Nieuwsbrief BjusterFerskaat nr. 1, 20 december 2016
Voor de besturen van de organisaties die reeds vóór-geïnformeerd werden op de bijeenkomst van
29 november in De Kanselarij over de mogelijkheid van deelname aan het project BjusterFerskaat en
allen die al anderszins direct of indirect betrokken zijn bij de voorbereidingsfase van de uitvoering.
Geacht bestuurslid, vertegenwoordiger of belangstellende,
Wij sluiten met dit mailbericht aan op de informatie bijeenkomst over het project
BjusterFerskaat op 29 november. Deze werd door vertegenwoordigers van veel uitgenodigde
organisaties waaronder de uwe, bezocht. De meeste bezoekers namen het
aanmeldingsformulier mee naar huis om zich op basis van de ontvangen informatie verder
te kunnen beraden op deelname aan het project. Wij vroegen u door terugzending voor
uiterlijk 16 december te laten weten of u ons wilt laten weten in beginsel positief te staan
tegenover deelname aan het project BjusterFerskaat. De op deze wijze verzamelde reacties
hebben ons een goed beeld gegeven van de positieve waardering van het projectplan.
Meer en concrete informatie.
Ook leverde deze eerste ontmoeting van de projectleiding met de beoogde deelnemende
organisaties waardevolle aanvullende kennis op over enkele aspecten voor de verdere
projectuitwerking. Zo bleek een duidelijke behoefte te bestaan aan meer inhoudelijke
gegevens over de organisatie en opzet van het expositieplan zelf en over de financiële
consequenties van deelname voor de projectdeelnemers. Logische vragen, waarop uiteraard
de antwoorden helder moet zijn voordat u als geïnteresseerde organisaties inderdaad kunt
besluiten zich definitief in te schrijven als deelnemer.
Communicatie
Ons tijd - en communicatieplan voor de verschillende bij het project betrokken groepen gaat
in werking per 15 februari 2017 en vermeldt de publicatie van gedetailleerde gegevens over
alle onderdelen en aspecten van het projectverloop in 2017 en 2018. Vooruitlopend daarop
informeren wij u naar aanleiding van uw inbreng op de bijeenkomst op 29 november als
volgt:
De tentoonstelling
Het is de bedoeling om in de expositie BjusterFerskaat van elke deelnemende religie en
levensbeschouwing specifieke informatie, beelden en voorwerpen te tonen in een eigen
decorum. Door dat voor alle deelnemende organisaties te doen, ontstaat een uniek tot nu toe
niet eerder beschikbaar overzicht van de veelheid en de diversiteit aan religie en
levensbeschouwing in Friesland. Wonderlijk veel en verschillend inderdaad, of op z’n Fries
gezegd: BjusterFerskaat.
De verdere expositie uitwerking is gebaseerd op dit fenomeen: het illustreert de
verwondering over het kunnen vormen van een gemeenschap, een MIENSKIP, en plaatst de
expositie BjusterFerskaat passend in het kader van de programmering van CH 2018. Juist
het met elkaar vormen, onderhouden, uitbreiden of vernieuwen van een gemeenschap van
zo diverse groepen wordt maximaal mogelijk door de ontmoeting op elkaars feesten in die
feestelijke sfeer elkaar te leren en begrijpen en te waarderen.
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Feest
Geen wonder dat wij als thema voor de expositie BjusterFerskaat gekozen hebben voor het
thema Feest. De ook typerende en verschillende invulling van elke deelnemende organisatie
zullen wij op alle mogelijke concrete wijzen in de gehele expositie laten zien. Bij de
uitvoering van onze plannen is uw kennis en medewerking daarvoor natuurlijk
onontbeerlijk.
Uitvoering
Ook nu al werken wij als projectleiding in de voorbereiding van het hele project al samen
met allerlei relevante instellingen en kenniscentra. Die vindt u in de brochure en op de
website vanaf medio februari vermeld, maar reeds nu lijkt het voor u goed te weten dat
groepjes oudere HBO studenten een grote rol spelen bij het leggen van contacten en
interviewen van de deelnemende religies en levensbeschouwelijke bewegingen. Wij
begeleiden hen daarbij en zij kennen de bijzonderheden en de gevoeligheden van het hele
project BjusterFerskaat al heel goed omdat ze vanaf het begin al betrokken waren bij alle
onderdelen van de projectuitwerking.
Begroting en dekkingsplan
Met de inzet van zoveel gekwalificeerde en gemotiveerde vrijwilligers is ook verklaard hoe
het mogelijk is een zo omvangrijk project met een laag budget te kunnen organiseren.
Natuurlijk speelt daarbij ook het grote aantal van organisaties en personen een rol. Hoe
groter de deelname hoe kleiner ieders bijdrage kan zijn. In het bijzonder is ook de opzet van
het financieringsmodel hierbij doorslaggevend. Een groot deel van de organisatie - en
uitvoeringskosten zullen in dit project uitgevoerd worden door ondernemingen en
instellingen in de vorm van “natura”, adequate en deskundige hulp bij de uitvoering en
organisatie. Uiteraard hebben we daarnaast reeds contact met een aantal relevante fondsen
die vooral voor financiële ondersteuning (out of pocket ) zullen zorgen.
Projectfinanciering
Waarom dan – toch – een bijdrage van de deelnemende organisaties? Kerken en andere
geloofsgemeenschappen hebben toch al zo weinig budget ruimte, dat weten we maar al te
goed! Maar uiteindelijk is het toch ook redelijk dat de deelnemers een kleine bijdrage doen
aan de totale kosten die verbonden zijn aan een project dat zo helder hun presentie en
gedachtegoed zichtbaar maakt in de maatschappij. En ook de bereidheid van financiering en
sponsoring van derde partijen neemt daarmee toe
Meerjarenbegroting en het dekkingsplan
Aan de meerjarenbegroting en het dekkingsplan wordt nog door meerdere partijen en
uiteraard ook met penningmeester van de Stichting gewerkt. Wij kunnen u op dit moment
alleen nog de verzekering geven dat, uitgaande van 30 deelnemers, de deelnamekosten voor
het eerste jaar (lopende) projectjaar maart 2016-febr 2017 en het tweede jaar maart 2017-febr
2018 gemiddeld per deelnemer niet hoger dan euro 250 per jaar zullen zijn. Wij verwachten
over het derde projectjaar maart 2018-febr 2019 geen deelnemersbijdrage meer te hoeven
vragen.
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Overigens is binnen het bestuur van de Stichting BjusterFerskaat overeengekomen dat, zo
nodig en op verzoek, oplossingen voor (heel kleine) organisaties gezocht zullen worden die
passen in het totale financieringsplan, opdat het niet kunnen deelnemen aan het project om
financiële redenen voorkomen wordt.
Tenslotte:
Wij vertrouwen erop u en uw medebestuurders met deze uitgebreide gegevens voldoende te
hebben geïnformeerd om te kunnen besluiten deel te nemen aan het expositieproject
BjusterFerskaat van de Raad van Kerken Leeuwarden en Platform Levensbeschouwing in
Kleurrijk Fryslân. Van velen ontvingen wij reeds een (voorlopige) aanmelding. De
mogelijkheid daartoe willen we, om organisatorische redenen, open houden tot uiterlijk 1
februari 2017. Maar misschien hebt u zich daarvoor al ingeschreven. Op basis daarvan willen
dan kunnen besluiten het project definitief uit te voeren
Wij kunnen ons voorstellen dat uw bestuur naast de nu verstrekte informatie, ons toch graag
nog in een persoonlijk gesprek een aantal vragen wil stellen. Wij zijn graag daartoe zeker
bereid als u ons daarvoor uitnodigt in uw bestuur- of commissievergadering via ons e-mail
adres contact@bjusterferskaat.nl of via telefoon nummer 06 22451565 .
Met een vriendelijke groet,
namens de projectleiding.
Rommert Krijtenburg
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