. Drs. P. Meijer, dierenarts te S6ens
e. L. Oldersma, adjunct directeur Tresoar, te Goutum
Bestuursvergoeding
De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning of vergoeding;
werkelijk gemaakte onkosten kunnen aan hen vergoed worden.
Adviseurs
Het bestuur kan zich laten bijstaan door adviseurs.
In de beleidsperiode laat het bestuur zich bijstaan door de volgende adviseur:
Mr. D. Visser, landbouwkundig rentmeester, voor het overleg met de pachters inzake
landbouwkundige aangelegenheden.
De heer Visser krijgt een vergoeding voor zijn werkzaamheden op basis van een declara6e
voor zijn uren.
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Kapitaal
Het kapitaal van de s6ch6ng bestaat uit de drie boerderijen de s6chters hebben nagelaten. In
de statuten is vastgelegd dat het kapitaal in tact moet blijven en onder geen beding mag
worden aangewend voor het doen van uitkeringen of andere uitgaven, welke uit de
inkomsten bestreden moeten worden.
Verder is in de statuten vastgelegd:
1. De s6ch6ng zal de onroerende goederen welke tot het kapitaal der s6ch6ng behoren
met zorg beheren door deze aan goede pachters of huurders op gebruikelijke
voorwaarden te verpachten of te verhuren of in erfpacht uit te geven.
2. Uit de bruto-inkomsten zullen de op deze goederen rustende belas6ngen en lasten en
de kosten van onderhoud (voor zover deze voor rekening van de s6ch6ng komen)
worden betaald en zal voorts een reserve voor in de toekomst te verwachten kosten
van repara6e of vernieuwing en voor andere onvoorziene uitgaven worden gevormd.
3. Voor de kosten van onderhoud en de stor6ng in het reservefonds tezamen zal jaarlijks
minstens 6en procent van de ne`o pacht, canon of huur – daaronder verstaande
bruto pacht, canon of huur na a^rek van de belas6ngen en lasten – worden
aangewend.
4. Het aldus te vormen reservefonds zal afzonderlijk op solide wijze moeten worden
belegd, de renten daarvan zullen worden beschouwd als gewone inkomsten en zullen
beschikbaar zijn voor het doen van uitkeringen.
Het bestuur zal de tot het kapitaal der s6ch6ng behorende onroerende goederen noch
geheel noch gedeeltelijk kunnen vervreemden of bezwaren, tenzij het daartoe tevoren de
uitdrukkelijke mach6ging zal hebben verkregen van het College van Gedeputeerde Staten
van Friesland, welk college deze mach6ging alleen op grond van blijkbare noodzaak zal
verlenen. De door zodanige vervreemding te verkrijgen opbrengsten zullen als kapitaal
worden beschouwd en terstond weder belegd moeten worden, zo mogelijk door aankoop
van soortgelijke goederen.
Indien mogelijk zal het bestuur in de beleidsperiode de middelen van het reservefonds
aanwenden om, naast onderhoud van de bestaande goederen, grond aan te kopen om de
bestaande bedrijven rendabel te laten zijn. Deze aankopen mogen niet ten koste gaan van
het onderhoud van de goederen en de reguliere uitgaven ten behoeve van de doelstelling.
Ul6mo 2020 bestond het kapitaal van de s6ch6ng uit:
Zathe De Botermijn
€ 176.745,46
Land 7.35.00 ha.
€ 29.572,32
Zathe Swaarderterp (land) € 205.792,45
Nieuw Horne Zathe
€ 224.120,98
Land 54.15.40 ha.
€ 217.886,00
“nieuw” land 6.31.7 ha
€ 167.747,08
inventaris bestuurskamer
€ 24.562,58
RABO Bank
€ 310.734,25
Totaal

€1.357.161,16
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Inkomsten en Uitgaven
Uit de zuivere inkomsten van de onroerende goederen, na a^rek van belas6ngen, en de in
komsten van andere bezihngen zullen de algemene onkosten der s6ch6ng, zoals kosten van
beheer en administra6e, eventuele belas6ngen ten laste van de s6ch6ng en verder onkosten
worden betaald.
Wat resteert is beschikbaar voor het doen van uitkeringen overeenkoms6g de doelstellingen
van de s6ch6ng. Statutair is nog vastgelegd dat de s6ch6ng de kosten van het onderhoud van
zeven familiegraven op het kerkhof te S6ens en van de graven van de oprichters van de
s6ch6ng te Heemstede en Sint Annaparochie moet voldoen.
Van de inkomsten wordt overeenkoms6g de statuten 10 procent van der inkomsten
toegevoegd aan het reservefonds onderhoud.
Aan kosten voor het bestuur wordt jaarlijks gemiddeld € 5000,- uitgegeven. Deze kostenpost
bestaat uit porto- en administra6ekosten, beheerskosten (rentmeester), verzekeringen,
energie, beveiliging, grafonderhoud, hos6ng en onderhoud website.
Jaarlijks ontvangt de s6ch6ng circa honderd aanvragen voor subsidie of ondersteuning. Om
de aanvragen enigszins te stroomlijnen hee^ de s6ch6ng een website aangemaakt waar
uitleg wordt gegeven over de doelstelling van de s6ch6ng en de voorwaarden die gesteld
worden aan het toekennen van een subsidie.
Om de aanvragen te stroomlijnen hee^ de s6ch6ng een aanvraagformulier voor subsidies
samengesteld dat via de website gedownload kan worden. Inmiddels maakt het gros van de
aanvragers gebruik van dit formulier.
Het bestuur stree^ er naar om het ne`o resultaat van de bedrijfsvoering, zijnde € 70.000, uit
te keren aan aanvragen die overeen komen met de doelstelling. Niet elk jaar kan hier aan
voldaan worden, de resterende gelden worden dan beschikbaar gehouden voor het doen
van uitkeringen overeenkoms6g de doelstelling in het volgende jaar.
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