
1 

JAARSTUKKEN

BESTUURSVERSLAG 2018 

Fryslân verbinden met de wereld/ 
de wereld verbinden met Fryslân 

Leeuwarden, 22 maart 2019

Hofsteenge Zeeman Groep B.V. 
Voor waarmerkingsdoeleinden 
behorend bij controleverklaring 
d.d. 22 maart 2019





3 

Inhoud 
Tresoar in 2018: de oogst van een rijk jaar ............................................................................................................ 5 

Inleiding: Fryslân verbinden met de wereld/de wereld verbinden met Fryslân ............................................. 5 

Realisatie van de 5 hoofddoelstellingen .......................................................................................................... 6 

Kennisknooppunt ......................................................................................................................................... 6 

Informatieorganisatie.................................................................................................................................... 7 

Universiteitsbibliotheek ................................................................................................................................ 7 

Center of community meaning ................................................................................................................... 8 

Verbreding Fries literair klimaat .................................................................................................................. 8 

Overige opgedragen taken ........................................................................................................................... 9 

Fundamentele veranderingen en de organisatie ............................................................................................ 9 

Bestuurlijke structuur ........................................................................................................................................... 11 

Gebruik van het Fries ........................................................................................................................................ 11 

Rechtmatigheidsparagraaf ............................................................................................................................... 11 

Ad ARBO-wet ................................................................................................................................................ 12 

Ad Archiefwet ............................................................................................................................................... 12 

Ad Gemeenschappelijke regeling (GR) ........................................................................................................ 12 

Ad Algemene Verordening Gegevensbescherming ................................................................................... 13 

Ad Wet hergebruik Overheidsinformatie ................................................................................................... 13 

Ad Financiële regelgeving ............................................................................................................................ 13 

Ad Klachtenregeling .................................................................................................................................... 13 

Weerstandsvermogen ...................................................................................................................................... 14 

Risicoparagraaf ................................................................................................................................................. 14 

Verbonden partijen .......................................................................................................................................... 15 

Financiering ...................................................................................................................................................... 15 

Begroting en realisatie ..................................................................................................................................... 15 

Onderhoud Kapitaalgoederen ......................................................................................................................... 15 

Outputgegevens ................................................................................................................................................... 16 

Collectiemanagement...................................................................................................................................... 16 

Materieel beheer .......................................................................................................................................... 16 

Collectievorming ......................................................................................................................................... 20 

Ontsluiting en metadatering ..................................................................................................................... 24 

Publieksactiviteiten .........................................................................................................................................28 

Literatuurbevordering ................................................................................................................................. 35 

Zakelijke Dienstverlening............................................................................................................................ 37 

Bedrijfsvoering ...................................................................................................................................................... 38 

ICT ...................................................................................................................................................................... 38 

Gebouwen ......................................................................................................................................................... 38 

Personeel en Organisatie ................................................................................................................................. 39 

Ziekteverzuim .............................................................................................................................................. 39 

Formatie ........................................................................................................................................................ 39 

Hofsteenge Zeeman Groep B.V. 
Voor waarmerkingsdoeleinden 
behorend bij controleverklaring 
d.d. 22 maart 2019



4 

In en uitstroom ............................................................................................................................................ 39 

Organisatieplan ............................................................................................................................................ 39 

Leiderschapsontwikkeling .......................................................................................................................... 40 

Strategische personeelsplanning .............................................................................................................. 40 

Evenwichtige personeelsopbouw en mobiliteit ....................................................................................... 40 

Employability (duurzame inzetbaarheid) .................................................................................................. 40 

Efficiënte HR infrastructuur ........................................................................................................................ 41 

Functiegebouw ............................................................................................................................................. 41 

Jaargesprekken (ontwikkelingsgesprekken), beoordeling en beloning ................................................... 41 

Bijlage ............................................................................................................................................................... 43 

Literaire activiteiten van Tresoar 2018 ....................................................................................................... 43 

Jaarrekening 2018 ................................................................................................................................................. 45 

Hofsteenge Zeeman Groep B.V. 
Voor waarmerkingsdoeleinden 
behorend bij controleverklaring 
d.d. 22 maart 2019



 
5 

Tresoar in 2018: de oogst van een rijk jaar 

Inleiding: Fryslân verbinden met de wereld/de wereld verbinden met Fryslân 
In de meerjarenbeleidsperiode 2017-2020 is het motto voor alles wat Tresoar doet: verbinden, 

verbinden, verbinden. Na de voorbereidingen in 2017, kon Tresoar in 2018 ten volle werken aan het 

geven van vorm en inhoud aan dit motto. Natuurlijk waren daarbij de impulsen van het ‘historische’ 

jaar 2018 van grote betekenis. Als culturele hoofdstad van Europa zagen Leeuwarden/Fryslân en alle 

instellingen en organisaties zich voor de prachtige en uitdagende taak gesteld om honderdduizenden 

bezoekers uit binnen- en buitenland kennis te laten maken met en inzicht te bieden in Friese cultuur 

en cultuur in Fryslân. In het bijzondere jaar 2018 zijn we er in geslaagd belangrijke stappen te zetten 

in het verbinden van Fryslân, Friese taal, geschiedenis en cultuur met de wereld. Zo’n ambitie – 

verbinden met de wereld – lijkt op het eerste gezicht hoog gegrepen, maar wanneer we kijken naar 

de activiteiten en resultaten van het jaar 2018, dan mogen we met trots en overtuiging stellen dat 

Tresoar zich ontwikkelt tot een sterke ketenpartner  in de provinciale, nationale en internationale 

culturele infrastructuur.   

In dit Bestuursverslag leggen we op hoofdlijnen verantwoording af voor het gevoerde beleid en de 

behaalde resultaten. Alvorens de output te beschrijven, vatten we beleid, doelstellingen en 

resultaten in dit hoofdstuk samen.  

Door het begrip ‘verbinden’ centraal te stellen en als ijkpunt te nemen voor ons doen en laten, zijn 

we in staat geweest om in 2018 een belangrijk deel van onze hoofddoelstellingen van het 

meerjarenbeleidsplan te realiseren: 

1. Tresoar verbindt zijn archieven en collecties op basis van het principe ‘open linked data’ met 

de wereld en verbindt de wereld met Fryslân: In 2018 maakte Tresoar met het ‘open linked’ 

maken van zijn databestanden belangrijke stappen voorwaarts in de vorm van de 

ontwikkeling van de noodzakelijke software enerzijds (Echoes) en de vorming van een 

krachtige provinciale en landelijke netwerkorganisatie anderzijds (Redbot). 

2. Tresoar verbindt zich met de aan de hoofddoelstellingen verbonden doelgroepen: in 2018 

versterkte Tresoar zijn positie in de academische gemeenschap via het Hoger Onderwijs 

Akkoord Fryslân en verbond Tresoar zich aan de doelgroep studenten door een nauwe 

samenwerking met de Universiteitsbibliotheek van de Rijksuniversiteit Groningen. Het is 

verheugend te zien hoe investeringen in kennis en technologie van linked data zich vertalen 

in verbreding en verdieping van de maatschappelijke rol van Tresoar. De positie van Tresoar 

in het grote samenwerkingsverband Datahuis Wadden is daar een mooi voorbeeld van. In 

2018 kwam Tresoar tot een overeenkomst met de Open Universiteit (OU) over de 

huisvesting van het studiecentrum Leeuwarden van de OU in het Tresoargebouw. 

In 2018 verbond Tresoar zich aan historische ‘communities’ door het aangaan van 

samenwerkingsverbanden op het terrein van acquisitie van particuliere archieven en door 

het breed inzetten van het platform ‘Friese handen’ dat gericht is op de ontsluiting van 

archieven en collecties; in 2018 verbond Tresoar zich met het onderwijs door de uitvoering 

van een actief educatief programma. 

Het jaar 2018 bood natuurlijk uitgelezen kansen om Tresoar met nieuwe doelgroepen te 

verbinden. Via de talloze presentaties, lezingen en tentoonstellingen in het kader van het 

LF18 programma Lân fan Taal speelde Tresoar een centrale rol in het bereiken van meer dan 

200.000 geïnteresseerden in Friese taal en cultuur. 
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3. Tresoar verbindt zijn eigen mensen en werkprocessen om een effectieve en efficiënte 

organisatie te zijn: in 2017 startte Tresoar met een nieuw organisatiemodel op basis van het 

‘opgavengestuurd werken’, waarin mensen en taken worden georganiseerd rond 

maatschappelijke opgaven. In 2018 zijn in dit kader pilots uitgevoerd om de werkwijze te 

testen. Het opgavengestuurd werken veroorzaakte ook spanningen in de organisatie. 

Ondernemingsraad, management en medewerkers hebben in een open overleg de 

problemen benoemd en werken aan de verbetering van organisatie- en 

communicatiestructuur. 

4. Tresoar verbindt verleden, heden en toekomst en staat op die wijze in het centrum van het 

proces van cultuuroverdracht: in 2018 organiseerde Tresoar met extra middelen en 

inspanning een intensief programma van tentoonstellingen, lesprogramma’s, publicaties, 

lezingen, cursussen, e.d. De opdracht om verhalen te vertellen en duiding te geven aan 

geschiedenis en toekomst van Fryslân en haar inwoners, kon in het speciale jaar 2018 ten 

volle worden uitgevoerd.  

 

Realisatie van de 5 hoofddoelstellingen 

Kennisknooppunt  
In 2018 versterkte Tresoar zijn positie als knooppunt in de kennis-infrastructuur van Fryslân. De eigen 

collectie van Tresoar is hierin essentieel en in 2018 is zowel de archiefwettelijke, als de particuliere 

component van de collectie kwalitatief en kwantitatief gegroeid. In 2018 is op initiatief van de 

Provincie Fryslân en in samenwerking met Friese erfgoedinstellingen gewerkt aan de nadere definitie 

van het  begrip ‘Kolleksje Fryslân’. Het gaat hier om een samenhangend geheel van vraagstukken 

naar inhoud en samenstelling van de provinciale collectie en de verdeling van verantwoordelijkheden 

op het gebied van beheer, behoud en beschikbaarstelling. We mogen stellen dat in 2018 een 

paradigmatische omslag in het denken over de toegankelijkheid van Friese erfgoedcollecties heeft 

plaatsgevonden. Het gaat niet alleen om fysieke collecties binnen de instellingsmuren, maar ook om 

informatiebronnen daarbuiten. Via de technologie van linked data gaan we deze dynamische 

collectie verbinden en toegankelijk maken. In het provinciale cultuurbeleid, zoals verwoord in de 

beleids- en uitvoeringsnotitie ‘Mei holle, hert en hannen’, speelt het begrip ‘Kolleksje Fryslân’ (KF) 

een belangrijke rol. De centrale vraag is hoe Fryslân in al zijn aspecten – mentaal, economisch, 

cultureel , politiek, enz., enz.- een duurzame representatie kan vinden in een ‘collectie’ waarmee 

kennis, gedachten en emoties, inzichten en waarden een maatschappelijke relevantie krijgen in het 

heden en in de toekomst. Met deze definitie voegen enkele belangrijke nieuwe elementen toe aan 

de tot nu toe landelijk gebruikte definities die veelal aan instituties en aan materiële vormen van 

roerend erfgoed zijn verbonden (denk aan de ‘Collectie Nederland’ als optelsom van de collecties van 

rijksgesubsidieerde musea).  

Een sterk accent kreeg de verbinding met externe collecties op basis van de vraag uit de 

wetenschappelijke wereld (denk aan Meertaligheid, Waddenbibliotheek, e.d.). Tresoar speelt een 

belangrijke rol in de groep van landelijke Plusbibliotheken, die een kwaliteitsaanbod verzorgt binnen 

het stelsel van Openbare Bibliotheken in Nederland. Met een aantal speerpunten neemt Tresoar deel 

in dit netwerk (o.a. Fries, meertaligheid, denksporten, klassieke taal en geschiedenis, filosofie). Eind 

december heeft Tresoar het voorzitterschap van de Stichting Plusbibliotheken op zich genomen. 

Een belangrijke randvoorwaarde voor het realiseren van de kennisknooppuntfunctie is het beheer en 

behoud van de collectie. Met de eigen depots en het nieuwe Fries Collectie Centrum voldoen we aan 

de voorwaarden die aan het fysieke beheer van de archieven en collecties gesteld worden. Ten 
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aanzien van het beheer van digitale archieven is er de belangrijke ontwikkeling van het landelijke e-

depot waar Tresoar op is aangesloten. In 2017 is met de provincie Fryslân gewerkt aan een pilot om 

de vraagstukken rond en de mogelijkheden van e-archives in het algemeen en het landelijke e-depot 

in het bijzonder te onderzoeken. In 2018 zou een strategisch advies aan de directie van de provincie 

Fryslân worden gepresenteerd inzake de digitale duurzaamheid van de provinciale archieven. Deze 

doelstelling kon niet worden gerealiseerd omdat de provincie Fryslân de complexe 

verantwoordelijkheden en taken met betrekking tot een duurzame digitale infrastructuur voor 

overheidsinformatie nog niet heeft gedefinieerd in een opgave waarin ook Tresoar als partner werd 

opgenomen. Het uitblijven van een dergelijke definitie is een punt van zorg dat ook bestuurlijk zal 

worden geagendeerd in 2019. 

Informatieorganisatie 
Tresoar als informatieorganisatie richt zich op digitale bruikbaarheid en zichtbaarheid van informatie. 

In 2018 heeft Tresoar met zijn eigen datalab en in samenwerking met andere partijen intensief en 

consequent ingezet op het gebruik van open standaarden en voorzieningen, de versterking van 

provinciale, landelijke en internationale netwerken (Redbot, NDE, Echoes) en de inrichting van de 

digitale infrastructuur op basis van het drielagenmodel (data-, verbindings- en dienstenlaag). Cruciaal 

is de samenwerking met de erfgoedpartijen in Fryslân in het kader van de serviceorganisatie Redbot, 

een uitvloeisel van het Deltaplan Digitalisering.  In 2018 is een businessplan tot stand gekomen op 

basis waarvan in 2019 besluitvorming kan plaatsvinden over de inrichting van een digitale 

infrastructuur (hard- en software, kennis en advisering) voor de Friese erfgoed- en culturele sector. 

Het businessplan is aangeboden aan de provincie Fryslân in het kader van de provinciale ambitie om 

tot een duurzame digitale infrastructuur voor het Friese erfgoed te komen (zie provinciale nota Mei 

hert, holle, hannen, doelstelling Redbot).  

Universiteitsbibliotheek  
In 2018 heeft Tresoar zijn wetenschappelijke bibliotheekfunctie als universiteitsbibliotheek van 

Fryslân verder ontwikkeld: 

1. Er is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Universiteitsbibliotheek van de RUG

waardoor studenten in Leeuwarden hetzelfde digitale voorzieningenniveau kunnen genieten

als in de UB Groningen. Tresoar is partner in het Hoger Onderwijs Akkoord Fryslân.

2. In het Tresoargebouw worden mastercolleges gegeven door de RUG en vinden er

bijeenkomsten plaats van en met studenten

3. Tresoar verzorgt de bibliotheekfunctie voor de RUG-Campus Fryslân en voor Friese

kennisinstituten (Fryske Akademy/Mercator, Waddenacademie, e.d.) en ontwikkelt speciale

thematische voorzieningen, aansluitend op Friese kennisgebieden (Waddenbibliotheek,

Meertaligheid).

4. Het Tresoargebouw biedt plaats voor studie, ontmoeting en debat. In 2018 zijn de

studieplekken uitgebreid en vond in ruime mate avondopenstelling plaats.

5. Tresoar levert in het samenwerkingsverband Leeuwarden Studiestad een bijdrage aan het

academisch klimaat door het organiseren en faciliteren van diverse activiteiten (Studium

Generale-lezingen, lunchlezingen, onderhoud en redactie website Studium Generale).

6. In 2018 is een overeenkomst gesloten met de Open Universiteit om de OU te huisvesten in

het Tresoargebouw

7. Tresoar heeft het voorzitterschap van de Stichting Plusbibliotheken (niet-universitaire

bibliotheken met een wetenschappelijke steunfunctie) op zich genomen en werkt aan een

verdere uitbreiding van de verbindende rol tussen wetenschap en burger. Tresoar heeft het

besluit genomen om trekker te zijn in het programma Kennisbazen dat voorziet in de creatie
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van kennisplatforms om wetenschap naar de geïnteresseerde burger te brengen en om 

communities te vormen rond kennisthema’s. 

Center of community meaning 
Als kennisknooppunt en als informatieorganisatie geeft Tresoar zo volledig en betrouwbaar mogelijk 

toegang tot data en kennis. Maar Tresoar vertelt ook ‘verhalen’ en ondersteunt mensen –individueel 

en collectief – in het geven van duiding aan ontwikkelingen en gebeurtenissen door kennis en 

informatie thematisch te presenteren in de vorm van lezingen, publicaties, tentoonstellingen, e.d. In 

2018 heeft Tresoar zeer intensief invulling gegeven aan de publieksdoelstellingen in het kader van 

LF18 (zie bijlage LF18). Met de ontwikkeling van de ‘roots- reisgids’ geven we mensen de 

mogelijkheid om laagdrempelig het verhaal van eigen familie en plaats van herkomst te ontdekken. 

In samenwerking met andere instellingen (Keunstwerk, Kunstkade, Friese Museum 

Kinderuniversiteit) is een intensief educatief programma uitgevoerd.  

In 2018 is met het crowdsourcing platform Friese Handen uitvoering gegeven aan ons streven om 

een grote groep mensen te betrekken bij lokale en regionale geschiedenis. Tientallen vrijwilligers 

hebben hun bijdrage geleverd aan de vergroting en verdieping van de kennis van hun persoonlijke 

geschiedenis en hun omgeving. Met enkele specifieke community-projecten heeft Tresoar 

bijgedragen aan vergroting van lokale identiteit en betrokkenheid van de burger bij zijn omgeving. 

Voorbeelden hiervan zijn het project Holwerd aan Zee en Iepen Doar(p) in Feanwâldsterwâl. Ook op 

andere manieren, bijvoorbeeld door de samenwerking met lokale marketingpartijen, kon de rol van 

Tresoar als ‘verhalenverteller’ worden versterkt. De samenwerking met de historische vereniging van 

Beetsterzwaag en de lokale toeristische organisatie Cultbee in het projekt Skjin Laai in Beetsterzwaag 

is hiervan een voorbeeld. 

Verbreding Fries literair klimaat 
Tresoar bevordert de Friese literatuur en verbreedt het literaire klimaat in Fryslân. Tresoar doet dit in 

samenwerking met de partners in de taalalliantie waaronder de AFUK. De taken ten aanzien van 

collectie- en archiefvorming, documentatie en beschikbaarstelling van informatie en kennis worden 

verwezenlijkt binnen de doelstellingen kennisknooppunt en center of community meaning. In 2018 is 

een veelzijdig en intensief Fries-literair programma uitgevoerd in het kader van LF18. In Tresoar 

hebben duizenden bezoekers kennis genomen van aspecten van de Friese literatuur(geschiedenis) 

via tentoonstellingen, lezingen en rondleidingen. In 2018 heeft Tresoar via vele opdrachten een 

actieve rol gespeeld in de productie van Friese literatuur. Aan het begin van het jaar vonden enkele 

tentoonstellingen en presentaties plaats rond de opdrachtbundel Ienkennich Lânskip van Eppie Dam 

en Gijs Dragt. Eind 2018 won deze Tresoar-uitgave de culturele prijs van de gemeente Fryske Marren. 

In de herfst bezochten 1000 mensen de tentoonstelling Skjin laai in Beesterzwaag, waarin meer dan 

30 kunstenaars en dichters de ‘leegte’ verbeeldden en verwoordden  

Ook de literair-historische component kreeg veel aandacht, o.a. door de documentaire Yn dit lânskip 

leit myn libben, die ook op de nationale TV werd uitgezonden. Met een nieuwe 

literatuurgeschiedenis werd een breed publiek ingeleid in de kennis van de Friese letteren. Met een 

tentoonstelling en een publicatie werd de avantgarde in de Friese literatuur in de jaren ’50 en ’60 

rond het tijdschift Quatrebras uitvoerig belicht. Belangrijk was ook de publicatie van de meertalige 

bundel Selected Poems van Obe Postma en de algemene literatuur geschiedenis, “Salang de beam 

bloeit”.   

Van structureel belang is de ingebruikname in 2018 van OBE, het nieuwe podium voor Friese taal en 

cultuur. In eerste instantie is OBE geprogrammeerd door het aan LF18 verbonden team Lân fan Taal, 

maar Tresoar heeft in 2018 reeds de voorbereidingen getroffen voor de programmering van OBE in 
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2019 en volgende jaren. Het nieuwe podium geeft Tresoar de mogelijkheid om op een 

laagdrempelige wijze, op een strategische plek in de stad, Friese cultuur te presenteren in 

multimediale vormen.  

Tenslotte dient hier te worden vermeld dat in 2018 de basis is gelegd voor een organisatorische 

herinrichting van de taken op het terrein van de Friese literatuurbevordering. Naast herinrichting, is 

er ook sprake van uitbreiding van de formatie om de literaire taken goed te kunnen uitvoeren. 

 

Overige opgedragen taken 

Deltaplan Digitalisering 

In opdracht van de provincie Fryslân is Tresoar penvoerder van het Deltaplan Digitalisering, een 

substantiële impuls voor digitaal beheer en beschikbaarstelling van cultureel erfgoed in Fryslân. In 

samenwerking met de brede erfgoedsector wordt niet alleen ‘content’ geproduceerd, maar wordt 

ook de basis gelegd voor een duurzame digitale infrastructuur in de vorm van een service-organisatie 

(Redbot) voor datamanagement, technologie en kennis. In 2017-2018 is het project onder financiële 

druk komen te staan door een gewijzigde opstelling van de Belastingdienst ten opzichte van de BTW-

status van het project. Om het projectbudget inclusief BTW in te kunnen richten – waar uitgegaan 

was van een budget exclusief btw- moesten de aan de partners toegekende budgetten worden 

gekort. In 2018 zijn alle partijen tot nieuwe afspraken gekomen. 

Dienstverleningsovereenkomst Provinciale Archieven 

In opdracht van de provincie Fryslân voert Tresoar per dienstverleningsovereenkomst de aan de 

provincie bij Archiefwet opgedragen taken uit ten aanzien van beheer en behoud van de provinciale 

archieven. In 2017 is, na evaluatie in 2016, een nieuw DVO tot stand gekomen dat bekrachtigd is in 

2018. Binnen het kader van dit DVO werken provincie en Tresoar nog aan de nadere invulling van de 

rol van Tresoar in de ontwikkeling van een duurzame digitale infrastructuur voor 

overheidsinformatie.  

 

Fundamentele veranderingen en de organisatie 
Kunnen we nu stellen dat Tresoar in 2018 met het gevoerde beleid  en de behaalde resultaten in 

staat is geweest om aansluiting te vinden bij enkele fundamentele veranderingen in de maatschappij 

in het algemeen en in de culturele sector in het bijzonder: 

1. Van analoog en lokaal naar digitaal en overal: in 2018 is zowel qua werkprocessen, qua 

inhoud (vooral door het Deltaplan Digitalisering) als ook qua infrastructuur (internet, eigen 

website, social media en landelijke aggregatoren als Beeld en Geluid, KB-Delpher, DimCon) 

een definitieve omslag gemaakt naar het werken in het digitale domein. 

2. Van catalogus en inventaris naar metadatahub: met de implementatie van het uitgangspunt 

‘open linked’ is in 2018 een nieuwe evolutionaire stap in datamanagement  gemaakt 

3. Van collectie naar connectie: binnen de academische infrastructuur is connectie het 

uitgangspunt geworden voor de verder ontwikkeling van Tresoar als kennisknooppunt 

4. Van kennis als object naar kennis als actie: de ontwikkeling van Tresoar als kennisknooppunt 

geschiedt in interactie met de kennisinstellingen (Waddenbibliotheek als voorbeeld van 

vraaggestuurde collectievorming) 

5. Van ambacht naar design: het werkproces van Tresoar vergt steeds meer het ontwerpen van 

intelligente concepten en steeds minder de uitvoering van ambachtelijke taken; deze 

ontwikkeling komt tot uiting in het in 2017 vastgestelde formatieplan waarin de op design 
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gerichte kennisagenda wordt verwezenlijkt (denk aan nieuwe functie informatie-architect). In 

de relatie met archiefvormers ligt de nadruk steeds meer op ‘archiving by design’, d.w.z 

participatie van de archivaris in het primaire vormgevingsproces van informatiebeheer. 

 

Deze fundamentele veranderingen vergen veel van onze mensen, roepen spanningen op, maar 

bieden ook alle mogelijkheden tot ontplooiïng en het ontdekken van nieuwe terreinen, binnen en 

buiten de eigen organisatie en in samenwerking met nieuwe en verrassende partners. In 2018 is het 

organisatiemodel aangepast aan de nieuwe ontwikkelingen, in eerste instantie door enkele pilots uit 

te voeren op basis van het ‘opgavengestuurd werken’, dat in overleg met bestuur en 

Ondernemingsraad gekozen is als organisatie- en werkvorm die het beste Tresoar ondersteunt in zijn 

ontwikkeling. Het principe van opgavengestuurd werken organiseert mensen en middelen niet in 

hiërarchische verbanden maar rond concrete  opgaven. Een opgave is een pakket werkzaamheden, 

gericht op het bereiken van een duidelijk maatschappelijk resultaat. De opgaven komen voort uit de 

doelstellingen zoals die zijn verwoord in het meerjarenbeleidsplan en de jaarlijkse 

activiteitenplannen.  Op basis van monitoring en evaluatie buigen we in 2018-2019 de gehele 

organisatie om naar het opgavengestuurd werken. De pilots boden de mogelijkheid tot ‘learning on 

the job’, maar de medewerkers konden ook gebruik maken van de diverse mogelijkheden van 

ondersteuning in de ontwikkeling van kennis en vaardigheden. Eind 2018 is gebleken dat de 

invoering van opgavengestuurd werken ook spanningen teweegbrengt in de organisatie. 

Ondernemingsraad en medewerkers pleitten voor verbetering van de communicatiestructuur en 

versterking van de betrokkenheid van de medewerkers bij de veranderingsprocessen. De daarop 

ingelaste ‘time-out’ in het invoeringsproces van opgavengestuurd werken heeft enerzijds geleid tot 

reflectie en het intensiveren van de onderlinge communicatie, anderzijds tot een helder en concreet 

stappenplan om de nieuwe werkwijze in te voeren en alle medewerkers begin 2019 zo snel mogelijk 

duidelijkheid te geven over hun positie en taken in de organisatie.  

Terugziend op 2018 dringt zich het besef op hoeveel prestaties de medewerkers in dit ‘historisch’jaar 

hebben geleverd. Alleen door hun grote inzet kon Tresoar zeven dagen per week, van ’s ochtends tot 

’s avonds, prominent aanwezig zijn in het programma van de culturele hoofdstad. Naast onze fysieke 

aanwezigheid, was er ook de kwaliteit van tentoonstellingen en presentaties. De inspanningen van 

de Tresoarianen werden hogelijk gewaardeerd door de tienduizenden bezoekers aan gebouw en 

activiteiten. Door dit alles heen werd ook nog de basis gelegd voor een nieuwe werk- en 

organisatiewijze. Kortom, het Tresoarschip voer ver buiten de haven, op alle terreinen kozen we het 

ruime sop.  
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Bestuurlijke structuur 
 

Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling wordt gevormd door zeven leden: drie leden die 

door de Minister van OCW zijn aangewezen, drie leden aangewezen door de Provinciale Staten van 

Fryslân  (waaronder de Gedeputeerde voor Cultuur) en één lid aangewezen door de stichting Frysk 

Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum (FLMD). 

 

De bestuurssamenstelling is op 31 december 2018: 

Namens de Provincie Fryslân: 

 Mevr. mr. S. Poepjes 

 S. Posthumus 

 R. Douma 

  

Namens de minister van OCW: 

 Mevr. mr. R.C.M. Kamsma 

 Drs. J. van der Velde, voorzitter 

 Dr. P. Winsemius   

 

Namens de stichting FLMD: 

 W. Verf 

 

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit een lid namens de Provincie Fryslân, één namens de minister van 

OCW en één namens de stichting FLMD. Aan het begin van het verslagjaar vormden mevr. Poepjes en 

de heren Van der Velde en Verf het Dagelijks Bestuur. De heer Van der Velde vervulde de functie van 

voorzitter. Vanwege andere verplichtingen moest Van der Velde in de loop van het jaar zijn functie 

als voorzitter neerleggen. Hij werd in deze opgevolgd door mevr. mr. R.C.M. Kamsma.  

De directeur staat het Algemeen en Dagelijks Bestuur bij als secretaris. 

 

Gebruik van het Fries 
Tresoar kent een taalstatuut. De uitgangspunten van het statuut vertalen zich ook in functie-eisen en 

opleidingen voor medewerkers.  

 

Rechtmatigheidsparagraaf 
Volgens de richtlijnen voor de jaarverslaglegging moet er in het jaarverslag aangegeven worden hoe 

Tresoar waarborgt dat er voldaan wordt aan de wettelijke verplichtingen uit wet- en regelgeving die 

voor Tresoar van toepassing is. 

Voor Tresoar geldt de navolgende wet- en regelgeving: 

De wet op de arbeidsomstandigheden (ARBO-wet) 

De archiefwet 

De Gemeenschappelijke regeling Letterhoeke  (Staatscourant, 27-8-2002)  

Algemene Verordening Gegevensbescherming 

Wet hergebruik Overheidsinformatie 

Besluit Begroting en Verantwoording 

Treasurystatuur Tresoar 
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Verordening ex. Art. 216 Provinciewet 

Controleverordening Tresoar 

Klachtregeling Tresoar 

 

Ad ARBO-wet 
Tresoar heeft een contract met de arbodienst Maetis Ardyn. Er zijn afspraken gemaakt met de 

bedrijfsarts over de begeleiding van zieke medewerkers. Er is een ARBO-commissie die het opstellen 

van het ARBO-beleidsplan begeleidt en de uitvoering van dit plan monitort.  

De vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen heeft in het verslagjaar geen meldingen 

ontvangen. 

 

Ad Archiefwet 
De Archiefwet schrijft voor dat de archieven in een goede, geordende en toegankelijke staat worden 

bewaard. De archivalia van de provinciale en rijksoverheid dienen na 20 jaar overgedragen te worden 

aan een archiefbewaarplaats in de zin der wet. Voor de rijksorganen is Tresoar de 

rijksarchiefbewaarplaats in de provincie Fryslân. Sinds 1 januari 2013 zijn de provincies wettelijk 

verantwoordelijk voor hun statische archieven. Zij moeten die overbrengen naar een provinciale 

archiefbewaarplaats. De provincie heeft Tresoar als zodanig aangewezen. In 2016 is met de provincie 

Fryslân de dienstverleningsovereenkomst geëvalueerd. De uitkomst was dat de provincie de 

dienstverleningsovereenkomst wil verlengen. In maart 2018 is een verlenging van de 

dienstverleningsovereenkomst aan het bestuur voorgelegd. Het bestuur is akkoord gegaan met de 

verlenging van deze overeenkomst.  

 

Om de stukken in goede staat te bewaren heeft Tresoar 9 depots die voldoen aan de eisen die de 

Archiefwet stelt aan een archiefbewaarplaats. Er is een behoudsplan opgesteld voor de 

archiefcollectie en er is in de organisatie een conserveringsadviseur aangesteld die toezicht houdt op 

de depots.  

Voor de archieven van de rijksoverheid wordt met het Nationaal Archief overlegd over afstemming 

van de acquisitie. 

In het verlengde van de met de provincie afgesloten Dienstverleningsovereenkomst wordt er met de 

provincie overleg gevoerd over het acquisitieprofiel van Tresoar binnen de provincie Fryslân.  

 

De toegangen op de archieven worden aangeboden via internet. De archieven zijn te raadplegen op 

de studiezaal van Tresoar en enkele gedigitaliseerde bestanden zijn ook via internet te raadplegen. 

De bezoekers die originele archivalia willen raadplegen moeten zich identificeren en laten registreren 

in het archiefbeheerssysteem MAIS-FLEXIS. Naast persoonlijk toezicht op de studiezaal is er 

videobewaking aanwezig. 

 

Ad Gemeenschappelijke regeling (GR) 
In de planning- en controllcyclus zijn de bepalingen van de Gemeenschappelijke Regeling 

opgenomen.  In 2015 is een begin gemaakt met het opstellen van een wijzigingsvoorstel voor de 

gemeenschappelijke regeling. Het opgestelde wijzigingsvoorstel is ook in 2018 niet vastgesteld door 

de partijen in de regeling. Eén van de redenen is, is dat het ministerie van OC en W het wenselijk 

vond dat de Provincie de taak inzake de overgebrachte provinciale archieven inbrengt in de 

Gemeenschappelijke Regeling en dit niet via een dienstverleningsovereenkomst aan Tresoar 
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opdraagt. De algemeen rijksarchivaris heeft namens de minister hierover een gesprek gehad met de 

Gedeputeerde van Cultuur. Uitkomst van dat gesprek is dat de taak inzake de overgebrachte 

provinciale archiefbescheiden via een dienstverleningsovereenkomst aan Tresoar blijft opgedragen. 

In 2018 is een door het ministerie van OC en W en de provincie aangepast voorstel aan het bestuur 

van de stichting FLMD voorgelegd.  

 

Ad Algemene Verordening Gegevensbescherming 
Een werkgroep binnen Tresoar is in 2017 begonnen met de voorbereidingen voor de invoering van 

de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op de datum van invoering van de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming was Tresoar “AVG-proof”. Binnen de organisatie zijn drie 

medewerkers aangewezen als privacy officers en de heer mr. drs. A. Ott is aangemeld als functionaris 

gegevensbeheer.  

 

Ad Wet hergebruik Overheidsinformatie 
Deze wet schrijft voor dat informatie die de overheid vervaardigt voor derden kosteloos, dan wel 

tegen de daadwerkelijke kosten beschikbaar gesteld moet worden. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de 

indices en de scans van de Burgerlijke Stand om niet aan derden beschikbaar gesteld moeten 

worden.  

 

Ad Financiële regelgeving 
Hieronder vallen naast de fiscale wet- en regelgeving o.a. het Besluit Begroting en Verantwoording, 

het Treasurystatuur Tresoar, de Verordening ex. Art. 216 Provinciewet en de Controleverordenig 

Tresoar. Bij de inrichting van de financiële administratie wordt met deze regelgeving rekening 

gehouden.  Het bestuur heeft in de november vergadering een nieuwe accountant benoemd voor de 

controle van de jaarrekening. Als één van de eerste acties heeft de accountant gekeken naar de 

interne verordeningen van Tresoar. Het bleek dat een en ander gedateerd was. Er zijn aanpassingen 

aangebracht en de nieuwe teksten zullen in maart 2019 aan het bestuur worden voorgelegd.  

 

Ad Klachtenregeling 
In 2005 is er door Tresoar in klachtenregeling in gebruik genomen. In deze regeling is vastgelegd hoe 

er met een klacht van een bezoeker om wordt gegaan. Het hoofd bestuurlijke zaken en 

bedrijfsvoering is daarbij aangewezen als klachtbehandelaar. In 2018 zijn geen klachten ingediend.  

 

  

Hofsteenge Zeeman Groep B.V. 
Voor waarmerkingsdoeleinden 
behorend bij controleverklaring 
d.d. 22 maart 2019 



 
14 

Weerstandsvermogen 
Het Dagelijks Bestuur van Tresoar heeft de wens geuit jaarlijks vanuit de exploitatie een substantieel 

bedrag toe te voegen aan de Algemene Reserve, teneinde financiële risico’s in de toekomst op te 

kunnen vangen.  

Gedacht kan daarbij worden aan extra structurele uitgaven ten gevolge van resultaten uit cao 

onderhandelingen, die niet of niet voldoende gedekt worden uit de jaarlijkse indexaties van de 

financiële bijdrage van de partners in de Gemeenschappelijke Regeling.  

De beide partijen in de Gemeenschappelijke Regeling die een financiële bijdrage leveren, zijn 

akkoord met een maximum aan de Algemene Reserve van 10 % van de totale begroting.  

 

 

Risicoparagraaf 
Bij het ontstaan van de fusie is een voorziening in het leven geroepen om de pensioenrechten van de 

medewerkers van het FLMD op hetzelfde niveau te brengen als die van de medewerkers van de 

Provinciale Bibliotheek en het Ryksargyf. Aan het Pensioenfonds ABP en het St. Vutfonds zijn in het 

verleden bijdragen overgemaakt. Met de Stichting FLMD als oud werkgever van de medewerkers van 

het voormalige FLMD zijn afspraken gemaakt over de verrekening van deze indexeringskosten. 

Ruwweg komen die afspraken neer op een vergoeding van 1/3 van deze kosten door de stichting.  

In 2009 is de indexatie voor de jaren 2006 tot en met 2008 afgerekend. Vanaf 2010 zijn de 

pensioenen niet meer jaarlijkse geïndexeerd. Een verrekening is dan ook niet nodig geweest. Voor 

het geval er in de toekomst wel weer een indexering zal plaatsvinden is er een voorziening 

gereserveerd voor deze kosten.  

 

Met de Belastingdienst is nog nader overleg over het reguliere BTW regime voor Tresoar. Op dit 

moment wordt een gemengd systeem toegepast waarbij de kosten voor de archiefwettelijke taken 

geen verrekening van BTW kan plaatsvinden, voor de bibliotheektaken er een volledige verrekening 

kan plaatsvinden en voor kosten voor gemengde activiteiten er een verrekening van 63% plaatsvindt. 

De Belastingdienst beraadt zich met name over het percentage van de verrekening voor gemengde 

activiteiten.  

 

Per 1 januari 2018 is Tresoar huurder geworden van het nieuwe paviljoen op het 

Oldehoofsterkerkhof, OBE. Hoewel er in de voorfase met de verhuurder afspraken zijn gemaakt over 

de huur en verrekening van exploitatiekosten is nog niet geheel duidelijk wat de daadwerkelijke 

kosten van het nieuwe paviljoen zal zijn.  In 2019 zal aan de hand van de exploitatie hier meer 

helderheid in komen. Zo nodig zal met de gebouweigenaar nader overleg gevoerd worden opdat de 

uitgaven binnen de afgesproken bandbreedte zullen blijven.  

 

Zoals in de jaarrekening is aangegeven, bestaan er niet In de balans opgenomen verplichtingen 

(NIBOV). Een onderdeel daarvan zijn de jaarlijkse verplichtingen zoals vakantiegeld (130.000) en 

vakantiedagen. Het aantal vakantiedagen bestaat uit het tegoed van wettelijke vakantie en het 

tegoed van het “oud/klok verlof”, beide ongeveer 50%. Uitgaande van een gemiddeld uurtarief van 

20 euro is het vakantiedagenrisico 105.000.  
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Verbonden partijen 
Een verbonden partij is een organisatie waarin Tresoar een bestuurlijk en financieel belang heeft. 

Uitgangspunt voor het aangaan van een dergelijke verbintenis is dat de uitvoering van het beleid van 

Tresoar ermee gediend moet zijn. 

 

Leden van het Dagelijks Bestuur zijn q.q. bestuursleden van de Stichting Tresoar en de stichting Ta 

stipe fan Tresoar, maar van een financieel belang is geen sprake.  

De stichting Ta stipe fan Tresoar is opgericht om legaten en schenkingen die Tresoar ontvangt van 

particulieren in onder te brengen.  

 

Financiering 
Het leeuwendeel van de financiering van Tresoar loopt via de twee partners in de 

Gemeenschappelijke Regeling, nl. de provincie Fryslân en het Ministerie van OC&W. Daarnaast is 

Tresoar actief bezig fondsen te werven voor grote projecten, waar de financiering van de partners in 

de GR niet in voorziet. 

 

Begroting en realisatie 
Voor de uitvoering van diverse projecten werden fondsen van derden geworven. Conform het door 

het bestuur vastgestelde conservatief begrotingsbeleid waren deze kosten niet in de begroting 

opgenomen omdat deze projecten bij het opstellen van de begroting (nog) niet waren voorzien. Ook 

de inkomsten uit fondsen waren bij het opstellen van de begroting niet voorzien en dus niet 

opgenomen.  Na realisatie van de projecten zijn er overschrijdingen op diverse posten ten opzichte 

van de begroting. Deze overschrijdingen worden gedekt door geworven externe middelen.  

 

Onderhoud Kapitaalgoederen 
Met ingang van 1 januari 2019 zal Tresoar zelf het onderhoud van het pand Boterhoek 3, eigendom 

van het Rijksvastgoedbedrijf, gaan uitvoeren. Tot die tijd was het pand in onderhoud bij het 

Rijksvastgoed. In 2018 is geconstateerd dat er achterstand was in het onderhoud van het pand.  

In 2018 zijn er voorzieningen gevormd voor zowel het wegwerken van het achterstallig onderhoud 

als voor het reguliere onderhoud. De hoogte van de voorziening voor het achterstallig onderhoud is 

bepaald aan de hand van een opname door twee adviseurs van Tresoar, BCN en De Vroome advies, 

in samenspraak met het ministerie van OC en W. De hoogte van de voorziening voor het reguliere 

onderhoud is gebaseerd op het Meerjarenonderhoudsplan dat door de genoemde twee adviseurs is 

opgesteld.  

Ten behoeve van het regulier vervangen van meubilair van de studiezaal is een bestemmingsreserve 

gevormd.  

Het vervangen en onderhouden van de overige goederen geschiedt jaarlijks vanuit de reguliere 

exploitatie.  
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Outputgegevens 

Collectiemanagement 

Materieel beheer 

Kosten 

 Begroting 2018 Werkbegroting 2018 Realisatie 2018 

Materieel beheer € 1.685.436 € 1.633.639 € 1.652.893 

    

Directe kosten    

- Materiaal € 44.500 € 44.500 € 43.253 

- Personeelslasten € 242.473 € 158.504 € 230.255 

    

Indirecte kosten    

- Huisvestingskosten € 882.676 € 947.681 € 898.600 

- Facilitaire 
ondersteuning 

€ 227.393 € 201.515 € 212.655 

- ICT € 22.244 € 24.320 € 23.523 

- Beleidslasten € 221.329 € 214.246 € 201.275 

- Financiële 
administratie 

€ 44.821 € 42.693 € 43.332 

- PR/Marketing    

 

Producten 

 Begroting 2018 Realisatie 2017 Realisatie 2018 

Depot    

Depot op basis Archiefwet 9 9 9 

Magazijn (niet op basis 
Archiefwet) incl. 
collectiecentrum 

2 2 2 

Omvang cap. in m1 40.800 40.500 40.500 

Omvang coll. in m1 32.938 33.932 31.691 

 

 Begroting 2018 Realisatie 2017 Realisatie 2018 

Materiële staat    

Omvang coll. in m1 32.938 33.932 31.691 

Omvang niet 
raadpleegbaar 

10% 10% 10% 

Omvang bewerkt archief 90% 90% 90% 

Omvang overig materiaal 90% 90% 90% 

 

Activiteiten 

Relatiebeheer Overbrenging archieven conform 

Archiefwet 

Beheer en aansluiting op landelijk e-

depot; beheer overheidsarchieven in e-

depot; implementatie resultaten pilots 

Tresoar-Provincie 
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Het e-depot is hier opgenomen onder ‘Materieel beheer’. Het is echter meer dan een digitale variant 

op onze fysieke depots: het is onderdeel van het bredere vraagstuk van duurzame toegankelijkheid, 

dat elders wordt geadresseerd. Voor de pilot e-depot met de provincie zie pagina 7.  

Tresoar is in 2016 aangesloten op het landelijk e-depot. De bestaande overlegstructuur van het 

Nationaal Archief en de RHC’s in het kader van de implementatie van het e-depot wordt aangepast, 

nieuwe overlegorganen worden ingericht die aansluiten bij de huidige status van de ontwikkeling van 

een generieke infrastructuur. Tresoar neemt actief aan deze overleggen deel en levert daarnaast de 

voorzitter van de Architectuurcommissie NA-RHC’s.  

In de testomgeving heeft Tresoar een aansluiting gerealiseerd op het zogeheten Actorenregister 

(database waarmee de organisatorische ontwikkeling van overheidsorganisaties door de tijd heen 

geraadpleegd kan worden, en die gebruikt kan worden voor het geautomatiseerd koppelen van 

gegevens, bijvoorbeeld over archiefbeschrijvingen en archiefvormers). 

Het Nationaal Archief meldde medio 2018 dat de toegezegde aansluiting op het Centraal Beheer-

systeem (CBS) opnieuw werd uitgesteld. Er zal een nieuw aanbod komen voor te leveren diensten 

plus een nieuwe planning, waarna Tresoar zijn besluit over deelname kan heroverwegen. De 

consequenties van dit uitstel op onder andere de verdere implementatie van het e-depot, zijn op dit 

moment nog niet helder.  

In 2019 zullen provinciale archieven worden overgebracht. Ter voorbereiding van de overbrenging 

heeft Tresoar in 2018 biologische toetsing uitgevoerd.  

Depots/storage Tresoargebouw en Centraal 

Collectiecentrum 

Herinrichting depot- en magazijnruimten; 

update archiefbeheersysteem 

Implementatie van het Centraal Beheersysteem is door het Nationaal Archief opnieuw uitgesteld, zie 

hierboven onder ‘Relatiebeheer’.  

Door het Nationaal Archief wordt in Emmen een archiefbewaarplaats gebouwd ten behoeve van de 

rijkscollectie van Nationaal Archief en RHC’s. Naar verwachting kunnen hier medio 2019 archieven 

worden opgeslagen. In 2018 is geïnventariseerd welke archieven in aanmerking komen voor 

overdracht naar dit depot. Voor Tresoar gaat dit om circa 1500 m’.  

Depots/storage Digitaal erfgoed Ontwikkeling en bouw storagefaciliteiten 

voor Friese erfgoedpartners op basis van 

plan Redbot; ontwikkeling Redbot als 

serviceorganisatie voor Friese 

erfgoedveld.  

Hoewel Redbot hier wordt beschreven onder ‘Materieel beheer’ is het – net als het e-depot – veel 

meer dan een digitale variant op onze fysieke depots, het is een duurzame digitale infrastructuur 

voor beheer, behoud en beschikbaarstelling van cultureel erfgoed ten behoeve van de samenleving. 

Het gaat daarbij dus niet alleen om digitalisering van de collectie en de opslag van de gedigitaliseerde 

materialen, maar ook om de omschrijving (metadata) van het gedigitaliseerde objecten, de 

mogelijkheden van Linked Open Data (LOD), services ter ondersteuning van het gebruik en beheer 

van LOD en het ontwerp en toepassing van regionale ‘vensters’ op de landelijke data. Naast de 

traditionele vormen van gebruik van het materiaal (opvragen en raadplegen) gaat het daarbij ook om 
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hergebruik, bijvoorbeeld voor cultuurtoerisme.  De Redbot Serviceorganisatie biedt advies, 

ondersteuning en facilitering op al deze gebieden.  

De presentatie van het synergieonderzoek Redbot Serviceorganisatie was aanleiding voor 

gedachtewisseling binnen de bestuurlijke raad van DDCE (Deltaplan Digitalisering Cultureel Erfgoed, 

waarover meer op pag. 9) binnen de werkgroep Redbot en bij de afzonderlijke deelnemers van DDCE 

over herpositionering van de Redbot Serviceorganisatie als een netwerkorganisatie. De 

herpositionering heeft geleid tot het aanstellen van Jouke Algra als kwartiermaker, met als eerste 

product het rapport ‘De netwerkorganisatie voor een duurzame digitale infrastructuur voor cultureel 

erfgoed in Fryslân’ voor de vorming van een RedBot Netwerk. De deelnemende partijen hebben zich 

hieraan gecommitteerd. 

Er is gewerkt aan twee usecases van de producten- en dienstencatalogus (PDC) van Redbot, nl. met 

Tryater en de Historische Vereniging Appelscha. 

In het kader van de communicatiestrategie rondom Redbot zijn gedurende het hele jaar presentaties 

gegeven, voor vakgenoten op het gebied van informatie en erfgoed, maar ook bijvoorbeeld voor 

leveranciers van erfgoedsoftware en de deelnemers aan de Noordelijke Netwerkdag 

Oorlogsbronnen. De presentaties van RedBot en Fryslân Uitgebeeld op een speciale bijeenkomst van 

Provinciale Staten in januari 2019 zijn voorbereid. 

Tresoar heeft in 2017, samen met Nationaal Archief, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en Brabant 

Cloud, een gebruikersgroep Hub3 opgericht (zie bestuursverslag 2017). Ook in 2018 nam Tresoar aan 

deze gebruikersgroep deel. Binnen dit netwerk worden kennis en expertise gedeeld op het gebied 

van toegankelijk maken van digitaal erfgoed in een semantische omgeving. 

Ook dit jaar leverde Tresoar dienstverlening aan het Fries Museum voor het aggregeren en 

presenteren van de collecties van het museum via de Tresoar-installatie Hub3. 

Collecties Behoudsplan Uitvoering behouds- en 

digitaliseringsplan, incl. e-depot 

 

Het behouds- en digitaliseringsplan is opgezet. Uitvoering wordt gegeven aan het Deltaplan 

Digitalisering en het Google-Booksproject. Beide worden elders in dit verslag verantwoord. 

Er is gestart met voorbereiden van preserveringsbeleid voor Tresoar. Als een van de middelen om 

preserveringsbeleid op te stellen heeft Tresoar bijgedragen aan de landelijke inventarisatie ten 

behoeve van het zogeheten Kostprijsmodel Digitale Duurzaamheid van het Netwerk Digitaal Erfgoed 

(NDE) binnen het werkprogramma Digitaal Erfgoed Houdbaar. 

Aandachtspunten/Afwijkingen 

De directe kosten voor materiële zorg zijn, evenals vorig jaar, hoger dan begroot. Dit is toe te 

schrijven aan de grote digitaliseringsprojecten (Deltaplan Digitalisering, KB Google 

digitaliseringsproject, DTR3/notarieel archief). Om dezelfde reden zijn ook de directe kosten voor 

ontsluiting hoger (waarover hieronder meer). in het kader van de digitalisering vormen materiële 

zorg en ontsluiting steeds meer een samenhangend proces, en geen autonome activiteiten meer. 

 

In de totale collectieomvang is in rapportages over voorgaande jaren abusievelijk de aan het 

Wetterskip verhuurde capaciteit (1.950 m’) meegerekend, dat is in dit verslagjaar gecorrigeerd.  Dat 

verklaart grotendeels de lagere cijfers in collectieomvang. Daarnaast wordt opgemerkt dat de 

omvang van de collectie dynamisch is. Afname wordt veroorzaakt door herverpakking, selectie en 
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vernietiging van archiefmateriaal op basis van de Archiefwet en het afstoten van doubletten. 

Toename wordt veroorzaakt door wettelijke overbrenging, aankoop en schenkingen. In 2018 is per 

saldo de omvang van de collectie afgenomen. 

Het Nationaal Archief meldde medio 2018 dat de toegezegde aansluiting op het Centraal Beheer-

systeem (CBS) opnieuw werd uitgesteld. 
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Collectievorming 

Kosten 

 Begroting 2018 Werkbegroting 2018 Realisatie 2018 

Collectievorming € 479.422,97 € 446.309 € 388.594 

    

Directe kosten    

- Materiaal € 131.000,00 € 138.500 € 129.731   

- Personeelslasten € 145.014,78 € 105.530 € 64.634 

    

Indirecte kosten    

- Huisvestingskosten € 39.317,43 € 42.213 € 40.027 

- Facilitaire 
ondersteuning 

€ 9.944,32 € 8.813 € 9.300 

- ICT € 16.683,19 € 18.173 € 17.642 

- Beleidslasten € 110.661,01 € 107.123 € 100.638 

- Financiële 
administratie 

€ 22.410,35 € 21.481 € 21.666 

- PR/Marketing € 4.388,89  € 4.476 € 4.957 

 

Producten 

 Begroting 2018 Realisatie 2017 Realisatie 2018 

 Omvang verwachte 
toename 

  

Omvang totale collectie 32.938  33.932 31.691 

Archieven rijksoverheid 8.441 95.5 8.640 8.640 

Archieven prov. overheid 1.788  1789 1.789 
 

Provinciale kaarten en tek.  3.939 
stuks 

 3939 3939 

Particuliere archieven 4.345 120 4.764 4925 

Letterkundige collecties 1.285 10 1301 1332 

Bibliotheekcollecties 14.776 75 14.848 15.025  

Museale objecten  2.794 
eks. 

140 3041 3120 
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Activiteiten 

Relatiebeheer Overleg zorgdragers 

conform archiefwet 

Strategisch Informatie Overleg met de 

provincie, gericht op de implementatie van 

het e-depot; aansluiting van Provincie 

Fryslân op landelijk e-depot  

Relatiebeheer Overleg en samenwerking 

provinciearchivaris 

Overleg- en samenwerkingsverband met 

accent op e-archives en implementatie e-

depot 

 

In juli 2017 is de pilot e-depot stilgelegd als gevolg van capaciteitsinzet van de provincie Fryslân. In 

het licht van ontwikkelingen als ‘archivering by design’ (archiveren bij de bron, lees: de 

werksystemen van de archiefvormer) rijst de vraag of het zinvol is de pilot in zijn oorspronkelijke 

vorm voort te zetten. De voorkeur zou eerder uitgaan naar een doorstart in de vorm van een 

gezamenlijke opgave van provincie Fryslân en Tresoar, niet gericht op implementatie van het e-depot 

maar op duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie vanuit de keten. Hier is nog geen 

besluit over genomen. 

Met de provinciearchivaris is regelmatig overleg gevoerd, met name over de taakverdeling tussen 

Tresoar en de gemeentelijke archiefbewaarplaatsen als het gaat om de zorg voor lokale particuliere 

archieven.   

Tresoar neemt deel aan het opendataportaal van de provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden, 

dat in december 2017 werd gelanceerd. Het Open Data Platform draagt bij aan het transparant 

handelen van de overheid en het (laten) benutten van de Collectie Fryslân voor publieke waarden als 

mienskip, innovatie, duurzaamheid en toerisme. 

Relatiebeheer Overbrenging archieven 
conform Archiefwet 

Voortzetting dienstverlening provinciale 
archieven. 

 

De overbrenging van overheidsarchieven naar rijksarchiefbewaarplaatsen, waaronder Tresoar, wordt 

gecoördineerd door het Nationaal Archief. Tresoar onderhoudt hierin actief contact met het 

Nationaal Archief en collega-instellingen.  

De Dienstverleningsovereenkomst die Tresoar heeft gesloten met de provincie Fryslân inzake het 

beheer van de statische archieven van de provincie is verlengd tot 2020. Zie pag. 9. 

In 2019 zullen provinciale archieven worden overgebracht. Ter voorbereiding van de overbrenging 

heeft Tresoar in 2018 biologische toetsing uitgevoerd.  
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Acquisitie Verwerving particuliere 

archieven en collecties 

Ontwikkeling acquisitieprofiel ‘Collectie 

Fryslân’ i.s.m. erfgoedinstellingen en 

provincie; implementatie principe ‘Fryslân in 

context’. 

Acquisitie Verwerving particuliere 

archieven en collecties 

Opbouw collectie ten behoeve van 

provinciaal bibliotheeknetwerk, landelijke 

Plusbibliotheken en academische 

instellingen in Fryslân. 

Acquisitie Verwerving particuliere 

archieven en collecties 

Opbouw collectie t.b.v. kennisinstituten en 

academische instellingen in Fryslân; vorming 

universiteitsbibliotheek RUG/Campus 

Fryslân 

Omdat het onderscheid tussen deze diverse activiteiten niet altijd goed te maken is, worden ze hier 

gezamenlijk beschreven.  

Tresoar beheert een omvangrijke en belangrijke collectie over Fryslân. We vullen de collectie continu 

aan op basis van het concept ‘Fryslân in context’ en rondom specifieke zwaartepunten. Op het 

gebied van ‘Fryslân in context’ vindt boekenacquisitie plaats op basis van een approvalplan met 

boekhandel Van der Velde (uitgezonderd de zogeheten ‘eigenbeheeruitgaven’). Op de 

collectiezwaartepunten theologie, filosofie en denksporten vindt acquisitie plaats door Ingressus, op 

basis van approvalplans. Met ingang van 2018 wordt ook de acquisitie voor de Bumabibliotheek op 

deze manier uitgevoerd. 

Voor andere zwaartepunten wordt samengewerkt met kennisinstituten in onze provincie. Een 

voorbeeld hiervan is het overleg met Fries Museum en Princessehof over de aanschaf van titels van 

de Kunsthistorische bibliotheek van Tresoar.  

Ook dit jaar zijn weer diverse bijzondere archieven opgenomen. Binnen het zwaartepunt 

denksporten heeft Tresoar het omvangrijke archief van de wereldschaakbond FIDE en twee kleinere 

denksportarchieven van de Koninklijke Bibliotheek als schenking overgenomen. Gesprekken zijn 

gaande over de mogelijkheden van verdere samenwerking op het terrein van collectievorming. Op 

literair gebied zijn onder meer schrijversarchieven van Trinus Riemersma en Willem Winters 

overgenomen, en het archief van Theun de Vries-biograaf Jan van Galen. Verder zijn aanvullingen 

ontvangen op onder meer het archief van Jan Timmer en Kaj Bouma (momenteel in bewerking) en 

het familiearchief Thoe Schwartzenberg. Eind oktober vond de overdracht plaats van de 

architectenarchieven van Doeke Meintema, ir.J.J.M. Vegter en ir.J.G.C. Vegter door de heer ir.Chris 

Vegter, directeur van architektenburo irs. VEGTER b.i. Beheer B.V. Vermeldenswaard is verder ook 

het fotoalbum en geluidsopnamen van poppenkastspeler Barend van der Veen.  

In onze zorg voor de Collectie Fryslân maken we gebruik van de bestaande infrastructuren in ons 

netwerk. Zo worden websites op voorstel van Tresoar gearchiveerd door de Koninklijke Bibliotheek. 

In dit jaar lag de nadruk, hoe kan het ook anders, op het veilig stellen van websites in het kader van 

de Culturele Hoofdstad.  

PLUSbibliotheken, Koninklijke Bibliotheek, CDR (de nationale muziekbibliotheek) en SPN 

(samenwerkingsorgaan van provinciale ondersteuningsinstellingen) hebben overeenstemming 

bereikt over een nieuw beleidskader voor de PLUSfunctie. Grootste verandering die op de rol staat is 
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de oprichting van een werkverband van bibliotheken waarin de huidige PLUSbibliotheken zullen 

opgaan. Uitgangspunt is dat er een landelijke netwerkcollectie ontstaat: de deelnemende 

bibliotheken collectioneren voor hun eigen werkgebied en stellen hun collectie landelijk beschikbaar. 

Dat zal inhoudelijke effect hebben op de collectievorming van Tresoar. Een tijdspad voor deze 

veranderingen is nog niet vastgesteld.  

In de informatiesamenleving wordt informatie een steeds belangrijker maatschappelijk goed. 

Hierdoor verandert de rol van informatie- en erfgoedinstellingen: het belang van netwerken en 

verbindingen wordt groter. Scheidslijnen tussen activiteiten, organisatieonderdelen en functies 

vervagen: vanuit duurzame relaties met andere instellingen worden onder meer collecties 

opgenomen, publieksactiviteiten georganiseerd en crowdsourcingprojecten opgezet. Vanuit onze 

verantwoordelijkheid voor de Collectie Fryslân, waar onze collectie deel van uitmaakt, verschuift 

onze focus naar duurzame toegankelijkheid en het (laten) benutten van de Collectie Fryslân voor 

publieke waarden als mienskip, innovatie, duurzaamheid en toerisme. In het huidig 

verantwoordingskader zijn dergelijke duurzame samenwerkingsverbanden, gericht op 

maatschappelijke belangen, niet goed onder te brengen.  

In het verlengde van hierboven genoemde acquisitie-activiteiten noemen we in dit kader onder meer 

de vorming van het Denksportcollectiecentrum Tresoar. Het zwaartepunt denksporten (schaken, 

bridge, go en dammen (waaronder Fries dammen))  in onze collectie is verbreed naar het 

Denksportcollectiecentrum Tresoar. Met het Denksportcollectiecentrum, opgezet als 

netwerkorganisatie, willen we de belangstelling voor denksporten stimuleren en het gebruik van de 

collectie bevorderen voor maatschappelijke en wetenschappelijke doeleinden. 

In juli werd een raamovereenkomst getekend met het Rijksmuseum van Oudheden, die kaders 

schept voor de samenwerking tussen beide organisaties.  Vanuit het collectiezwaartepunt 

Bumabibliotheek werken we al langer samen met het Rijksmuseum van Oudheden, bijvoorbeeld in 

de Week van de Klassieken. Die samenwerking willen we graag intensiveren en verdiepen. Een 

voorbeeld van de samenwerking is het project met Livius (zie pag. 24). Ook de Internationale 

Waddenbibliotheek, dat in 2018 onderdeel werd van het Datahuis Wadden (zie pag. 25) is een 

voorbeeld van dergelijke duurzame samenwerkingsverbanden. 

Voor een succesvolle samenwerking is een gezamenlijk doel noodzakelijk, gericht op 

maatschappelijke waardecreatie. Bij de in 2016 opgestarte samenwerking met de stichting Erfgoed 

Fundaasje werd dat maatschappelijke doel door de samenwerkingspartner niet meer (h)erkend, en 

om die reden heeft Tresoar de samenwerking in 2018 beëindigd.  

De vorming van een universiteitsbibliotheek gaat minder om ‘collectie’ dan om ‘connectie’.  In 2017 

waren de werkplekken in ons gebouw al aangepast aan het niveau van de UB Groningen: studenten 

en docenten hebben toegang tot de informatie zoals die ook bij de RUG wordt aangeboden. Via 

Eduroam kunnen ze inloggen op hun digitale werkomgeving. In juni 2018 is Tresoar is door de 

Rijksuniversiteit Groningen aangewezen als ‘pick up point’. Dit betekent dat aangevraagde boeken 

van de UB Groningen bij Tresoar kunnen worden opgehaald en ingeleverd. Zoals elders verantwoord 

(zie pag. 33) werden de openingstijden van het gebouw zijn in 2018 flink verruimd, wat voldeed aan 

de behoefte van studenten en scholieren aan studie- en ontmoetingsplekken. 

Aandachtspunten/Afwijkingen 

De afwijkende omvang van de collectie is hierboven verantwoord onder Materieel beheer. 
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In juli 2017 is de pilot e-depot stilgelegd als gevolg van capaciteitsinzet van de provincie Fryslân. Er is 

nog geen besluit genomen over voortzetting van de pilot, al dan niet in de vorm van een 

gezamenlijke opgave.  

De materiële kosten voor collectievorming vallen lager uit dan begroot. Dit kan worden verklaard 

vanuit het beleidsuitgangspunt ‘verbinden’: er ligt minder nadruk op acquisitie en meer op het 

verbinden van de collectie met informatiebronnen elders, binnen het concept ‘Collectie Fryslân’. 

Verder vormen materiële zorg, collectievorming en ontsluiting steeds meer een samenhangend 

proces en zijn het geen autonome activiteiten meer. De uren die hieraan worden besteed zijn 

daarom niet altijd goed toe te wijzen aan één van deze onderdelen binnen het 

verantwoordingskader. 

Ontsluiting en metadatering 
Hieronder vallen alle werkzaamheden en kosten die verband houden met het toegankelijk maken 

van informatie. Ontsluiten is het handmatig toevoegen van metadata, metadatering omvat ook het 

(automatisch) genereren van metadata over bijvoorbeeld technische kenmerken.  

Kosten 

Begroting 2018 Werkbegroting 2018 Realisatie 2018 

Ontsluiting en 
metadatering 

€ 879.845,30 € 815.169 € 965.361 

Directe kosten 

- Materiaal € 126.101 € 118.601 € 101.761  

- Personeelslasten € 422.381 € 356.034 € 535.875 

Indirecte kosten 

- Huisvestingskosten € 60.614,37 € 65.078 € 61.708 

- Facilitaire
ondersteuning

€ 15.330,82 € 13.586 € 14.337 

- ICT € 122.343,38 € 133.265 € 129.376 

- Beleidslasten € 110.664,01 € 107.123 € 100.638 

- Financiële
administratie

€ 22.410,35 € 21.481 € 21.666 

- PR/Marketing

Hofsteenge Zeeman Groep B.V. 
Voor waarmerkingsdoeleinden 
behorend bij controleverklaring 
d.d. 22 maart 2019



25 

Producten 

Begroting 2018 Realisatie 2018 

omvang Percentage Begroot 

Omvang collecties 31.399 31.691 

archieven rijksinstellingen 
toeg. via internet 

90 95 90 

Archieven prov. Instelling. 
toeg. via internet 

100 100 100 

Particuliere archieven toeg. 
via internet 

80 85 80 

Letterkundige collecties 
toeg. via internet 

90 95 90 

Bibliotheekcollectie toeg. via 
internet 

100 100 90 

Museale objecten toeg. via 
internet  

60 65 60 

Nadere ontsluiting 

omvang Index (%) 

Notarieel archief 850 100 100 

Burgerlijke Stand 100 100 

Activiteiten 

Toegankelijkheid en 
beschikbaarstelling 

Toegankelijk maken en 
verbinden 

Digitaal zichtbaar maken van archieven en 
collecties door metadatering 

Digitaal bruikbaar maken van archieven en 
collecties door metadatering 

Digitalisering van persoons- en 
plaatsgebonden bestanden; NB zie Deltaplan 
Digitalisering 

Digitalisering van bronnen van Friese taal en 
cultuur; NB zie Deltaplan Digitalisering 

Opbouw kennis- en informatiehubs t.a.v. 
belangrijke thema’s: literatuur, waddenzee, 
Encyclopedie, e.d.; opbouw van thematische 
kennis- en informatiehubs 

Omdat het onderscheid tussen deze verschillende activiteiten niet altijd goed te maken is, worden ze 

hier gezamenlijk beschreven.  

Op het zwaartepunt Denksporten is ingezet op de verwerking van de bridgecollectie Van de Velde. 

Grote inventarisatieprojecten betreffen onder meer de archieven van Jan Timmer en Kaj Bouma, het 

archief van J.B. Schepers, de aanvulling op het familiearchief Thoe Schwartzenberg en het archief van 

de Procureur Generaal. De inventaris van het archief van dr. Anthonia (Tony) Feitsma werd 

gecompleteerd. Daarnaast is de laatste 6 m’ van de kunstcollectie Ronald Kuipers verwerkt en 

beschikbaar gekomen, plus de laatste meters van de Havankverzameling van Peter H. de Dreu die in 

2017 was geacquireerd. 
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Er lopen diverse grote digitaliseringsprojecten. Het Deltaplan Digitalisering Cultureel Erfgoed (DDCE) 

wordt apart verantwoord. Een aantal andere digitaliseringsprojecten worden hier nader beschreven. 

Daarbij moet worden opgemerkt dat met digitalisering niet alleen het scannen van materiaal wordt 

bedoeld, maar het bredere verhaal van houdbaar, bruikbaar en zichtbaar maken van materiaal. 

Digitalisering wordt in het Activiteitenplan beschreven onder ‘Ontsluiting en metadatering’ maar 

vraagt om grote inzet op het gebied van bijvoorbeeld materiële zorg (zie ook onder Materieel 

Beheer).   

Veel digitaliseringsprojecten vinden plaats in grotere (provinciale en (inter)nationale) kaders. Zo is in 

het kader van Metamorfoze (het nationale programma voor behoud van papieren erfgoed) gewerkt 

aan het digitaliseren en beschikbaarstellen via Delpher van een selectie Friese kranten, in 

samenwerking met een externe bruikleengever. 

Voor het meerjaren-digitaliseringsproject van het Rijk (het zogenaamde project DTR3) is een nieuwe 

tranche van het notarieel archief geselecteerd om te digitaliseren. Eerdere tranches zijn inmiddels, of 

worden in 2019, gepubliceerd op AlleFriezen. 

Voor AlleFriezen leverde Tresoar de akten Burgerlijke Stand die de laatste 10 jaar openbaar zijn 

geworden ter digitalisering. De bijbehorende metadata waren eerder al grotendeels beschikbaar in 

Alle Friezen.  

Binnen de samenwerkingsafspraken met het Rijksmuseum van Oudheden, waarover hierboven is 

gesproken, is een project gestart om fotomateriaal van Livius Onderwijs in het publiek domein 

beschikbaar te stellen, door digitalisering, metadatering en upload naar Wikimedia Commons. Het 

project wordt in 2019 gecontinueerd naar aanleiding van de positieve resultaten die in 2018 door 

Livius zijn behaald.  

Het Google-Booksproject liep in 2018 door. Er werden meer dan 10.000 titels klaargezet voor 

transport en 5000 titels na retourontvangst weer opgeruimd. Daarnaast was er een nieuwe opgave 

van circa 4000 titels van de Franeker Academie die zijn uitgezocht en klaargezet voor transport. De 

gedigitaliseerde boeken komen na enige maanden voor het publiek vrij beschikbaar via Google Books 

en Delpher.  

Door de Koninklijke Bibliotheek zijn voor Tresoar (‘Fryslân Virtueel’) 600 Friese romans 

gedigitaliseerd, die op termijn zullen worden gepubliceerd in Delpher.  

In november 2017 is op het crowdsourcingsplatform FryskeHannen gestart met het Omrop-

Fryslânproject ‘Omroplûden’. In vier maanden tijd zijn ruim 4400 etiketten van geluidsbanden van 

Omrop Fryslân door vrijwilligers gemetadateerd. In mei 2018 startte een vervolg met nog eens 2500 

etiketten.   

De gegevens worden door Omrop Fryslân gebruikt voor de eigen interne zoekapplicaties, maar levert 

ook input voor het Friese spraakherkenningssoftwareprogramma FAME. FAME is een samenwerking 

van de Radboud Universiteit, Fryske Akademy, Omrop Fryslân, Tresoar en Gridline, met als doel vijftig 

jaar audiomateriaal op woordniveau te kunnen ontsluiten via een publiekswebsite. Het project is 

opgeleverd in 2018. Vervolgens is gewerkt aan de voorbereidingen voor verdere verspreiding en 

implementatie. Voor Tresoar betreft dit de duurzame toegankelijkheid van het FAME-corpus en 

bijbehorende datasets, en de inrichting van een infrastructuur ten behoeve van de zoekinterface. Er 

wordt gekeken naar de mogelijkheid om dit op te pakken binnen het RedBot-netwerk, met partner 

Omrop Fryslân. 
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Het Fryske Hannen-project Onderduikers Online (batch 2) is in 2018 afgesloten en de data zijn 

opgeleverd door Picturae. In juni 2018 ging een nieuw FryskeHannen-project van start, namelijk 

‘Heden is overleden…’ met als doel om een kleine miljoen Friese overlijdensaktes digitaal te verrijken 

met extra metadata (o.a. de namen van de ouders van de overledene), en de uniformering van de 

kwaliteit van de metadata van Historisch Centrum Leeuwarden en Tresoar.  

In het Fries Fotoarchief is verder gewerkt aan het opnemen van de bestaande auteursrechtelijke 

afspraken in de administratieve metadata in ContentDM. In 2017 was begonnen met de presentatie 

van de fotocollectie van het Wetterskip Fryslân via de kanalen van Tresoar, in 2018 is dit project 

voltooid.  

De eerste resultaten zijn beschreven van een onderzoek naar de mogelijkheden van een 

gezamenlijke aanpak van conservering en ontsluiting van audioarchieven door Tresoar, Historisch 

Centrum Leeuwarden en het Fries Filmarchief. In netwerkverband wordt nu verder gesproken over 

de plannen.  

In het project Duorsum Sirkwy, dat in 2017 is gestart, is een herbruikbare dataset gemaakt van de 

Friese literatuur, met als doel deze data om te zetten naar linked data en de Friese literatuur op een 

nieuwe manier online te presenteren.  

In 2018 is de Internationale Waddenbibliotheek onderdeel geworden van het Datahuis Wadden, dat 

deel uitmaakt van de Basismonitoring Wadden. De samenwerkingspartners zijn het ministerie van 

LNV, Rijkswaterstaat, de provincies Groningen, Fryslân en Noord-Holland, Staatsbosbeheer en de 

natuurorganisaties van de Coalitie Wadden Natuurlijk (CWN). Tresoar is lid van het Kernteam 

Basismonitoring Wadden en draagt bij aan de academische verbreding van het Datahuis, door o.a. 

het leveren van expertise op het gebied van duurzame toegankelijkheid,  en heeft een aanjagende rol 

in de realisering van het Datahuis Wadden als netwerkorganisatie en serviceorganisatie. Daarnaast 

wordt inzet geleverd op digitalisering, collecties verbinden, duurzame toegankelijkheid en 

webarchivering. De samenwerkingsovereenkomst Basismonitoring is begin december getekend en 

gepubliceerd in de Staatscourant. 

Aandachtspunten/Afwijkingen 

De personeelskosten voor ontsluiten en metadateren vallen hoger uit dan begroot. Dit wordt 

verklaard door onze voorbereidende activiteiten voor de grote digitaliseringsprojecten als het KB 

Google digitaliseringsproject, Deltaplan Digitalisering en DTR3, en door de inzet voor het 

crowdsourcingsplatform Fryske Hannen.  
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Publieksactiviteiten 

Kosten dienstverlening studiezaal 

Begroting 2018 Werkbegroting 2018 Realisatie 2018 

Studiezaal € 1.319.979,42 € 1.394.560 € 1.467.511 

Directe kosten 

- Materiaal € 61.000,00 € 61.000 € 80.696  

- Personeelslasten € 630.335,93 € 635.532 € 745.440 

Directe baten -€ 71.000,00 -€ 30.229 € -60.755 

Indirecte kosten 

- Huisvestingskosten € 347.740,84 € 373.350 € 354.014 

- Fac. ondersteuning € 56.506,09 € 50.075 € 52.844 

- ICT € 151.817,01 € 165.370 € 160.544 

- Beleidslasten € 108.450,73 € 104.981 € 98.625 

- Fin. administratie € 21.962,15 € 21.052 € 21.233 

- PR/Marketing € 13.166,66 € 13.429 € 14.870 

Kosten overig publieksbereik 

Begroting 2018 Werkbegroting 2018 Realisatie 2018 

Overig publieksbereik € 1.202.714,75 € 1.337.814 € 1.492.096 

Directe kosten 

- Materiaal € 92.231,00 € 144.091 € 523.359  

- Personeelslasten € 545.446,94 € 558.717 € 343.473 

Indirecte kosten 

- Huisvestingskosten € 138.296,42 € 181.459 € 171.791 

- Fac.
ondersteuning

€ 69.685,13 € 64.860 € 68.683 

- ICT € 198.177,96 € 223.022 € 216.490 

- Beleidslasten € 122.561,30 € 118.015 € 109.238 

- Fin. administratie € 13.669,68 € 20.792 € 29.321 

- PR/Marketing € 22.646,32 € 26.857 € 29.740 
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Producten 

Bezoek fysiek 

Begroting 2018 Realisatie 2017 Realisatie 2018 

Openingsuren studiezaal 2158 2.822 3.678 

- kantoortijden 1820 1.832 1.768 

- buiten kantoortijden 328 990 1.910 

Capaciteit werkplekken 85 200 200 

Bezoekers studiezaal 42.500 68.045 98.338 

Bezoekers overige  
activiteiten, waarvan: 

15.000 17.078 19.774 

- basisscholieren 1.000 2.468 3.256 

- MO-scholieren 500 929 1.007 

- HBO-studenten 500 128 125 

- literaire activiteiten 5.000 810 - 

Voor het aantal bezoekers van literaire activiteiten in 2018, alle activiteiten stonden dit jaar in het 

teken van Friese literatuur met Lân fan Taal, wordt verwezen naar de bijlage op pagina 43. 

Bij de aantallen genoemd onder ‘overige activiteiten’ zijn de bezoekers van tentoonstellingen die 

buiten ons gebouw plaatsvonden niet meegeteld. Het gaat om de tentoonstelling “Land van Latijn” in 

Franeker, tentoonstelling “Skjin Laai” in Beetsterzwaag en de tentoonstelling “Printekeunst” in Joure. 

Elders in het bestuursverslag hierover meer. 

Bezoek digitaal 

Begroting 2018 Realisatie 2017 Realisatie 2018 

Websites 1.250.000 831.320 585.473 

Sociale media Kengetal nog te 
ontwikkelen 

Op alle kanalen groei 
gerealiseerd 

AlleFriezen (pageviews) 220.000 390.971 625.110 

WiewasWie (Fryslân) 350.000 66.688 237.191 

Op grond van het principe van ‘verbinden’ uit ons Meerjarenbeleidsplan wordt informatie die 

voorheen alleen via onze Tresoarwebsite(s) werd aangeboden meer en meer ook via andere kanalen 

beschikbaar gesteld. Denk daarbij aan sociale media of sites van derden zoals de UITagenda van de 

Leeuwarder Courant of de website Merk Fryslân. Veelgebruikte genealogische informatie is vindbaar 

op de website AlleFriezen, dat een enorme toename laat zien in gebruik. Dat verklaart de afname van 

bezoekers van onze eigen websites, die al jaren gaande is.  

Deze tendens wordt verder versterkt door in te zetten op het aanbieden van informatie als open 

data. Zo zijn de genealogische data op AlleFriezen te harvesten via de opendata-pagina van Picturae, 

zowel als afzonderlijke xml per dataset als machinaal via OAI-PMH. Andere datasets zijn te harvesten 

via het Fries Open Data Portaal (zie pag. 20). Door wie deze data worden geharvest, en voor welk 

doel, wordt niet bijgehouden. Een voorbeeld: op de landelijke website Open Archieven 

(www.openarch.nl, een particulier initiatief) zijn grote hoeveelheden genealogische data toegankelijk 

gemaakt, waaronder ruim 7,5 miljoen akten van AlleFriezen. In 2018 zijn op Open Archieven meer 

dan een miljoen akten getoond die van AlleFriezen waren geharvest, en circa 19.000 akten 

gedownload. 

Gebruik collectie 

Hofsteenge Zeeman Groep B.V. 
Voor waarmerkingsdoeleinden 
behorend bij controleverklaring 
d.d. 22 maart 2019

http://www.openarch.nl/


30 

Begroting 2018 Realisatie 2017 Realisatie 2018 

Uitlening boeken 21.500 18.956 21.199 (incl. 449 RUG) 

Uitlening archivalia 10.000 9.935 8.046 

Uitlening IBL 4.500 730 2903 

Schriftelijke inlichtingen 1.000 913 913* 

* het aantal schriftelijke inlichtingen in 2018 is bij toeval identiek aan dat van 2017.

Activiteiten 

Onderzoekshulp en 
informatieverstrekking 

Verstrekken van informatie 
op aanvraag; vervaardiging 
van zoekinstrumenten  

Vervaardiging van instructiemiddelen 
voor onderzoek (MOOC’s) en de 
ontwikkeling van helpdeskfuncties in de 
website 

Het IBLverkeer tussen de openbare bibliotheken kwam in de loop van 2018 weer op gang. Dit 

verklaart de hogere IBL-cijfers in vergelijking met 2017. De toename van uitleningen van boeken kan 

deels worden verklaard vanuit de hogere IBL-cijfers, deels vanuit een toename van uitleningen op het 

terrein van filosofie en Denksportcentrum. Opvallend is de toename van het aantal uitleningen naar 

het buitenland, met name vanuit het Denksportcentrum. 

In de uitleencijfers zijn ook de uitleningen vanuit het pick-up-point meegenomen, dat in juni in 

gebruik werd genomen. Dat waren er in de periode juni -december in totaal 449. Voor het pick-up-

point zie verder pag. 22. 

De KB ontwikkelt een nieuwe IBL-voorziening ter vervanging van het huidige systeem. Ook Tresoar 

zal hierop worden aangesloten. Daarnaast komt er een nieuw systeem voor het IBL-verkeer tussen 

universiteits-bibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek (Worldshare ILL).  

Onderzocht wordt verder op welke manier OB-leden UB- en KB-materiaal kunnen blijven lenen na de 

overgang op Worldshare ILL. BSF, KB en Tresoar onderzoeken in dit kader de mogelijkheid van een 

functionele netwerkcollectie voor de openbare bibliotheken. 

Wat betreft de schriftelijke verzoeken om inlichtingen zet de trend zich voort van een omslag van 

eenvoudig te beantwoorden vragen van onderzoekers naar ingewikkelder verzoeken van burgers die 

recht of bewijs zoeken. In het verlengde hiervan zien we een toename van verzoeken om inzage in 

niet-openbare archieven. Onze interne procedures voor het beschikbaar stellen van privacygevoelige 

stukken zijn in 2018 aangepast op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

die in 2018 werking trad. 

Er loopt een onderzoek naar de governance van de website AlleFriezen. Met het Historisch Centrum 

Leeuwarden zijn in december afspraken gemaakt over de opname van hun genealogische data in de 

beheeromgeving van Tresoar, die in 2019 zijn beslag zal krijgen. Deze samenwerking zal in de 

afspraken over de governance van AlleFriezen worden meegenomen.  

De doorontwikkeling van de Tresoarwebsite hangt nauw samen met de gedachtevorming over de 

corporate identity, de ‘bedrijfsidentiteit’, van Tresoar. Dit is opgepakt door een opdrachtteam (in de 

pilotfase van de implementatie van opgavegestuurd werken) en resulteerde eind 2018 in een 

voorstel voor de verbeelding van de corporate identity. In 2019 zal dit concept verder worden 

ontwikkeld en uitgevoerd, en op basis daarvan kan doorontwikkeling van de website worden 

opgepakt. 

Hofsteenge Zeeman Groep B.V. 
Voor waarmerkingsdoeleinden 
behorend bij controleverklaring 
d.d. 22 maart 2019



 
31 

Publieksproducten en -
presentaties 

Educatie Ontwikkeling van educatieve 
programma’s met accent op 
basisonderwijs; accent op Lân fan Taal. 

 
In het kader van Leeuwarden-Fryslân 2018 hebben Tresoar en Lân fan Taal het uitgebreide 
educatieve programma 'Poëziefantasie' ontwikkeld. Het is een speelse zoektocht naar (Friese) taal en 
poëzie voor de groepen 3 en 4 van het basisonderwijs. In totaal namen meer dan 3200 leerlingen aan 
het programma deel.  
 
Voor de onderbouw van het middelbaar onderwijs werd een nieuw lesprogramma ontwikkeld: 
‘Moord in Tresoar’. De leerlingen gaan op zoek naar de dader van een moord uit 1914, aan de hand 
van documenten uit de collectie van Tresoar. Ze doen hierdoor onderzoeksvaardigheden op en leren 
verbanden leggen. Circa 500 leerlingen namen aan dit programma deel. Het programma werd door 
zowel docenten als leerlingen goed ontvangen, en zal daarom in 2019 worden voortgezet. 
 

Publieksproducten en -
presentaties 

Educatie Volwassenen-educatief programma ‘op 
locatie’; kennisoverdracht aan ‘mienskip’. 

 

Ook dit jaar zijn er, net als in voorgaande jaren, cursussen op het  terrein van genealogisch onderzoek 

en huisonderzoek aangeboden via de Dbieb (voorheen Volksuniversiteit Fryslân), en 

paleografiecursussen voor verschillende historische verenigingen. 

In september startte de cursus "Geschiedenis van Fryslân", georganiseerd door de Seniorenacademie 

in samenwerking met Tresoar. De cursisten krijgen een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen 

in de Friese geschiedenis. 

Het succesvolle programma ‘Tresoar on tour’ uit 2017 krijgt wellicht een vervolg in 2019. In 2018 is 

een nieuw format getest om te kijken naar de mogelijkheden.  

Publieksproducten en -
presentaties 

Tentoonstellingen Programma Lân fan Taal en creëren 
legacy Lân fan Taal; voorbereiding 
programmering paviljoen Lân fan Taal. 

 

Met het opvallende motto Sssstt…! Hier fluistert de tijd is Tresoar een jaar lang volop bezig geweest 

met het vertellen van het verhaal van Friese cultuur, literatuur en geschiedenis. Met nieuwe 

middelen, grote LED-schermen en 4 meter hoge ‘poëziemachines’ presenteerden dichters en 

kunstenaars het hele jaar door hun werk en werd het verhaal van de visuele poëzie in Fryslân en 

Europa verteld. Ook zijn er het hele jaar door tentoonstellingen, lezingen en activiteiten 

georganiseerd.  

Alleen al in het openingsweekend, eind januari, kwamen circa 4000 mensen naar Tresoar voor de 

Winterjûnenocht, waarbij volgens goed Fries gebruik mensen bij elkaar komen om te luisteren naar 

mooie verhalen. Opvallend was het grote aandeel van mensen dat nog niet eerder in ons gebouw 

was geweest – een bijzondere eerste kennismaking.  

In de zomermaanden was in het open depot de tentoonstelling ‘Alles is Fryslân' te zien, met 

topstukken uit onze eigen collectie en een bijzondere selectie archiefstukken van het Nationaal 

Archief in Den Haag die bij hoge uitzondering werden uitgeleend.  
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Tentoonstellingen werden niet alleen in ons eigen gebouw georganiseerd, maar ook op andere 

plekken en met andere partners. Zo was in Museum Martena in Franeker van juni tot november de 

tentoonstelling Land van Latijn, de Universiteit van Franeker als spiegel van Europa te zien, over het 

gebruik van het academisch Latijn. De tentoonstelling was een coproductie van Tresoar en Museum 

Martena en trok bijna 5500 bezoekers. In Beetsterzwaag werd in de laatste maanden van 2018 de 

expositie Skjin Laai/Tabula Rasa georganiseerd, waarin meer dan dertig dichters en kunstenaars hun 

begrip van leegte verbeelden en verwoorden. Tresoar werkte hierbij samen met Galerie Schoots en 

Van Duyse te Antwerpen en CultBee (Stichting Cultuur Beetsterzwaag). Naast de tentoonstelling was 

er een lezingenprogramma om het thema verder uit te werken 

Publieksproducten en -
presentaties 

tentoonstellingen Programma nieuwe presentatievormen 
Friese literatuur(geschiedenis): Kabinet 
Ald Frysk, Troelstra, Documentaire, 
Kleinkunst, e.a. 

 

Deze zaken zijn in voorbereiding op het LF2018-jaar gerealiseerd en in het bestuursverslag over 2017 

verantwoord. In 2019 zullen de Troelstratentoonstelling en het kabinet Ald Frysk in gebruik blijven.  

De tentoonstelling ‘Alles is Fryslân’ wordt hierboven verantwoord. Vermeldenswaard is verder de 

Histobios op de studiezaal van Tresoar, met een doorlopend filmprogramma met beelden uit 100 jaar 

Friese filmgeschiedenis. De programmering was in handen van het Fries Filmarchief in samenwerking 

met Tresoar.  

Publieksproducten en -
presentaties 

tentoonstellingen Realisatie van activiteiten in cocreatie 
met communities. 

 

2018 stond geheel in het teken van Lân fan Taal, in cocreatie met de partners van de Taalalliantie.  

Publieksproducten en -
presentaties 

Publicaties, lezingen e.d. Opbouw Encyclopedie van Fryslân als 
digitale database; begeleidende 
publicaties Lân fan Taal/literatuur; 
lunchlezingen en presentaties in kader 
van activiteiten Leeuwarden Studiestad 

 

In mei 2018 verscheen de nieuwste geschiedenis van de Friese literatuur: 'Zolang de boom bloeit'. 

Het boek, beschikbaar in het Fries, Nederlands, Engels en Duits, is geschreven voor een breed 

publiek: voor leerlingen en studenten met interesse in Friese taal en literatuur en voor bezoekers van 

Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018.  Tegelijkertijd met het boek startte de 

website www.fryskeliteratuerskiednis.frl met materiaal voor het voortgezet en hoger onderwijs. 

Deze site moet nog verder uitgebouwd worden. 

In juni vond het grootste evenement op het gebied van de familiegeschiedenis, het Famillement, 

plaats in Leeuwarden. Het evenement werd georganiseerd door Tresoar samen met onder meer het 

CBG/Centrum voor familiegeschiedenis en het Historisch Centrum Leeuwarden. Ruim 3.100 

bezoekers, afkomstig uit het hele land, bezochten de internationale informatiemarkt en de 

verschillende lezingen, workshops en andere activiteiten. 

Na een succesvolle editie van de Week van de Klassieken 2018 zijn de voorbereidingen gestart voor 

Week van de Klassieken 2019. Er is een MBO4-stageplaats gecreëerd ten behoeve van het toepassen 
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van digitalisering in de Grote Ken-Je-Klassiekenquiz. Bijvangst van de stageplaats is dat Tresoar voor 

het eerst geaccrediteerd wordt voor MBO-stageplaatsen. 

Binnen het kader van de activiteiten van het Denksportcollectiecentrum Tresoar is een cursus Go 

voor beginners gehouden en vond een aantal schaak- en damwedstrijden plaats in Tresoar, waar-

onder het jaarlijkse Waling Dykstra toernooi (schaken) en een match binnen het WK dammen en het 

Nederlands kampioenschap Frysk dammen. 

Vanuit het collectiezwaartepunt Hebraïca en Judaïca werd, in samenwerking met anderen, de Jofel 

Cultuurdag georganiseerd, met lezingen, muziek en films. Onderdeel van het programma was ook 

een stadswandeling door Joods Leeuwarden vanuit het Historisch Centrum Leeuwarden. 

In oktober haalde Tresoar de tweede plaats bij de landelijke verkiezing ‘Stuk van het Jaar’. De 

verkiezing is onderdeel van de Maand van de Geschiedenis en heeft als doel archieven meer bekend 

te maken bij het publiek. Tresoar deed mee samen met het Fries Museum met de afscheidsbrief van 

de jonge verzetsstrijder Folkert Bergsma, die in 1944 werd gefusilleerd. Het verhaal van Folkert 

Bergsma leverde veel reacties op. De reacties van onder meer familieleden van Folkert Bergsma 

leidde tot de overdracht van een aantal brieven, die aan de collectie zijn toegevoegd. Ook na de 

verkiezing is het effect nog merkbaar: scholengemeenschap Simon Vestdijk in Harlingen gaat in de 

geschiedenisles aandacht besteden aan het verhaal van Folkert Bergsma en in de kerk van Sexbierum 

(waar Bergsma actief was in het verzet) zal in 2019 een herdenkingsdienst plaatsvinden. 

Het hele jaar door zijn lunchlezingen en korte presentaties (‘Kofje spesjaal’) georganiseerd. De 

samenwerking met Leeuwarden Studiestad, onder meer rondom Leip! (het introductieprogramma 

voor studenten) werd voortgezet. 

De focus bij de publieksactiviteiten lag dit jaar op de producten en presentaties in het kader van 

LF2018/Lân fan Taal. Het duurzaam digitaal toegankelijk maken van de unieke data van de 

Encyclopedie van Fryslân, toegezegd voor 2018, zal in 2019 worden opgepakt. Dat gebeurt in 

samenhang met het project “Duorsum Sirkwy” dat zich richt op de literaire data die Tresoar in de 

loop der jaren heeft verzameld. 

Publieksproducten en -
presentaties 

website Ontwikkeling websites ten behoeve van 
onderzoeksfuncties; realisatie  wetlands-
discovery-group 

Vanuit de Internationale Waddenbibliotheek wordt nu ingezet op het Datahuis Wadden, dat elders 

wordt verantwoord. 

Publieksproducten en -
presentaties 

cultuurtoerisme Ingebruikname website ‘Familiereisgids’; 
ontwikkeling rootstoerisme i.s.m. diverse 
partijen 

Tijdens het openingsweekend van Lân fan Taal in februari werd het Historisch Reisbureau geopend. 

Bezoekers kunnen in deze nieuw ingerichte ruimte in het gebouw van Tresoar terecht met vragen 

over hun Friese voorouders. Medewerkers helpen ze op weg en geven tips en trucs om in hun eigen 

verleden te spitten. Met behulp van de nieuw ontwikkelde website https://rootsguide.frl/ kan de 

bezoeker een persoonlijke historische reisgids samenstellen om zo letterlijk in de voetstappen van 

zijn of haar voorouders te treden. Het Historisch Reisbureau krijgt een vervolg in 2019; over de vorm 

wordt nog nagedacht. 
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publieksgebouw bibliotheek Aanpassing en inrichting gebouw aan 
behoeften RUG/Campus Fryslân  

 

Zoals hierboven al gemeld waren de werkplekken in ons gebouw in 2017 aangepast aan het niveau 

van de UB Groningen. In juni 2018 is Tresoar is door de Rijksuniversiteit Groningen aangewezen als 

‘pick up point’. Dit betekent dat aangevraagde boeken van de UB Groningen bij Tresoar kunnen 

worden opgehaald en ingeleverd. 

De openingstijden van het gebouw zijn in 2018 flink verruimd met het oog op LF2018. Dit voldeed 

tevens aan de behoefte van studenten en scholieren aan studie- en ontmoetingsplekken, en leidde 

tot een verdere toename in bezoekersaantallen. Met het oog op deze doelgroep is besloten om de 

verruimde avondopenstelling op werkdagen in 2019 te handhaven. 

publieksgebouw museale functies Inrichten gebouw met blijvende 
elementen Lân fan Taal 

 

Deze zaken zijn in voorbereiding op het LF2018-jaar gerealiseerd en in het bestuursverslag over 2017 

verantwoord. In 2019 zullen de Troelstratentoonstelling en het kabinet Ald Frysk in gebruik blijven. 

Zie verder elders in het verslag. 

publieksgebouw museale functies Ingebruikname en start programmering 
paviljoen Lân fan Taal. 

 

Het paviljoen Lân fan Taal, OBE, opende zijn deuren in februari 2018. De programmering vond dit jaar 

plaats door het team Lân fan Taal. Vanaf 2019 zal Tresoar de programmering van OBE op zich nemen. 

De voorbereidingen daarvan zijn in 2018 gestart. 

 

Aandachtspunten/Afwijkingen 

De directe kosten voor de studiezaal zijn dit jaar hoger dan begroot. Dat is te verklaren uit de 

verruiming van de openingstijden van de studiezaal (van 2822 in 2017 naar 3678 in 2018). De 

toename in de baten is met name het gevolg van het toenemend gebruik van de Tresoarkantine en 

door opbrengsten uit het grote aantal lezingen en rondleidingen. 

De hogere kosten voor overige publieksactiviteiten komen voort uit de activiteiten en projecten in 

het kader van Lân fan Taal/LF2018. 

 

De begroting van de openingsuren voor 2018 is gebaseerd op de situatie waarbij Tresoar één avond 

per week, plus de zaterdagochtend, geopend was. De verruiming van de avondopenstelling naar vier 

avonden per week m.i.v. 2015 resulteert de afgelopen jaren in hogere realisatiecijfers. In 2018 

werden de openingstijden buiten kantooruren nog verder uitgebreid (vijf avonden per week, 

zaterdag van 10:00 tot 21:00 en zondag van 10:00 tot 18:00), wat de toename in de openingsuren 

verklaart. 

 

Het IBLverkeer tussen de openbare bibliotheken kwam in de loop van 2018 weer op gang. Dit 

verklaart de hogere IBL-cijfers in vergelijking met 2017. De toename van uitleningen van boeken kan 

deels worden verklaard vanuit die hogere IBL-cijfers, deels vanuit een toename van uitleningen op 

het terrein van filosofie en Denksportcentrum. 
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De dalende lijn in het aantal aanvragen van archiefstukken zette zich ook in 2018 voort. Deze afname 

hangt samen met het in toenemende mate digitaal beschikbaar zijn van veel geraadpleegde 

archiefbestanden via onze eigen website en andere platforms. 

Wat betreft de schriftelijke verzoeken om inlichtingen zet de trend zich voort van een omslag van 

eenvoudig te beantwoorden vragen van onderzoekers naar ingewikkelder verzoeken van burgers die 

recht of bewijs zoeken. In het verlengde hiervan zien we een toename van verzoeken om inzage in 

niet-openbare archieven. 

Het aantal bezoekers van onze eigen websites liet ook dit jaar een dalende lijn zien. Dit is het gevolg 

van het beleid om, vanuit het principe van ‘verbinden’, informatie niet alleen via onze 

Tresoarwebsite(s) aan te bieden maar ook via andere kanalen. Denk daarbij aan sociale media of 

sites van derden zoals de UITagenda van de Leeuwarder Courant of de website Merk Fryslân. 

Veelgebruikte genealogische informatie is vindbaar op de website AlleFriezen, dat een enorme 

toename laat zien in gebruik. Zie verder pag. 29. 

De focus bij de publieksactiviteiten lag dit jaar op de producten en presentaties in het kader van 

LF2018/Lân fan Taal. Het duurzaam digitaal toegankelijk maken van de unieke data van de 

Encyclopedie van Fryslân, toegezegd voor 2018, zal in 2019 worden opgepakt. 

Literatuurbevordering 

Kosten 

Begroting 2018 Werkbegroting 2018 Realisatie 2018 

LIteratuurbevordering € 139.821,49 € 266.659 € 295.084 

Directe kosten 

- Materiaal € 10.000,00 € 10.000 € 89.774 

- Personeelslasten € 79.729,99 € 206.568 € 164.461 

Indirecte kosten 

- Huisvestingskosten € 5.216,10 € 5.216 € 5.100 

- Facilitaire
ondersteuning

€ 4.291,76 € 4.292 € 4.100 

- ICT € 5.346,13 € 5.346 € 5.200 

- Beleidslasten € 26.957,70 € 26.958 € 25.149 

- Financiële
administratie

€ 8.279,82 € 8.280 € 1.300 

- PR/Marketing

Producten 

Begroting 2018 Realisatie 2017 Realisatie 2018 

Literaire activiteiten, bezoekers 5.000 810 aantal bezoekers 
literaire activiteiten 

in 2018 niet apart te 
meten, zie 
opmerking 
hieronder. 
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Het aantal bezoekers van literaire activiteiten was in 2018 niet apart te meten, alle activiteiten 

stonden dit jaar in het teken van Friese literatuur met Lân fan Taal. Voor de totale 

bezoekersaantallen zie hierboven op pag. 27 bij Publieksactiviteiten. 

Activiteiten 

Publieksactiviteiten Stimuleringsactiviteiten Fries Organisatie cursussen, lezingen, 
uitvoering beleid provincie (prijzen, 
e.d.); advisering literatuurbeleid

Er is net als in voorgaande jaren een aantal literaire cursussen verzorgd, waaronder een 

vervolgcursus poëzie schrijven en een cursus levensverhaal schrijven. Samen met de Dbieb 

(voorheen Volksuniversiteit Fryslân) werd in november een lezingenserie georganiseerd over de 

Friese literatuur. 

Voor het voortgezet en hoger onderwijs werd in mei 2018 de website 

www.fryskeliteratuerskiednis.frl gelanceerd, gelijktijdig met de verschijning van de nieuwste 

geschiedenis van de Friese literatuur: 'Zolang de boom bloeit'. Zie verder hierboven. 

In 2017 won Eppie Dam met de gedichtenbundel "Fallend ljocht" de Gysbert Japicxpriis. Het portret 

van Eppie Dam, gemaakt door de Friese kunstenaar Gerrit Terpstra, werd in november onthuld door 

minister Kajsa Ollongren. Het nieuwe portret is een bijzondere aanvulling in de traditie van Tresoar 

om de Gysbert-Japicxprijswinnaars te eren met een kunstwerk.  

Verder is ingezet op de promotie van het werk van eerdere prijswinnaars Koos Tiemersma (2013) en 

Jacobus Smink (2015), de laatste in samenwerking met De Moanne. 

In samenwerking met stichting LF2018, Lân fan Taal en de provincie Fryslân heeft Tresoar vanaf 2016 

meegewerkt aan het project Other Words/Oare Wurden, een internationaal literair uitwisselings-

project met als doel om een netwerk op te bouwen van schrijvers in kleine en minderheidstalen in 

Europa. Naast Friesland deden ook Baskenland, Ierland, Slovenië en Macedonië mee aan het project. 

De jaarlijkse netwerkbijeenkomst van Oare Wurden vond dit jaar plaats in Leeuwarden. In 2019 

verschijnt het boek met alle bijdragen die door de deelnemers zijn geschreven. Nagedacht wordt 

over de mogelijkheden voor een vervolg van het project. 

Publieksactiviteiten Ondersteuning Lân fan Taal Programmering Lân fan Taal 

Publieksactiviteiten Museale ontwikkeling ‘Legacy’ op basis van project Lân fan 
Taal. 

Zoals hierboven toegelicht lag de focus bij onze publieksactiviteiten dit jaar op producten en 

presentaties in het kader van Lân fan Taal. Met meer dan 200 publieksactiviteiten deden we volop 

mee in LF2018 en Lân fan Taal. Als bijlage bij dit verslag is een overzicht opgenomen van alle literaire 

activiteiten die we in 2018 hebben georganiseerd.  

Ook na 2018 zullen Tresoar en de andere organisaties achter Lân fan Taal, de zogeheten Taalalliantie, 

zich inzetten voor blijvende aandacht voor taal en meertaligheid.  
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 Aandachtspunten/Afwijkingen 

De hogere kosten voor literatuurbevordering komen voort uit de activiteiten en projecten in het 

kader van Lân fan Taal/LF2018, waaronder de uitgave van de nieuwe Friese literatuurgeschiedenis en 

het project Other Words/Oare Wurden. 

Het aantal bezoekers van literaire activiteiten was in 2018 niet apart te meten, alle activiteiten 

stonden dit jaar in het teken van Friese literatuur met Lân fan Taal. 

 

Zakelijke Dienstverlening 

Kosten 

 begroting herz. Begroting realisatie 

Totaal    

Directe Kosten -€ 98.981,90 -€ 139.812 -€ 302.213 

- materiaal € 0 0 0 

- personeelslasten € 9.286,20 0 € 12.956 

    

Directe Baten -€ 164.345,00 -€ 195.1116 -€ 366.557 

    

Indirecte Kosten    

- huisvestingskosten € 4.914,68 € 5.277 € 5.003 

- fac. ondersteuning € 1.243,04 € 1.102 € 1.162 

- ICT € 8.561,06 € 6.058 € 5.881 

- beleidslasten € 36.888,00 € 35.708 €33.546 

- PR    

- fin. administratie € 7.470,12 € 7.160 € 5.778 

    

 

Producten 

Verhuur depot en kantoor 

 Begroting 2018 Realisatie 
2018 

Depot in m1 1.935 1.935 

Kantoorruimten in m2 483 483 

   

 

Aandachtspunten/Afwijkingen 

De oorzaak van de positieve afwijking komt door meer inkomsten door dienstverlening aan derden 

en meer overige opbrengsten. Zo werd een medewerker gedetacheerd bij de Fryske Akademy en 

werden ruimten verhuurd aan de RUG voor het geven van colleges. Daarnaast waren er ook meer 

inkomsten aan de dienstverlening aan collega-culturele instellingen op het gebied van ICT.   
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Bedrijfsvoering 

ICT 
De bestaande dienstverlening aan collega-instellingen binnen Kultuernet is gecontinueerd. Zo zijn het 

Fries Museum, Keramiekmuseum Princessehof, Landbouwmuseum, AFUK, Film in Friesland, 

Keunstwurk  en het Kolleksjesintrum Fryslan aangesloten op het Kultuernet.  

ICT heeft in 2018 grote stappen gemaakt in het toepassen van Linked Open Data (LOD). Zo adviseert 
de ICT afdeling van Tresoar het Nationaal Archief over het toepassen van LOD bij historische 
personen. Daarnaast vinden LOD concepten die ontwikkeld worden op de ICT afdeling in 
samenwerking met de Fryske Akademy hun weg binnen nationale projecten zoals ADAM-net.  
Ook ondersteunt de ICT afdeling van Tresoar de ontwikkelingen van ECHOES 2.0. Dit zal de 
infrastructuur worden voor RedBot. 

In 2018 heeft de ICT werkprocessen en procedures geïmplementeerd om te kunnen voldoen aan de 
AGV. 

Gebouwen 
In 2018 is het besluit genomen om het onderhoud van het pand Boterhoek 3, eigendom van het 

Rijksvastgoedbedrijf, met ingang van 1 januari 2019 in eigen beheer te nemen. Om dit te kunnen 

realiseren is er in 2016 een meerjarenonderhoudsplan en – begroting opgesteld. Tresoar heeft twee 

externe adviseurs in de arm genomen voor het begeleiden van het onderhoud.  

Met ingang van 1 januari 2018 is het gebouw OBE op het Oldehoofsterkerkhof in gebruik genomen. 

In 2018 heeft het gebouw het gehele jaar ten dienste gestaan van Lân fan Taal en werd er in en om 

het gebouw door de projectorganisatie Lân fan Taal geprogrammeerd. Met ingang van 2019 zal 

Tresoar de programmering van het gebouw OBE voor haar rekening nemen.  

Hofsteenge Zeeman Groep B.V. 
Voor waarmerkingsdoeleinden 
behorend bij controleverklaring 
d.d. 22 maart 2019



39 

Personeel en Organisatie 

Ziekteverzuim 
In 2018 lag het percentage medewerkers dat niet inzetbaar was door verzuim op 3,7 % (2017: 2,6%). 

Landelijk zijn er nog geen percentages bekend over het hele jaar. Het eerste kwartaal van 2018 liet 

landelijk een percentage zien van 5,9% als gevolg van een griepepidemie. 

Op bedrijfstakniveau zijn er percentages bekend t/m 3e kwartaal 2018. Vergelijken we het 

percentage van Tresoar met de bedrijfstak openbaar bestuur en overheidsdiensten (5%) dan zit 

Tresoar onder het gemiddelde van deze bedrijfstak. Vergelijken we het percentage van Tresoar met 

de bedrijfstak cultuur, sport en recreatie (2,9%) dan zit Tresoar boven het gemiddelde van deze 

bedrijfstak. 

Er is sprake van een lichte stijging  van het ziekteverzuim als gevolg van langdurige ziektegevallen. 

De medewerkers meldden zich gemiddeld 0,8 keer ziek, dit is een lichte daling ten opzichte van vorig 

jaar toen de medewerkers zich gemiddeld 1,0 keer ziek meldden.  De meldingsfrequenties ligt 

daarmee net onder het  landelijk gemiddelde van één keer. 

Formatie 
Op 31-12-2018 bedroeg de vaste formatie 44 fte, deze werd ingevuld door 57 medewerkers. 

In en uitstroom 
In 2018 bedroeg de instroom van nieuwe medewerkers binnen de vaste formatie 1,8%. 

Nieuwe medewerkers die instromen, stromen veelal in via de “flexibele schil” en worden op tijdelijke 

basis aangesteld via externe inhuur. Op 31-12-2018 bedroeg de externe inhuur 4,8 fte. 

De uitstroom was in 2018 5,3 %.   

Organisatieplan 

In 2017 is door het bestuur besloten om de invoering van het organisatieplan vooraf te laten gaan 

door een pilot ‘opgaven gestuurd werken’ waarin het nieuwe systeem procedureel en inhoudelijk 

verkend en getest kan worden. In de periode oktober 2017 tot en met augustus 2018 zijn binnen de 

pilot opgave gestuurd werken (OGW) zeven opgaven/opdrachten opgepakt. De pilot had als doel om 

het organisatieprincipe ‘opgave gestuurd werken’, zoals gedefinieerd in het organisatieplan ‘Ferbine 

mei de wrâld’ in de reële omgeving van Tresoar te testen op de validiteit van de uitgangspunten en 

aannames van het organisatieplan en te verkennen in zijn effecten op het functioneren van 

medewerkers en de kwaliteit van producten en diensten. Ook diende de pilot om de benodigde 

managementinstrumenten te ontwikkelen en te verfijnen (gesprekscyclus, overlegvormen, 

rapportages, definiëring rollen, e.d.). 

De pilotfase is geëvalueerd en de resultaten maken duidelijk dat een kwaliteitsslag merkbaar is. OGW 

geïmplementeerd krijgen binnen een organisatie die gewend was aan een vaste manier van werken 

is niet altijd gemakkelijk. Daarom zal er bij de verdere invoering veel aandacht worden gegeven aan 

de verbeterpunten die naar voren zijn gekomen op het gebied van communicatie, draagvlak en 

proces. In het laatste kwartaal van 2018 is de verdere integrale invoering van het organisatieplan en 

OGW voorbereid en in grote lijnen uitgewerkt. Aangezien OGW een ongoing proces is zijn er te 

behalen doelen en resultaten geformuleerd voor de periode tot 1-1-2020.  

Binnen de pilot “HRM” is nagedacht over de vraag hoe met HRM beleid en instrumenten het 

opgaven gestuurd werken het beste kan worden ondersteund. De focus heeft in 2018 gelegen op 

ontwikkeling en implementatie van een aantal randvoorwaardelijke beleidsaspecten en 
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instrumenten t.b.v. de integrale invoering van OGW in 2019. Vanaf 2019 zal het in, doorstroom en 

uitstroom beleid verder ontwikkelt en afgestemd worden op de organisatiedoelstellingen.  

Leiderschapsontwikkeling 

De vraag wat opgaven gestuurd werken betekent voor leiderschapsontwikkeling zal in 2019 worden 

opgepakt. 

Strategische personeelsplanning 

In het organisatieplan “Tresoar ferbine mei de wrâld” is m.b.v. scenarioplanning en het doorrekenen 

van een aantal mogelijkheden de toekomstige bezetting op hoofdlijnen bepaald. Hierbij is gebruik 

gemaakt van informatie over o.a. de samenstelling en kenmerken van het huidig personeelsbestand, 

de in-door-uitstroom gegevens over de afgelopen jaren, de te verwachten uitstroom, de analyse van 

de benodigde kennis en competenties en informatie over kwaliteiten en talenten van medewerkers. 

Veel van deze gegevens zijn afkomstig uit de personeelsmonitor, die op deze wijze bijdraagt aan een 

strategischer en structurele aanpak van de strategische personeelsplanning. Vanwege de 

onzekerheid over budgetten en de snelheid van verschillende veranderingen zal  de gewenste 

formatie jaarlijks worden vastgesteld. Er zal de komende jaren blijvend aandacht zijn voor verdere 

verbeteringen ten aanzien van strategische personeelsplanning.  

Vanaf 2019 zal meer vanuit de OGW benadering naar strategische personeelsplanning worden 

gekeken (benodigde capaciteit en kwaliteit voor opdrachten in relatie tot beschikbare capaciteit, 

kwaliteiten en talenten van medewerkers). 

Evenwichtige personeelsopbouw en mobiliteit 

In 2017 is het generatiepact ingevoerd bij Tresoar. Het Generatiepact  is een regeling die moet 

bijdragen aan duurzame inzet van medewerkers  tot hun pensioen en mogelijkheden creëert voor 

interne doorstroom en kansen voor de instroom  van jonge(re) medewerkers binnen onze 

organisatie. 32% van de medewerkers behoort tot de doelgroep van het generatiepact. Vanaf 

invoering van de regeling maken nu 5 medewerkers gebruik van de regeling. De verwachting is dat 

ook in 2019 opnieuw een aantal medewerkers zal gaan deelnemen.  De vrijgevallen formatie is 

ingevuld met medewerkers < 35 jaar. De verwachting is dat de regeling, die vooreerst per 1 maart 

2019 afloopt, zal worden verlengd.  

Verwachting is dat de invoering van het opgaven gestuurd werken een positieve impuls zal geven aan 

de interne mobiliteit en ‘loopbaanontwikkeling’. Tijdens de pilotfase is als positief effect benoemd 

dat medewerkers de ruimte hebben gekregen om hun kwaliteiten in te zetten en te ontwikkelen. 

Daarbij is nog wel de kanttekening gemaakt dat er bij de opdrachtregisseurs nog beperkt zicht is in de 

kwaliteiten van medewerkers, en dat medewerkers hun kwaliteiten en ambities ook niet altijd goed 

voor het voetlicht weten te brengen.  

Employability (duurzame inzetbaarheid) 

In de CAO staat duurzame inzetbaarheid van de medewerker centraal. Dit sluit goed aan bij het 

beleid van Tresoar.  Doordat Tresoar voortdurend in beweging is, is het is van belang dat 

medewerkers aan het werk blijven en zich blijven ontwikkelen. Uitgangspunt hierbij is dat de 

medewerker verantwoordelijk is voor zijn eigen ontwikkeling in zowel zijn huidige als toekomstige 

werk en hiervoor een persoonlijke ontwikkelagenda opstelt. Scholing en ontwikkeling is hierbij een 

belangrijk hulpmiddel. Tresoar draagt bij aan de ontwikkeling van de medewerker door de inzet van 

verschillende instrumenten. 
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Zo heeft elke medewerker met een vaste of tijdelijke Tresoar aanstelling langer dan 6 maanden per 1 

januari 2018 de beschikking over een persoonlijk ontwikkelbudget (POB) van € 5.000,- over een 

periode van 5 jaar. Met dit POB kan de medewerker investeren in zijn scholing of ontwikkeling voor 

zowel zijn huidige als eventueel toekomstige arbeidsrelaties, binnen de fiscale  mogelijkheden. 

Iedere werknemer bij Tresoar heeft naast zijn of haar salaris de beschikking over een vrij besteedbaar 

budget, het Individueel Keuze Budget (IKB). Dit geeft de medewerker de mogelijkheid om zelf keuzes 

te maken in zijn/haar arbeidsvoorwaarden. Investeren in duurzame inzetbaarheid is niet alleen 

investeren in opleiding en ontwikkeling maar betekent ook medewerkers de mogelijkheid bieden om 

afhankelijk van hun levensfase keuzes te kunnen maken om bijvoorbeeld tijdelijk minder te gaan 

werken. In 2018 is het IKB budget verhoogd, zodat medewerkers ook met het IKB hun persoonlijk 

ontwikkelbudget kunnen aanvullen om opleidingen en trainingen te kunnen volgen. 

Efficiënte HR infrastructuur 

Het persoonlijk ontwikkelbudget en de overige scholingsafspraken zijn per 1 januari 2018 in plaats 

van de cao afspraak gekomen om 2% van de loonkosten te besteden aan opleiding en ontwikkeling. 

Hiermee vervalt de monitorafspraak die gepaard ging met deze cao afspraak. In plaats hiervan wordt 

het gemiddelde bedrag per medewerker dat benut wordt en het aantal medewerkers dat een beroep 

doet op het POB – beiden uitgesplitst naar schaal - gemonitord via de Personeelsmonitor.  

Functiegebouw 

Het werken vanuit een generieke functie bij Tresoar in tijdelijke opdrachten (opgaven gestuurd 

werken) door de hele organisatie heen is de toekomst. Dit maakt het mogelijk om eenvoudiger 

tussen verschillende opdrachten binnen en buiten de organisatie te bewegen en naadloos over te 

gaan, zonder dat hiervoor een functiewijziging nodig is. Bovendien vraagt een centraal 

functiegebouw met generieke functies minder onderhoud en is het makkelijker te gebruiken.  

In 2018 hebben de Provincies een nieuw functiegebouw vastgesteld. Binnen dit kader zal Tresoar 

haar functiegebouw nauwer laten aansluiten bij de ontwikkelingen en de bredere inzetbaarheid van 

medewerkers.  Bij vacatures die ontstaan vanaf het moment van integrale invoering van OGW 

(2019), krijgt de persoon die wordt geselecteerd een generieke functie en een specifieke opdracht. 

Per 1 januari 2020 zijn alle Tresoar medewerkers ingedeeld in een generieke functie, waarbij geen 

sprake zal zijn van wijziging van schaal en inschaling.  De voorbereidingen hiervoor vinden in 2018 en 

2019 plaats. 

Vanaf het moment van integrale invoering van OGW (2019) zullen met behulp van een ontwikkelde 

template de resultaatopdrachten worden geformuleerd. Vanaf dat moment zal het niveau van de 

resultaatopdrachten(OGW) of de tijdelijke taken worden beoordeeld op basis van een vastgestelde 

modelmatrix die aansluit bij FUWAPROV. De voorbereidingen hiervoor zijn in 2018 getroffen. 

Jaargesprekken (ontwikkelingsgesprekken), beoordeling en beloning 

Vanaf 2018 is het ‘het goede gesprek’ geïntroduceerd in Tresoar.  

Dit gesprek, dat minimaal 1 maal per jaar plaatsvindt, tussen medewerker en leidinggevende, vormt 

een zeer belangrijk onderdeel in de duurzame inzetbaarheid van de medewerker. Het gesprek of de 

gesprekken (op basis van de behoeften) is / zijn niet op een vast moment in het jaar maar op een 

natuurlijk moment. Dit kan bij de start van een nieuwe opdracht, voor het aflopen van een opdracht 

(ter voorbereiding op een mogelijke nieuwe opdracht), maar ook na het afronden van een gevolgde 

opleiding of een detachering. Zowel de leidinggevende als de medewerker kan het initiatief nemen.  
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Dit betekent een nieuwe wending/andere invulling van de jaargesprekken. Daarom is er een leidraad 

ontwikkeld om leidinggevende en medewerker te ondersteunen bij het voeren van het goede 

gesprek. In 2018 is het goede gesprek nog niet echt van de grond gekomen. Er is sprake van een 

overgangsjaar als gevolg van de nieuwe methodiek en de invoering van OGW. Medewerkers gaan 

vanaf het moment van integrale invoering van OGW (2019) over van de ene leidinggevende naar de 

andere. De teammanager zal vanaf dat moment het goede gesprek gaan voeren met de 

medewerkers. Het is van belang om de ervaringen met het goede gesprek vanaf 2019 goed te 

monitoren.  

Vanaf het moment van integrale invoering van OGW (2019) wordt ook het uitgangspunt ‘loon naar 

werken’ geïntroduceerd. In de pilotfase is het werken in opdrachten nog zonder rechtspositionele 

consequenties gebleven. Tijdelijke opdrachten die medewerkers uitvoeren kunnen op een ander 

schaalniveau (zowel hoger als lager) liggen dan de generieke functieschaal van de medewerker. Voor 

de medewerker is het belangrijk dat hij dan zekerheid heeft over zijn beloning en de start, looptijd en 

niveau van zijn tijdelijke opdracht. In 2018 zijn hierover afspraken gemaakt en is er een format 

ontwikkeld voor het vastleggen van deze afspraken. 
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Bijlage 

Literaire activiteiten van Tresoar 2018 

Datum Omskriuwing Oantal 
besikers/dielnimmers 

19-jan presintaasje ynvintaris fan boekhannel en 
útjouwerij De Tille 

80 

20-jan Roos van Tudor: oanbieding nije boek Eppie 
Dam/Dragt 

50 

24-jan Oade oan Tsjêbbe Hettinga mei Iepen Up yn 
Neushoorn 

85 

26-jan Ferhalejûn yn Tresoar KH2018 Siem vd Woude; 
Frits vd Meer en Wieke de Haan 

250 

3-feb De greate wrakseling ; poëzymasines, literêre 
peepshow; lêzingen fisuele poëzy 

2400 

16-feb première Woesj yn Natuurmuseum 105 

22-feb Lunchlêzing poppekastpoppen fan Barend vd 
Veen, troch Haye Bijlstra 

28 

9-mrt sympoasium oer de neilittenskip en ynvintaris fan  
Tony Feitsma 

75 

16-mrt Poppekastpoppen fan Barend vd Veen, troch 
Binne Reitsma 

8 

1-apr Poëtyske klankreis, mei klankskalen 25 

6-apr Poëzymiddei yn Tresoar en presintaasje 3-talige 
bondel Obe Postmaselskip yn Obe 

60 

7-apr Literêre Obe Postma stedskuier 23 

8-apr Obe Postma konsert 57 

14-apr Het Moederhuis, theatervoorst. 40 

15-apr Het Moederhuis, theatervoorst. 75 

19-apr Oerlis Skriuwersboun en toanielskriuwers 15 

20-apr Kofje spesjaal oer koekesoarten yn relaasje ta De 
Fryske Petiele fan Simke Kloosterman  

12 

4-maaie Poppekastpoppen Barend vd Veen troch Haye 
Bijlstra 

10 

15-maaie Presintaasje Literatuerboek en webside 'Salang't 
de beam bloeit' 

90 

22-maaie Teaterfoarst. Lân fan taal 115 

23-maaie Teaterfoarst. Lân fan taal 145 

24-maaie Presintaasje 'de joodse bruiloft' yn it Frysk, 
lunchlêzing 

40 

25-maaie Teaterfoarst. Lân fan taal 160 

31-maaie Kening fan 'e greide, literatuer yn de Kanselarij 30 

4-jun Treasurewall keatsbelibbing yn poëzy 30 

7-jun Lunchlêzing Henk Bloemhof en Otto de Vent, 
Stellingw. 

10 

18-jun Convent/Obe 10 Fryske dichters ha optreden 30 
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22-jun Kofje Spesjaal rezyntsjebrij yn relaasje ta Simke 
Kloosterman 

12 

28-jun Lunchlêzing Andrys Onsman oer gedichten Baukje 
Wytsma 

14 

29-jun Treasurewall presintaasje film en dichtwurk Eeltsje 
Hettinga en Lotte Middendorp 

25 

6-jul Kofje Spesjaal Sûkerswiet yn relaasje ta Simke 
Kloosterman 

8 

13-jul Kofje spesjaal Oer Setske en Cissy - Cissy van 
Marxveldt 

10 

19-jul Lunchlêzing Corina van Eijck - Opera Spanga 38 

14-sep Gedichten fan 8 dichters op poëzyprinten, 
optreden tidens iepening VOG (grafyk) 

120 

15-30 sept Besikersoantallen op ekspo 'Schemerzône en 
luchtkatelen' 

611 

15-sep Ynspiraasjedei Talentontwikkeling foar keunstners, 
lêzing oer keunst en literatuer 

50 

25-sep Rûnlieding mei studinten Frysk, troch Binne 
Reitsma 

12 

12-okt Kofje Spesjaal oer Wumkes, troch Bert Looper 10 

14-okt Lêzing Alpita de Jong oer Joast Halbertsma 12 

14-okt Iepening 'Skjin laai - Tabula Rasa' yn 
Beetstersweach 

160 

15 sept- 10 des Besikersoantallen ekspo Skjin laai 1000 

26-okt Literêr harkspul 'Leafdesbrieven' 37 

28-okt Lêzing 'De ûntdekking fan de leechte' troch Bert 
Looper yn B'sweach 

30 

1-nov Literêre dbieblêzing 'Net yn 'e prizen'- Jelma Knol 30 

2-nov Nacht fan Quatrebras 50 

8-nov Literêr harkspul 'Leafdesbrieven' 30 

9-nov Kofje Spesjaal; Oer Setske en Cissy - Cissy van 
Marxveldt 

2 

11-nov Lêzing yn B'sweach troch Ploum - Armando 60 

14-nov Rotary club út Zevenaar: ferhaal oer Fryske kultuer 
en literatuer 

45 

24-nov Literêre middei yn B'sweach oer de leechte 140 

30-nov Portretpresintaasje fan skilderij GJ-priiswinner 
Eppie Dam 

60 

8-des Fedde Schurerlêzing mei Goffe Jensma en Sjoerd 
Feitsma 

80 
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Balans

Tresoar

Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum

 Balans per 31 december 2018 VOOR verwerking bestemming resultaat

(bedragen in €'s)

Activa 31.12.2018 31.12.2017 Passiva 31.12.2018 31.12.2017

Materiële vaste activa Eigen vermogen

Investeringen met economisch nut: Algemene reserve 323.603        323.603        

Gebouwen en terreinen - 10.877           Bestemmingsfonds huisvesting - 956.277        

Inventaris en inrichting 548.388         667.578         Bestemmingsreserve verbouw 2009/2012 39.943          67.298          

Andere vaste bedrijfsmiddelen 192.866         267.959         Bestemmingsreserve ZW/WW/WAO/WIA 55.000          35.000          

741.253        946.414          Best.reserve Kulturele Haadstêd 2018 - 31.600          

Te bestemmen resultaat 35.809          - 

Vlottende activa 454.355        1.413.778      

Uitzettingen met rentetypische looptijd < 1 jaar Voorzieningen

Vorderingen op openbare lichamen 637.274         36.708           Voorziening achterstallig onderhoud BH3 637.273        - 

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd < 1 jaar 730.615         1.060.615     Voorziening regulier onderhoud BH3 (MJOP) 244.731        - 

Overige vorderingen 62.607           163.421         882.004        - 

1.430.496    1.260.744      

Vlottende passiva

Liquide middelen: Netto vlottende schulden

Kassaldi 2.595 2.769 Overige schulden 183.565        166.186        

Banksaldi 222.638         187.907         183.565        166.186          

225.233        190.676          

Overlopende passiva

Overlopende activa:

Verplichtingen die in begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in volgend 

begrotingsjaar tot betaling komen 583.554        204.766        

Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende 

begrotingsjaren komen 89.175           85.936           

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen 

voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten 

van volgende begrotingsjaren, ontvangen van:

89.175          85.936            Overige Nederlandse overheidslichamen 382.679        699.041        

966.233        903.807          

TOTAAL 2.486.157    2.483.770      TOTAAL 2.486.157    2.483.770      

48

Hofsteenge Zeeman Groep B.V. 
Voor waarmerkingsdoeleinden 
behorend bij controleverklaring 
d.d. 22 maart 2019



Baten & Lasten (incl analyse)

Overzicht van Baten en Lasten 2018

Hoofdrubriek Rubriek Realisatie 2017 Realisatie 2018  Begroting 2018  AANGEPASTE B2018 

Verschil Realisatie vs 

aangepast Begroting Analyse

LASTEN Directe materiaalkosten Informatiediensten 840.855                    231.492                  257.101                      257.101                      -25.609                          

Materieel Beheer 1.989.817                 899.436                  1.040.500                   1.100.500                   -201.064                        

Het verschil wordt veroorzaakt door het achterblijven van het delta plan ten opzichte van de 

begroting (200k). 

Publieke projecten 174.079                    693.829                  205.791                      184.899                      508.930                         Veroorzaakt door LF2018, o.a. Lan van Taal en andere projecten.

Directe materiaalkosten 3.004.751                 1.824.757               1.503.392                   1.542.500                   282.257                         

Indirecte materiaalkosten Huisvestingskosten 1.146.090                 1.422.382               1.389.409                   1.403.098                   19.284                           Door OBE stijgen de kosten voor beveiliging, energie, onderhoud en schoonmaak. 

Organisatiekosten 261.575                    276.978                  307.467                      308.444                      -31.466                          Veroorzaakt door lagere kosten voor ICT dan begroot (39k)

Indirecte materiaalkosten 1.407.665                 1.699.361               1.696.876                   1.711.542                   -12.181                          

Personeelskosten Overige personeelskosten 167.423                    337.668                  78.724                         78.724                         258.944                         

Het betreft een andere presentatie, te weten: uitzendkrachten, overige personeelskosten en 

dienstverlening RAET. De begroting is op personeelskosten gedaan ipv op de onderliggende 

rubrieken. Hierdoor ontstaat een verschil dat wordt gedekt uit het totale p-budget.

direct Directe salariskosten 1.907.464                1.720.400              1.920.571                  1.933.401                  

indirect Indirecte salariskosten 1.443.821                1.428.288              1.594.471                  1.605.122                  

Salariskosten 3.351.285                 3.148.688               3.515.042                   3.538.523                   -382.022                        

Veroorzaakt door het niet of later invullen van vacatures.

Het betreft een eenmalige onderschrijding omdat er conservatief beleid is gevoerd in verband 

met LF2018 en met het oog op invoering van de nieuwe organisatie (OGW). Daarnaast is de 

uitputting van het opleidingenbudget lager dan begroot. 

Personeelskosten 3.518.708                 3.486.356               3.593.766                   7.155.770                   -130.891                        

In het kader van LF2018 en de verwachte uitgaven voor de projecten is gestuurd op het niet (of 

later) invullen van vacatures. Dit heeft geresulteerd in een onderschrijding. 

Rente -                            -                           -                               -                               -                                  

Rente en afschrijvingen 215.335                    234.604                  204.853                      229.876                      4.728                             

De afschrijving is hoger door hogere afschrijving automatiseringsapperatuur, studiezaal en 

aanschaf kantoormeubilair.

Totaal lasten 8.146.459                7.245.078               6.998.887                   7.101.165                   143.913                         De lasten wijken af van de begroting 2018 door een andere presentatie. 

BATEN Overige opbrengsten Deltaplan Digitalisering 2.001.305                 856.183                  1.056.000                   1.056.000                   199.817                         De kosten en uitgaven van Deltaplan zijn in 2018 evenwicht, echter lager dan begroot.

Depotverhuur 117.136                    27.770                    97.013                         69.243                           De begroting is hoger dan de realisatie. De inkomsten hebben alleen betrekking op Wetterskip.

Dienstverlening aan derden 10.294                      226.136                  106.700                      98.103                         -128.033                        

Het betreft hier: huur Afuk, Frysk Academie detachering, RUG Sontell project, RUG kosten gem 

Reg, Prov Fryslan Lan van Taal, Kon Bibliotheek, Gron Archief, Stichting Behear, Drents archief 

advies, Friesmuseum, Kon. Fries genootschap, RHC Gron Edepot

Opbrengsten automatisering 

(programmagelden 317.810                    140.420                  57.645                         13.300                         -127.120                        Het begrote bedrag is aanzienlijk lager dan dan de realisatie van de ICT contracten.

Overige inkomsten -                            2.275                       1.000                           -1.275                            

Publieksinkomsten 45.738                      60.817                    60.000                         29.229                         -31.526                          Hogere opbrengst kantine, lezingen, rondleidingen en verkoopboeken.

Subsidie en sponsorgelden 77.500                      141.630                  71.000                         20.000                         121.630                         

Vrijval subsidie Mondriaan Fonds, FLMD bijdrage, subs gem. Leeuwarden, Under Frys en Otheer 

Words

Vrijval bestemmingsreserve 110.254                  33.854                         33.854                         -76.400                          Hogere vrijval o.a. Lan van Taal

Provinsje Fryslan - DVO, FFA, 

Ofbouregeling taken Fryske Boek    484.275                  481.250                      482.207                      2.068                             Hogere opbrengst door indexatie DVO

Overige opbrengsten 2.569.783                 2.049.761               1.866.449                   1.830.706                   28.403                           De baten wijken af van de begroting 2018 door een andere presentatie. 

Structurele opbrengsten Provincie Fryslân 3.332.644               3.217.120                   3.311.886                   20.758                           Hogere opbrengsten door indexatie.

Rijk / OCW 2.055.153               1.915.318                   2.012.065                   -43.088                          Hogere opbrengsten door indexatie. Indclusief DTR gelden.

Totaal Structurele opbrengsten 5.689.346                 5.387.797               5.132.438                   5.323.951                   -22.330                          

Totaal BATEN 8.259.129                7.437.558               6.998.887                   7.154.657                   6.073                             

Eigen Vermogen Saldo lopend jaar Saldo exploitatie 156.672                  

RESULTAAT 112.669                    35.809                    -                               53.492                         

Overhead

Indirecte materiaalkosten                  1.407.665                1.699.361                    1.696.876                    1.711.542 

Indirecte personeelskosten                  1.443.821                1.428.288                    1.594.471                    1.605.122 
 Totaal Overhead                 2.851.486                3.127.648                    3.291.347                    3.316.664 

Vennootschapsbelasting

Heffing voor de vennootschapsbelasting                                -   -                           -                               -                               
 TOTAAL  VPB                                -                                -                                    -                                    -   
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Toelichting B&L

Tresoar

Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum te Leeuwarden

Toelichting overzicht baten en lasten

In het overzicht baten en lasten worden de afwijking ten opzichte van de begroting en realisatie toegelicht. 

Zoals staat aangegeven in PW216 artikel 2, keurt het Algemeen Bestuur de begroting goed. Op basis van de 

aan het eind van het kalenderjaar ontvangen budgetbrieven van de financiële partners is de begroting 

aangepast. Hierbij is binnen de bij de eerdere vaststelling van de begroting gestelde beleidskaders gebleven. 

Baten

Het project Deltaplan Digitaliseren (DDCE) is 199.817 lager dan begroot. Veroorzaakt door lagere uitgaven in 

2018.

Depot verhuur: de realisatie is lager dan begroot. Veroorzaakt door een andere presentatie van de cijfers. 

De structurele bijdragen van de Provincie Fryslân is hoger door indexatie. 

De structurele bijdragen van het Rijk is hoger door indexatie. In de bijdrage van het Rijk zit tevens een 

incidentele bijdrage van de DTR gelden.

Dienstverlening aan derden: het betreft hier huurinkomsten van Afuk, detachering, Sontoll project, etc. Door 

andere manier van presenteren zijn de inkomsten substiancieel hoger. 

Opbrengsten automatisering: het betreft hier de uitvoering van de ICT contracten. Door andere manier van 

presenteren is de realisatie aanzienlijk hoger dan begroot. 

Publieksinkomsten: de realisatie is hoger dan begroot. Hogere opbrengsten kantine, lezingen, rondleidingen 

en verkoopboeken ivm LF2018 (KH2018).

Subsidie en sponsorgelden: vrijval subsidie Mondriaan Fonds. Bijdragen van FLMD, subsidie gemeente 

Leeuwarden inzake avond openstelling studiezaal en Lan van Taal.

Provinsje Fryslan - DVO: hogere opbrengsten dan begroot in verband met indexatie.

Lasten

Directe materiaalkosten bestaan uit: Informatiediensten, Materieel Beheeren Publieke projecten. Het project 

DDCE wordt tevens meegenomen in de rubriek Materieel Beheer. Het betreft de kosten voor de primaire 

dienstverlening van Tresoar. 

Informatiediensten: realisatie is lager dan begroot, veroorzaakt door lagere kosten.

Materiaal Beheer: het verschil tussen de realisatie en begroting wordt veroorzaakt door het achterblijven van 

het delta plan ten opzichte van de begroting (200k). 

Publieke projecten: de overschrijding van budget wordt veroorzaakt door LF2018: het project Lan van Taal en 

overige projecten.

Indirecte materiaalkosten: huisvestingskosten en organisatiekosten. 

Huisvestingskosten: het betreft hier huren, energiekosten, beveiliging, onderhoud en schoonmaakkosten. De 

huren hebben betrekking op Boterhoek 1 en 3, OBE en het kolleksjesintrum. De overschrijding van budget is 

veroorzaakt door OBE. Hierdoor zijn de kosten voor beveiliging, energie, onderhoud en schoonmaak 

gestegen. 

Organisatiekosten: bestaan uit kantinekosten, ICT/automatisering, inhuur 

accountant/fiscalist/jurist/kantoorbenodigdheden, reiskosten, representatie- en bestuurskosten, en overige 

overheadkosten. De onderschrijding van de begroting is veroorzaakt door lagere uitgaven voor ICT.

Personeelskosten

Overige personeelskosten: de overschrijding betreft een andere presentatie. In deze rubriek zitten: 

uitzendkrachten, overige personeelskosten en dienstverlening RAET. Het ontstane verschil wordt gedekt uit 

het totale personeelsbudget.

Salariskosten: een onderschrijding van het budget, veroorzaakt door het niet of later invullen van vacatures.

Het betreft een eenmalige onderschrijding omdat er conservatief beleid is gevoerd in verband met LF2018 en 

met het oog op invoering van de nieuwe organisatie (OGW). Daarnaast is de uitputting van het 

opleidingenbudget lager dan begroot. 

Overhead

De indirectekosten worden gevormd door de indirecte materiaalkosten en de indirecte personeelskosten. 
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Toelichting B&L

Voorstel tot bestemming resultaat

Saldo lopend jaar 192.480             

Resultaat voor bestemming

Ten gunste van het resultaat, vrijval bestemmingsfonds huisvesting BH3 -384.739 

Ten laste van het resultaat, nog terug te betalen aan het Rijk, bestemmingsfonds huisvesting BH3 384.739 

Vrijval restant tijdelijke voorziening onderhoud BH3, Onttrokken bestemmingsfonds huisvesting, vrijgevallen 

ten gunste van het resultaat -11.538 

Ten laste van het resultaat, voorzienig onderhoud Huisvesting BH3 obv. MJOP. Ten gunste van voorziening 

BH3 (MJOP) 244.731 

Ten gunste van het resultaat, correctie op teveel afgeschreven verbouw in 10 jaar      -1.713 

Bestemmings reserve laten vrijvallen in het resultaat, onttrokken bestemm.reserve Kulturele Haadstêd 2018, 

vrijgevallen ten gunste van het resultaat -23.700 

Ten gunste van het resultaat, vrijval vooruitontvangen bedragen. -187.500 

Ten gunste van bestemmreserve ZW/WW/WAO/WIA, resv naar 55k 20.000 

Ten laste van het resultaat, versneld afschrijven inrichting studiezaal. 116.392 

Saldo exploitatie 156.672             
Saldo 35.809 

Het Algemeen Bestuur voegt het positieve resultaat toe aan de algemene reserve. 35.809 
-   

Overzicht van de gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen, kosten overhead, heffing VPB, mutaties 

reserves en resultaat. Realisatie 2018

Totaal baten 2.049.761 

Totaal lasten 4.117.430 

Algemene dekkingsmiddelen 5.387.797 

Totale kosten overhead 3.127.648 

vennootschapsbelasting - 

Saldo 192.480             

saldo van de financieringsfunctie - 

mutaties in reserves 156.672 

saldo voor bestemming 35.809 
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Verslaglegging en akkoord 

Tresoar

Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum te Leeuwarden

Wijzigingen verslaggeving

Met ingang van 2018 zijn de verslaggevingsregels die voor Tresoar gelden gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen 

hebben betrekking op de wijze van toerekening van kosten aan programma’s en het inzichtelijk maken van de 

overhead. Hiervoor gelden specifieke regels binnen het BBV die ook op hoofdlijnen zijn opgenomen in de 

verordening ex artikel 216 Pw.

Tresoar kent echter maar een programma waardoor het effect uitsluitend beperkt blijft de presentatie van de 

exploitatiecijfers in het overzicht van baten en lasten en dus het saldo niet beïnvloed. Deze nieuwe regels zijn 

echter niet in de begroting 2018 verwerkt waardoor op regelniveau verschuivingen plaatsvinden. Deze wijziging 

heeft geen effect op het resultaat en het vermogen in enig boekjaar.

Daarnaast zijn de in jaarrekening 2018 de effecten opgenomen van de overdracht van de verantwoordelijkheid 

voor het onderhoud van Boterhoek 3 van het Rijk naar Tresoar. Tresoar draagt thans de onderhoudslasten en 

ontvangt daarvoor een bijdrage van 526.495,- (2018). Het gebouw kent echter achterstallig onderhoud en op 

basis van onderhoudsplan dient per ultimo 2018 een onderhoudsvoorziening aanwezig te zijn ter financiering van 

de toekomstige lasten.

Dit effect is eveneens in de jaarrekening 2018 verwerkt. Daardoor ontstaat een extra last in 2018 van 637.274,-. 

Voor de komende jaren geldt dat op basis van het onderhoudsplan jaarlijks een vast bedrag 224.731,- aan de 

voorziening wordt gedoteerd. Voor dit jaar een eenmalige dotatie van 244.731,-. 

Voorstel tot bestemming resultaat

Saldo lopend jaar -192.480 

Resultaat voor bestemming

Ten gunste van het resultaat, vrijval bestemmingsfonds huisvesting BH3 -384.739 

Ten laste van het resultaat, nog terug te betalen aan het Rijk, bestemmingsfonds huisvesting BH3 384.739 

Vrijval restant tijdelijke voorziening onderhoud BH3, Onttrokken bestemmingsfonds huisvesting, vrijgevallen ten 

gunste van het resultaat -11.538 

Ten laste van het resultaat, voorzienig onderhoud Huisvesting BH3 obv. MJOP. Ten gunste van voorziening BH3 

(MJOP) 244.731       

Ten gunste van het resultaat, correctie op teveel afgeschreven verbouw in 10 jaar      -1.713 

Bestemmings reserve laten vrijvallen in het resultaat, onttrokken bestemm.reserve Kulturele Haadstêd 2018, 

vrijgevallen ten gunste van het resultaat -23.700 

Ten gunste van het resultaat, vrijval vooruitontvangen bedragen. -187.500 

Ten gunste van bestemmreserve ZW/WW/WAO/WIA, resv naar 55k 20.000 

Ten laste van het resultaat, versneld afschrijven inrichting studiezaal. 116.392 

Saldo exploitatie 156.672            
Saldo -35.809 

Het Algemeen Bestuur voegt het positieve resultaat toe aan de algemene reserve. 35.809 
0 

Controleverklaring accountant

Hiervoor wordt verwezen naar de verklaring van de accountant.

Vaststelling en goedkeuring

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Letterhoeke heeft de jaarrekening 2018 vastgesteld 

in de vergadering van 22 maart 2019. 

Namens het Algemeen Bestuur, de voorzitter:

Leeuwarden, d.d. 22 maart 2018
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Grondslagen

Tresoar

Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum

Algemene grondslagen

Collectie Tresoar

De collectie van Tresoar is op als financiele waarde op nihil gewaardeerd.

Begroting: zoals staat aangegeven in PW216 artikel 2, keurt het Algemeen Bestuur de begroting goed. Op basis van de aan 

het eind van het kalenderjaar ontvangen budgetbrieven van de financiële partners is de begroting aangepast. Hierbij is 

binnen de bij de eerdere vaststelling van de begroting gestelde beleidskaders gebleven. 

Continuiteit

De organisatie Tresoar neemt als aanname dat de continuiteit van de organisatie, geregeld in de gemeenschappelijke 

regeling, is gewaarborgd voor de lopende beleidsperiode en verder. Indien deze aanname ter discussie staat, zal door de 

directie en het bestuur actie worden ondernomen om de continuiteit te waarborgen.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat de leiding van 

de instelling over verschillende zaken zich een oordeel vormt, en dat de leiding schattingen maakt die essentieel kunnen 

zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het vereiste 

inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de 

bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

Waarderingsgrondslagen conform de BBV.

Algemeen

De activa worden gewaardeerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De verkrijgingsprijs omvat de 

inkoopprijs en de bijkomende kosten. De definitie van de vervaardigingsprijs verwijzen wij naar de BBV artikel 63. 

De passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, met uitzondering van voorzieningen die tegen contante 

waarde zijn gewaardeerd.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Balanswaardering

Materiële vaste activa

Vaste activa kunnen worden verkregen uit eigen middelen of uit middelen van derden, die door middel van sponsoring of 

schenking daartoe zijn verkregen.

De op de balans staande vaste activa hebben betrekking op investeringen met een economisch nut: verbouwingen aan 

gebouwen, inventarissen, inrichting depot/studiezaal/kantine en andere vaste bedrijfsmiddelen.

In de balans is het verloop van de activa zichtbaar: de boekwaarde aan het begin van het begrotingsjaar, de investeringen 

of desinvesteringen, de afschrijvingen, afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen, en de boekwaarde aan 

het einde van het begrotingsjaar

Voor bijdragen aan de activa in eigendom van derden, bedoeld in artikel 34, onderdeel c, is de afschrijvingsduur maximaal 

gelijk aan die van de activa waarvoor de bijdrage aan derden wordt verstrekt.

Indien van toepassing: in sommige gevallen wordt de vaste materiele activa versneld afgeschreven ten laste van de vooruit 

ontvangen bedragen. 

Vlottende activa

Onder de vlottende activa worden afzonderlijk opgenomen de vorderingen korter dan één jaar, de liquide middelen en de 

overlopende activa.

Vorderingen

Het betreft hier debiteuren, schatkistbankieren, rekening courantverhoudingen en overige vorderingen.

Debiteuren: alle openstaande facturen. 

Schatkistbankieren: het surplus aan liquide middelen op de bankrekening wordt op de rekening schatkistbankieren 

geboekt. 

Overige vorderingen: nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen.
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Grondslagen

Liquide middelen

In de balans worden onder de liquide middelen de kas- en banksaldi opgenomen. Het betreft hier een kas en de 

bankrekening.

Vaste passiva

Onder de vaste passiva worden afzonderlijk opgenomen het eigen vermogen, de voorzieningen en de vaste schulden, met 

een rentetypische looptijd van één jaar of langer. 

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in 

de jaarrekening.

De reserves onderscheiden zich naar: algemene reserve en bestemmingsreserves.

Algemene reserve: is opgebouwd uit de resultaten van de afgelopen jaren. 

Een bestemmingsreserve is een reserve waaraan het bestuur een bepaalde bestemming heeft gegeven. 

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd wegens: 

a. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten;

b. op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de 

omvang redelijkerwijs is te schatten;

c. kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede 

vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van

lasten over een aantal begrotingsjaren;

d. de bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven als bedoeld in artikel 35, 

eerste lid, onder b.

Tot de voorzieningen worden ook gerekend van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden, met

uitzondering van de voorschotbedragen, bedoeld in artikel 49, onderdeel b.

3. Voorzieningen worden niet gevormd voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van

vergelijkbaar volume. 

Vlottende passiva

Onder de vlottende passiva worden afzonderlijk opgenomen de netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd 

korter dan één jaar en de overlopende passiva.

Overlopende passiva: ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter 

dekking van lasten van volgende begrotingsjaren. Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van het volgende 

begrotingsjaar komen.

Crediteuren: te betalen bedragen. 

Nog te betalen kosten: de schulden die op korte termijn terugbetaald dienen te worden.

Resultaatbestemming

De exploitatierekening en het daaruit voortvloeiende exploitatiesaldo bevatten alle baten

en lasten.

Zoals beschreven onder "eigen vermogen" wordt een deel van het resultaat meteen bestemd

(aanpassingen in de reserves worden meteen verwerkt) en wordt een deel eerst onbestemd

(onverwerkt) gelaten omdat er nog geen goedkeuring van het bestuur is hiervoor.

De voorgestelde bestemming van dit "nog te bestemmen resultaat" is opgenomen in het

"voorstel tot bestemming resultaat" onder de "Overige gegevens".

Baten

Hieronder worden verantwoord de opbrengsten uit hoofde van subsidiebijdragen, 

sponsoring, dienstverlening aan derden, overige algemene bijdrage, publieksinkomsten, verhuur, rentebaten en vrijval uit 

voorzieningen.

Overige lasten

Hieronder worden overige kosten verantwoord, die zijn gemaakt in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald met inachtneming van de hierboven vermelde waarderingsgrondslagen. Baten worden 

verantwoord in het jaar, waarin zij zijn gerealiseerd.

Lasten worden opgenomen in het jaar waarin zij voorzienbaar zijn.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen onder aftrek van

bankkredieten. In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen operationele,

investerings- en financieringsactiviteiten.
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Toelichting Activa

Tresoar

Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum te Leeuwarden

Toelichting activa

Materiële vaste activa 31.12.2018 31.12.2017

Het verloop van de materiële vaste activa staat uitgelegd in de bijlage verloop MVA. 

Investeringen met economisch nut:

Gebouwen en terreinen - 10.877 

Inventaris en inrichting 548.388 667.578 

Andere vaste bedrijfsmiddelen 192.866 267.959 
De investering zijn gedaan in Inventaris en inrichting: het inrichten van de 

studiezaal, te weten ledschermen en poeziemachine. Deze beide zijn in 2018 

versneld afgeschreven. Daarnaast heeft ICT nieuwe software voor telefonie 

aangeschaft. 741.254 946.414 

Andere vaste bedrijfsmiddelen: betreft automatisering, hier is 75.093 in 2018 

afgeschreven. 

Vlottende activa

Uitzettingen met rentetypische looptijd < 1 jaar

Vorderingen op openbare lichamen:

Nog te ontvangen bedragen, voornamelijk veroorzaakt door de nog te ontvangen 

van het Rijk inzake achterstalling onderhoud BH3 637.274. 637.274 36.708 

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd < 1 jaar:

Schatkistbankieren 730.615 1.060.615 

Periodiek (kwartaal) wordt het drempelbedrag van schatkistbankieren 

gemonitoord. Indien het banksaldo boven de drempel van 250.000 euro komt, 

wordt gebruik gemaakt van schatkistbankieren.

Overige vorderingen:

Nog te ontvangen huur Afuk 4e kwartaal 20.119 

Nog te ontvangen: ABA, veiling boeken - 12.642 

Debiteuren 18.143 39.136 

Af: Voorziening dubieuze debiteuren - - 

Te verrekenen omzetbelasting (BTW) 24.345 111.643 

Totaal overige vorderingen 62.607      163.421    

Totaal Uitzettingen met rentetypische looptijd < 1 jaar 1.430.496             1.260.744 

Liquide middelen

Kassaldi 2.595 2.769 

Banksaldi 222.638 187.907 

Totaal liquide middelen 225.233 190.676 

Overlopende activa:

Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van 

volgende begrotingsjaren komen:

Vooruitbetaalde kosten derden 89.175 85.936 

Totaal vlottende activa 2.486.157             2.483.770 
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Toelichting Passiva

Tresoar

Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum

Toelichting passiva

Eigen vermogen 31.12.2018 31.12.2017

Algemeen reserve 323.603 323.603 

Bestemmingsreserves totaal 130.753            1.090.175 

Het bestemmingsfonds huisvesting (onderhoud BH3) was groot: 1.184.739. Door het Rijk is dit 

opgevraagd. Intussen is reeds voor 800.000 euro terugbetaald aan het Rijk. Het resterende 

bedrag 384.739 is als kort lopende schuld in de balans opgenomen. Het restant van 11.538 is 

ten gunste van het resultaat vrijgevallen. Het fonds is leeg. Om regulier onderhoud te plegezen 

wordt een voorziening gerealiseerd. -   956.277 

Bestemmingsreserve verbouw meerjarenbeleidsplan 2009/2012

Uit de bestemmingsreserve is een bedrag van € 27.354 ter dekking van de nieuwe afschrijving 

van aanschaffingen ten behoeve van de inrichting van de studiezaal ten laste van de 

bestemmingsreserve gebracht. 39.944 67.298 

De investering (116.392) in de studiezaal wordt als dotaties aan de bestemmingsreserve 

toegevoegd, het betreft hier de ledschermen en de poetrymachines. Echter, de gelden 

ontvangen voor het project Land van Taal zijn vrijgevallen en gebruikt om de hierboven 

beschreven investering versneld af te schrijven (116.392).

Bestemmingsreserve ZW/WW/WAO/WIA

Naar aanleiding van een personeel probleem in 2010 en 2017-2018, is een bestemmingsreserve 

gestroffen. Het betrof namelijk een aanwijsbare toekomstige schuld. 

Het bestuur heeft in het toemalige overleg besloten om een bedrag van € 55.000 te reserveren. 

De bestemmingsreserve stond op 35.000 en wordt nu met 20.000 verhoogd. 55.000 35.000 

Bestemmingsreserve Kulturele Haadstêd 2018

Ivm afloop van LF2018 is de bestemmingsreserve eind 2018 vrijgevallen. De 31.600 is ten 

gunste van het resultaat vrijgevallen. -   31.600 

Te bestemmen resultaat 35.809 -   

Totaal Eigen Vermogen 454.356            1.413.778 

Voorzieningen

Voorziening achterstallig onderhoud BH3

BH3 heeft achterstallig onderhoud van 637.274. Vanuit het Rijk krijgen wij nog dit bedrag (staat 

als vordering op de balans). 637.274 -   

Voorziening regulier onderhoud BH3 (MJOP)

Vanaf 1-1-19 is Tresoar verantwoordelijk voor het onderhoud van BH3. Op basis van het MJOP 

is een voorziening getroffen van 244.731. Voor de overige jaren een voorziening van 224.731. 

In 2019/2020 wordt een nieuwe MJOP opgesteld. Daarna wordt de voorziening herijkt. 244.731 -   

Totaal voorzieningen 882.005 -   

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden

Overige schulden 183.565 166.186 

Crediteuren: het betreft hier alle openstaande crediteuren die geboekt zijn in 2018. De betaling 

wordt gedaan in 2019. 

Overlopende passiva

Verplichtingen die in begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in volgend begrotingsjaar tot 

betaling komen 583.555 204.766 

Nog te ontvangen facturen -                            -   

Nog terug te betalen bestemmingsfonds huisvesting BH3 384.739 -   

Belastingen en premies soc.verzekeringen 188.816 204.766 

Subsidie overige projecten:

Project landschap vh Friese Buitenplaatsen 10.000 -   

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor 

uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende 

begrotingsjaren, ontvangen van: 

Overige Nederlandse overheidslichamen: 382.679 699.041 

Nog te ontvangen facturen -   5.380 

Vooruitontvangen bedragen 31-12-2018  Ontvangen 

vrijgevallen/ 

terugbetaald 1-1-2018

subsidie Deltaplan Digitalisering 345.179         800.000 -856.182 401.361 

Subsidie overige projecten:

Project Other Words. -                      -   -13.300 13.300 

project "Lân fan Taal". 37.500           37.500 -262.500 262.500 

project "Underdûk yn Fryslân" -                      -   -10.000 10.000 

Provinsje Fryslân, inhuizen FFA -                      -   -6.500 6.500 

Totaal overlopende passiva 966.234 903.807 
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Toelichting Passiva

Overlopende passiva: Vooruitontvangen bedrag voor Landschap vh Friese Buitenplaatsen

Het project landschap van Friese Buitenplaatsen start in 2019. 

Toelichting op vooruitontvangen bedragen

Vooruitontvangen subsidie Deltaplan Digitalisering

Het Deltaplan Digitalisering Cultureel Erfgoed (DDCE) is als programma-onderdeel opgevoerd 

van Wurkje foar Fryslân. De begin stand in 2018 is 401.361 + 800.000 ontvangen is 1.201.361 

totaal aan subsidie. In 2018 is 856.183,- uitgegeven. Resteert 345.179 als vooruitontvangen 

bedrag.

Vooruitontvangen project Other Words.

Van de Provinsje Fryslân is een bedrag ontvangen voor het project Other Words. Een Europees 

uitwisselings- project met 5 Europese deelnemers, waar Tresoar vanuit Friesland meedoet. De 

bijdrage geldt voor de jaren 2017 en 2018. In 2019 wordt het laatste restant van het project 

opgeleverd en volgt de afrekening.

Vooruitontvangen project "Lân fan Taal".

Van de Provinsje Fryslân is een bedrag ontvangen voor het project inrichten van 

tentoonstellingen en presentaties in het kader van Lân fan Taal. Het bedrag is uitgesmeerd over 

2017 en 2018. In de administratie van Tresoar is het bedrag geboekt als vooruitontvangen, daar 

de kosten worden uitgesmeerd over de jaren 2017 t/m 2021. Elk jaar zou eenvijfde deel vrij 

(75.000) vallen. Project is bijna gereed, het laatste restant van 37.500 wordt gebruikt ter 

afronding. Een bedrag van 262.500 is vrijgevallen, het bedrag bestaat uit een vrijval van 75.000 

en 187.500. 

Vooruitontvangen project "Underdûk yn Fryslân"

In het voorjaar van 2017 zou het project "Underdûk yn Fryslân" worden uitgevoerd. Het project 

behelst een website, een documentaireserie, radio-uitzendingen, lezingen en een educatief 

programma. Het bedrag van 10.000 is vrijgevallen in het resultaat. 

Vooruitontvangen Provinsje Fryslân, inhuizen FFA

In het kader van de herhuisvesting van het Filmcentrum voor Friesland naar het Nieuw Zaailand 

is het Fries Filmarchief ondergebracht in Tresoar. De kosten beliepen in 2009 € 65.000 en 

worden in 10 jaar 

afgeschreven. In plaats van jaarlijkse termijnen heeft de Provincie het bedrag in 2013 in zijn 

geheel overgemaakt. Het jaar 2018 is geboekt als vooruitontvangen. In 2018 is het restant 

bedrag van € 6.500 vrijgevallen.

Niet In de Balans Opgenomen Verplichtingen (NIBOV)  NIBOV 

Per 1-1-2019 is Tresoar verantwoordelijk voor het onderhoud van BH3. 

Voor de organisatie en de bedrijfsvoering is een aantal langjarige contracten afgesloten voor 

schoonmaak, energie, ICT-licenties, gebouwen, kopieermachines en de 

bibliotheekautomatisering. Daarnaast lopen er contracten met de partij voor de financiele 

administratie, accountant en belastingadviseur. 31.12.2018

Verplichtingen aan de personeelskant zijn: 

de jaarlijkse verplichtingen van het vakantiegeld, afgerond: 130.000 131.254 

en vakantiedagen (5.250 ure, is 105.000). 105.000 

Aan de opbrengsten kant zijn contracten gesloten met Afuk (huur Afuk: 20.118,52 per 

kwartaal) en andere cultuur instellingen inzake ICT diensten (111.008,95). Let op BTW. 158.250 
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Toelichting Passiva

Vennootschapsbelasting

Per 1 januari 2016 is de nieuwe Vennootschapsbelasting  ingevoerd.

Bij het bepalen of er van vennootschapsbelasting sprake is er door Tresoar een 

ondernemingstoets uitgevoerd.

Hiervoor zijn een aantal werkzaamheden verricht, zoals het inventariseren van de activiteiten 

en de eventuele clustering daarvan. De uitkomsten zijn vastgelegd in een Vpb-dossier.

Voor het in beeld brengen van alle activiteiten van Tresoar is gebruik gemaakt van de 

"Toolanalyse", die vanuit het SVLO-overleg (Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale 

Overheden) is gemaakt.

Bij het doorlopen van het afbakeningsschema en het vaststellen van de activiteiten hebben we 

ons onder meer laten leiden door: kijken naar de activiteiten waarmee opbrengsten van 

derden worden behaald, de Btw-positie en de bedrijfseconomische realiteit.

Vervolgens zijn de activiteiten geclusterd, waarbij gekeken is naar de verwevenheid van de 

activiteiten. Bij de clustering is ook de "Regeling Letterhoeke" betrokken, waar de doelstelling, 

taken en bevoegdheden zijn opgenomen. Dit heeft bij Tresoar geleid tot 4 clusters.

1. Zorg voor, beheer van en toezicht op beheer van collectie en archiefbescheiden en 

bijbehorende dienstverlening (deelnemers regeling Tresoar en DVO met provincie Fryslân)

2. Verhuur depotruimte

3. Verhuur vastgoed

4. Opbrengst automatisering

Het doorlopen van de ondernemingstoets leidt er bij Tresoar toe dat er geen sprake is van 

vennootschapsbelastingplicht. Geen van de geclusterde activiteiten voldoet aan alle drie 

criteria van het drijven van een onderneming, hetgeen een vereiste is. Derhalve wordt niet 

toegekomen aan "deel B van de beslisboom", waar mogelijk vrijstellingen van toepassingen 

zijn.

Verder is gebruik gemaakt van de input (visie) van het Nationaal Archief (C. Willers) over de 

wettelijke taken, die uitgevoerd worden door RHC's. Zij geeft aan dat het rijk, de gemeenten, 

waterschappen, provincie, noch Tresoar optreden als ondernemer en kunnen de wettelijke 

taak niet aan een marktpartij overlaten, het moet in de publiek-

rechtelijke omgeving blijven. Er is geen sprake van verhuur van depotruimte of het  aanbieden 

van archiefbeheerdiensten, maar van (quasi) inbesteding c.q. publiek-publieke samenwerking.

Het Nationaal Archief geeft in hun visie aan dat de provincie op grond van de Archiefwet 1995 

belast is met de zorg voor de provinciale archiefbescheiden en wettelijk verplicht is om 

archiefbeheer te voeren. Gedeputeerde Staten moeten bij besluit een archiefbewaarplaats 

aanwijzen (artikel 28Aw), in ons geval Tresoar, 

het Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum. Bij de aanwijzing van Tresoar als de 

archiefbewaarplaats hoort een set afspraken, die weliswaar "dienst-verleningsovereenkomst" 

wordt genoemd, maar niet een overeenkomst in privaatrechtelijke zin is.
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Kasstroomoverzicht

Tresoar

Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum te Leeuwarden

 Kasstroomoverzicht

Realisatie Realisatie

Kasstroom uit operationele activiteiten 2018 2017

Exploitatieresultaat 35.809 112.670       

Afschrijvingen materiële vaste activa 349.283      215.334       

Mutatie overige reserves -995.231 - 

Mutatie voorzieningen 882.005 - 

Brutokasstroom uit operationele activiteiten 271.866      328.004        

Mutatie vorderingen -172.991 808.527        

Mutatie kortlopende schulden 79.807 615.301-       

Nettokasstroom uit operationele activiteiten 178.679      521.230       

Investeringen in materiële vaste activa -144.122 -440.446

Desinvesteringen - - 

Financiële vaste activa - 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -144.122 -440.446

Mutatie liquide middelen 34.557        80.784         

Liquide middelen einde boekjaar 225.233 190.676

Liquide middelen begin boekjaar 190.676 109.893

Mutatie liquide middelen 34.557 80.784
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Bijlagen



verloop MVA

Tresoar
Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum

Verloop Overzicht per 31 december 2018

Materiële vaste activa afschrijf activa waarde investering afschrijving activa waarde

Investeringen met economisch nut: termijn 01.01.2018 in boekjaar in boekjaar

 waarde-

vermindering 31.12.2018

I Gebouwen en terreinen
Verbouwingen 10 jaar 10.862 - 10.862 - 0- 
Verbouwingen 20 jaar 15 - 16 - 0- 
Verbouwingen 3 jaar - - 

Subtotaal gebouwen en terreinen 10.877 - 10.878 - 0- 

II Inventaris en inrichting
Depotinrichting (nagelvast) 25 jaar 255.810 - 14.869 - 240.942 
Depotinrichting (niet nagelvast) 15 jaar - - - - - 
Kantoorapparatuur 5 jaar - - - - - 
Kantoormeubilair 10 jaar 402.135 121.172 244.975 - 278.332 
overige apparatuur en inventaris 5-10 jaar 9.633 - 2.831 - 6.802 
Software 3 jaar - 22.950 638 22.313 

Subtotaal inventaris en inrichting 667.578 144.122 263.312 - 548.388 

III Andere vaste bedrijfsmiddelen
Transportmiddelen 5 jaar - - - - - 
Technische installaties 10 jaar - - - - - 
Automatisering 3 jaar 267.959 - 75.093 - 192.866 

Subtotaal andere vaste bedrijfsmiddelen 267.959 - 75.093 - 192.866 

Totaal 946.414 144.122 349.283 - 741.253 
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Voorz - reserves

Tresoar

Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum te Leeuwarden

Model Verloop voorzieningen en reserves 01-01-2018 t/m 31-12-2018

Saldo dotaties bestedingen aan algemene saldo

doel/voorziening vrijval

begin boekjaar boekjaar in boekjaar in boekjaar eind boekjaar

I Algemene reserves

Exploitatie reserve 323.603 - - 323.603 

Subtotaal algemene reserves 323.603 - - - 323.603 

II Resultaat lopend boekjaar 35.809 - - 35.809 

Subtotaal resultaat lopend jaar - 35.809 - - 35.809 

III Bestemmingsreserves

Bestemmingsfonds huisvesting 956.277 240.000 1.184.739 11.538 - 

Best .reserve verbouw 2009/2012. 67.298 27.354 39.944 

Best.reserve ZW/WW/WAO/WIA 35.000 20.000 - - 55.000 

Best.reserve Kult. Haadstêd 2018 31.600 - - 31.600 - 

Subtotaal bestemmingsreserves 1.090.175 260.000 1.212.093 43.138 94.944 

IV Voorzieningen

Achterstallig onderhoud BH3 - 637.274 - - 637.274 

Voorziening BH3 (MJOP) - 244.731 - - 244.731 

Subtotaal voorzieningen - 882.005 - - 882.005 

Totaal 1.413.778 1.142.005 1.212.093 43.138 1.300.552 
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WNT

Verantwoordingsmodel WNT 2018 Tresoar Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum

1. Bezoldiging topfunctionarissen

bedragen x € 1 Drs. B. Looper

Functiegegevens
5 Directeur

Aanvang
6
 en einde functievervulling in 2018 [01/01] – [31/12]

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
7 [1,0]

Dienstbetrekking?
8 [ja]

Bezoldiging
9

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen [123.244,44]

Beloningen betaalbaar op termijn [15.171.88]

Subtotaal [138.416.32]

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
10 189.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag
11 N.v.t.

Totale bezoldiging [138.416,32]

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
12 N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling
13 N.v.t.

Gegevens 2017
14

bedragen x € 1 Drs. B. Looper

Functiegegevens
5 [Directeur]

Aanvang
6
 en einde functievervulling in 2017 [01/01] – [31/12]

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
7 [1,0]

Dienstbetrekking?
8 [ja]

Bezoldiging
9

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen [116.597,-]

Beloningen betaalbaar op termijn [16.845,-]

Subtotaal [133.442,-]

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
10 [181.000]

Totale bezoldiging [133.422,-]

1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder. 

NAAM TOPFUNCTIONARIS FUNCTIE

R.C.M. Kamsma
Voorzitter Dagelijks Bestuur en Voorzitter Algemeen 

Bestuur

S. Poepjes Lid Dagelijks Bestuur en Lid Algemeen Bestuur

W. Verf Lid Dagelijks Bestuur en Lid Algemeen Bestuur

J. van der Velde Lid Algemeen Bestuur

P. Winsemius Lid Algemeen Bestuur

S. Posthumus Lid Algemeen Bestuur

R. Douma Lid Algemeen Bestuur

Bijlage c
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Uitkomst kostenverdeel 2018

UITKOMST KOSTENVERDEELSTAAT REALISATIE 2018

4.1 Collectiemanagement

Materieel beheer totaal 1.652.893€        - 

Directe Kosten

- materiaal 43.253€   

- personeelslasten 230.255€   

Indirecte kosten

- Huisvestingskosten 898.600€   

- Facilitaire ondersteuning 212.655€   

- ICT 23.523€   

- Beleidslasten 201.275€   

- PR -€   

- Fin. Administratie 43.332€   

Collectievorming totaal 388.594€   - 

Directe Kosten

- materiaal 129.731€   

- personeelslasten 64.634€   

Indirecte kosten

- Huisvestingskosten 40.027€   

- Facilitaire ondersteuning 9.300€   

- ICT 17.642€   

- Beleidslasten 100.638€   

- PR 4.957€   

- Fin. Administratie 21.666€   

Ontsluiting/metadatering totaal 965.361€   - 

Directe Kosten

- materiaal 101.761€   

- personeelslasten 535.875€   

Indirecte kosten

- Huisvestingskosten 61.708€   

- Facilitaire ondersteuning 14.337€   

- ICT 129.376€   

- Beleidslasten 100.638€   

- PR -€   

- Fin. Administratie 21.666€   

Publieke dienstverlening-studiezaal 4.2 Publieksactiviteiten

Directe Kosten totaal 1.467.511€        - 

- materiaal 80.696€   

- personeelslasten 745.440€   

Directe Baten

- Baten -60.755€  

Indirecte kosten

- Huisvestingskosten 354.014€   

- Facilitaire ondersteuning 52.844€   

- ICT 160.544€   

- Beleidslasten 98.625€   

- PR 14.870€   

- Fin. Administratie 21.233€   
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Uitkomst kostenverdeel 2018

Overige publieksactiviteiten

Directe Kosten totaal 1.492.096€   - 

- materiaal 523.359€   

- personeelslasten 343.473€   

Indirecte kosten

- Huisvestingskosten 171.791€   

- Facilitaire ondersteuning 68.683€   

- ICT 216.490€   

- Beleidslasten 109.238€   

- PR 29.740€   

- Fin. Administratie 29.321€   

Zakelijke dienstverlening

Directe Kosten totaal -302.231€  - 

- materiaal -€   

- personeelslasten 12.956€   

Directe Baten

- Baten -366.557€  

Indirecte kosten

- Huisvestingskosten 5.003€   

- Facilitaire ondersteuning 1.162€   

- ICT 5.881€   

- Beleidslasten 33.546€   

- PR -€   

- Fin. Administratie 5.778€   

4.3 Literatuurbevordering

Directe Kosten totaal

- materiaal 89.774€   295.084€   - 

- personeelslasten 164.461€   

Directe Baten

- Baten -€   

Indirecte kosten

- Huisvestingskosten 5.100€   

- Facilitaire ondersteuning 4.100€   

- ICT 5.200€   

- Beleidslasten 25.149€   

- PR -€   

- Fin. Administratie 1.300€   
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Normenkader 2018

Inventarisatie regelgeving: Normenkader 2018 - Tresoar

obv risicomanagement algemeen geldt het Nederlandsrecht. 

Proces / activiteit Interne regelgeving Externe regelgeving (financiële regelgeving) Externe regelgeving (overige regelgeving)

Algemeen Risicomanagement Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Letterhoeke Gemeenschappelijke Regeling Letterhoeke Belastingwet (bewaar termijn)

Verodening PW 216 en 217 AVG Wet openbaarheid bestuur

Wet Normering Topinkomens Archiefwet/archiefbesluit

Regeling bouw en inrichting archiefruimten en archiefbewaarplaatsen

Provinciewet

Algemene wet bestuursrecht

Wet extern klachtrecht (miv. 1  januari 2006 van kracht)

Administratie/planning en control(incl.deb/cred) Risicomanagement Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV)

Besluit Accountants controle decentrale Overheden

Treasury Treasurystatuut wet Financiering Decentrale Overheden (wet Fido)

Schatkistbankieren Wet financiering decentrale overheden

Regeling schatkistbankieren decentrale overheden

Reserves en voorzieningen Risicomanagement Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV)

Investeringen/afschrijvingen Risicomanagement Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) Europese regelgeving inzake aanbesteding 

Europese regelgeving inzake staatssteun

Uniform Aanbestedings Reglement (UAR 2001)

Aanbestedingswet 2012

Personeelskosten Personeelsbeleid Fiscale wetgeving Wet op de Ondernemingsraad

Werving en selectie Pensioenwetgeving

Coördinatiewet Sociale Verzekering

Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAO CAP)

Arbeidsomstandighedenwet (Arbowetgeving)

Kosten (leveringen en diensten) Procuratieregelement Belastingwet Europese regelgeving inzake aanbesteding

Europese regelgeving inzake staatssteun

Uniform Aanbestedings Reglement (UAR 2001)

Aanbestedingswet 2012

Bijdragen GR Gemeenschappelijke Regeling Letterhoeke

Verhuuropbrengst (depotverhuur) Wet markt en overheid

Subsidieontvangsten (Structureel en incidenteel)

Algemene Subsidieverordening decentrale overheden/ particuliere 

fondsen
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