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Algemeen 
 
Naam, adres en overige informatie 
Naam     Stichting De Sûkerei 
Bezoekadres   Trekwei 8a, 9104 AB Damwâld 
Correspondentieadres  Trekwei 8a, 9104 AB Damwâld 
Telefoon    0511-420936 
Website    www.desukerei.nl 
E-mail    info@desukerei.nl 
Facebook   www.facebook.com/desukerei 
Inschrijfnummer  KvK 01110378 
BTW-nummer  NL815001885B01 
IBAN-nummer  NL64RABO0113218370 
ANBI-nummer  815001885 
 
Openstelling 
De Sûkerei is open voor bezoekers van 1 april tot en met 31 oktober. 
Openingstijden dinsdag tot en met zondag van 13.30 tot 17.00 uur. 
Toegang is inclusief persoonlijke rondleiding. 
 
Thema 
Op het terrein staan reconstructies van drie wâldhúskes, een sûkereidroegerij en 
een poldermolen. Zo rond het jaar 1900 waren deze woningen/gebouwen 
karakteristiek voor de gemeente Dantumadiel. Elk van deze historische 
woningen/gebouwen heeft een thema met een bijpassend verhaal over de 
voormalige eigenaar/bewoners en/of gebruikers. 
 
ANBI 
De belastingdienst heeft De Sûkerei op 1 januari 2012 gekwalificeerd als een 
algemeen nut beogende instelling. 
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Woord vooraf 

Net als 2020 was ook 2021 weer een bijzonder jaar voor een ieder. De 
coronapandemie wierp zijn schaduw over alles en iedereen. Ondanks deze 
onheilspellende werkelijkheid konden in de loop van het jaar de voorgenomen 
plannen en activiteiten weer mondjesmaat doorgang vinden. Uiteraard met de 
nodige gevolgen voor ons publiek en onze vrijwilligers.   

Normaliter is het museum open voor bezoekers van 1 april tot en met 31 oktober. 
Maar in verband met het tweede coronajaar op rij, heeft het bestuur de opening 
enkele malen gedwongen moeten uitstellen. Uiteindelijk is het museum op 5 juni 
opengesteld. Om voor bezoekers en vrijwilligers zoveel mogelijk een veilige en 
verantwoorde heropening van het museum te garanderen, zijn de richtlijnen van 
de Museumvereniging  onverkort toegepast, zij het dat deze in de loop der tijd, als 
gevolg van het landelijk kader weer zijn aangepast en ingevoerd.  
 
Door daarnaast tijdsloten te hanteren, een groot aantal hygiënemaatregelen en 
instructies in acht te nemen, zoals vóóraf digitaal te reserveren en een beperkt 
aantal vrijwilligers in te zetten, konden we het museum verder open houden. Maar 
de beperkingen vanwege de coronapandemie werkten net als een jaar eerder wel  
door in de bezoekersaantallen. De stijgende lijn van de voorgaande jaren tot circa 
3000 bezoekers in 2019, een dip in 2020, laat daarom in 2021 opnieuw een forse 
daling zien. In dit jaar bleef het bezoekersaantal steken op 458. Dit is ook van 
invloed op de inkomsten van het museum. Over 2021 is een negatief resultaat 
becijferd van ruim achtduizend euro. Overigens heeft de gemeente de stichting, 
wat betreft de derving van inkomsten over 2020, financieel gecompenseerd. Ten 
tijde van het opstellen van dit verslag is bekend dat ook voor de derving van 
inkomsten over 2021 de gemeente de stichting financieel compenseert.         
 
Medio het verslagjaar is voorzien in het benoemen van de heer Jaap Cuperus als 
voorzitter van de Stichting De Sûkerei. Door zijn benoeming is het bestuur weer op 
sterkte en zijn de statutaire functies belegd bij verschillende personen. Hiermee is 
een einde gekomen aan een lange periode waarbij sprake was van dubbelfuncties 
bij één en dezelfde persoon.  
 
Ondanks de coronabeperkingen hebben in 2021 een aantal activiteiten 
plaatsgevonden in het museum. Van het educatieve aanbod kon echter geen 
gebruik worden gemaakt.   
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Bestuursverslag  
 
Het afgelopen jaar heeft het bestuur achtmaal vergaderd. Hiervan hebben vier  
vergaderingen schriftelijk plaatsgevonden, als gevolg van de corona-beperkingen. 
De belangrijkste besluiten zijn:  
- uitvoeren schilderwerk aan de molen 
- het schenken van de monnikspij   
- landelijke corona-maatregelen invoeren  
- benoemen Jaap Cuperus tot voorzitter  
- het schenken van de aandrijving voor het uurwerk aan de gemeente 
- overeenkomst gesloten met LAC It Lânlibben 
- periodiek inzicht geven in financiële positie 

- aanvaarden gedenksteen voormalige Nutsspaarbank 
- inroepen Vliegende Brigade voor het op orde brengen van onze collectie  
- aanzet tot het opstellen van het beleidsplan 
- ontwikkelen van een nieuwe website  
- besluiten over inrichting van het museumterrein  
- vaststelling jaarverslag en jaarrekening 2020 
 
 
In 2016 is de Oudheidkamer Dantumadeel in De Westereen bestuurlijk 
overgenomen. De in het gebouw aanwezige verzameling goederen moet nog 
verder worden gesorteerd en gedocumenteerd. Het bestuur heeft inzicht in de 
omvang van de verzameling goederen en zal zich te zijner tijd beraden om te 
komen tot het sorteren en het selecteren van te handhaven goederen.  
Het is de intentie van het bestuur om de bruikbare goederen over te brengen naar 
het terrein van De Sûkerei. De huidige situatie geeft geen mogelijkheden voor 
uitstalling van de collectie. Als er meer duidelijkheid is over het tijdstip van 
verplaatsing naar De Sûkerei worden de gebouwen van de Oudheidkamer 
Dantumadeel te koop aangeboden 
 
Het bestuur heeft positief gereageerd op het verzoek van de gemeente 
Dantumadiel om de in het pand aanwezige aandrijving van het uurwerk van de 
klok in de kerktoren van Driezum aan hen over te dragen..    
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Continueren samenwerking 
 
Aan de samenwerking tussen het Openluchtmuseum De Sûkerei en de familie     
L. en B. de Jong is in het afgelopen jaar een einde gekomen. Vanaf het ontstaan 
van het openluchtmuseum is sprake geweest van een hechte en goede 
samenwerking. De familie de Jong heeft veel betekent voor ons museum. Op veel 
terreinen en taken werd het museum ontzorgd. Voor de lange staat van dienst is 
de stichting hen zeer erkentelijk. De samenwerking zal worden voortgezet met de 
familie J. en A. de Jong. Daartoe is in 2021 een samenwerkingsovereenkomst 
gesloten tussen de Stichting De Sûkerei en LAC It Lânlibben..  
 

Opening museum  
 
De voorjaarsschoonmaak van het museum vond plaats van 3 mei tot en met 7 mei 
door de eigen vrijwilligers. Ook is vóóraf veel inzet gepleegd in verband met het 
terreinonderhoud. Hierna kon het museum, vanwege de coronabeperkingen, eerst 
op zaterdag 5 juni voor het publiek worden opengesteld. Uiteraard was reservering 
verplicht en werden tijdsloten gehanteerd. Gedurende de maanden augustus, 
september en oktober was het museum tijdens de zaterdagmiddagen, zonder 
reservering, gewoon open.  
 

Collectie  

Steen uit voormalige cichoreifabriek  
De gedenksteen uit de voormalige 
cichoreifabriek aan de Achterwei te Damwâld, 
waar tegenwoordig het transportbedrijf Feenstra 
is gevestigd, is uit het metselwerk verwijderd en 
overgebracht naar De Sûkerei. De gedenksteen 
is van de oprichting van de voormalige fabriek in 
1916.   
  
 
 
Gedenksteen 
Een voormalige inwoner van Damwâld heeft de gedenksteen uit de voormalige 
Nutsspaarbank aan de Haadwei in Damwâld, geschonken aan het museum. De 
steen is geplaatst bij de opening van de nieuw gebouwde Nutsspaarbank in 1960.     
 
 
Schenken monnikspij 
De Stichting heeft de monnikspij die in de Oudheidkamer De Westereen aanwezig 
was, geschonken aan Stichting Klooster Claercamp te Rinsumageast. De 
monniksprij heeft geen directe relatie met de doelstelling en/of collectie van de 
Oudheidkamer.   
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Activiteiten 
 
Filmopnames  
Op 24 mei vonden voor de Stichting Drenth Monument filmopnames plaats in het 
museum over het Stadskanaalster Achterhuis. Dit werd uitgevoerd door vier  
studenten van de Hanzehogeschool Groningen. 
 
 
Winkeltjesroute   
Op elke eerste zaterdag van de maand wordt 
de winkjeltjesroute gehouden, waaraan ook het 
museum deel neemt. Op 5 juni vond deze voor 
het eerst dit jaar plaats. 
Veel mensen namen een kijkje bij museum De 
Sûkerei, meestal onder het genot van 
cichoreikoffie met het cichoreikoekje. Wie meer 
wilde weten nam een rondleiding (met de 
gewone entreekosten). Op zaterdag 2 oktober 
vond de laatste winkeltjesroute van dit jaar 
plaats.   
 
 
 
Zomervakantie   
Tijdens de zomervakantie van 10 juli tot en met 5 september, kon jong en oud      
’s middags in het museum terecht voor een gratis fotopuzzel speurtocht en 
oudhollandse spelletjes.  
 
Brommelsfestijn. 
Zaterdag 28 en zondag 29 augustus stond ons museum in het teken van het 
brommelsfestijn. Een gezamenlijk thema om de passie van de Noardelike Fryske 
Wâlden te ervaren. Ontmoeten, ontdekken, onthaasten en doen zijn belangrijke 
onderdelen, zoals bijvoorbeeld het bramen plukken.  
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Kom erbij week 
Het museum stond van 30 september tot en met 7 oktober in het teken van de 
gezamenlijke actie Kom erbij week. Op deze dagen besteedde het museum 
aandacht aan het landelijke thema eenzaamheid. Zo kon men in het museum 
deelnemen aan onder andere Oud-Hollandse spelletjes en natuurlijk gebruik 
maken van de rondleidingen.    
 
 
Coole Kids nacht 
De aftrap van de herfstvakantie werd ingeluid door de Coole Kids nacht, die 
plaatsvond op de avond van 15 oktober. De kinderen hadden het rijk alleen in het 
sfeervol ingerichte museum. Alle activiteiten waren speciaal gericht op kinderen. 
Uiteraard waren ouders en andere begeleiders ook welkom.  
 

 
 
Herfstvakantie  
Gedurende de herfstvakantie van 16 oktober tot en met 24 oktober was het 
museum ‘s middags open voor jong en oud. Men kon deelnemen aan 
verschillende activiteiten, zoals de fotopuzzel speurtocht. 
 
Dollersdei  
Gebruikelijk is dat het museumseizoen wordt afgesloten met de Dollersdei 
(oogstdag). De afsluiting vond dit jaar plaats op 30 oktober. ‘s Middags was het 
museum open en waren er verschillende activiteiten over de cichoreioogst, zoals :  
dollen, wassen, hakken en branden. 
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Bezoekersaantallen 
 
In 2021 zijn 458 bezoekers ontvangen waarvan 84 kinderen tot en met 12 jaar. Er zijn 
geen grote groepen ontvangen en er is ook geen gebruik gemaakt van het terras. 
 

Het aantal bezoekers is een forse daling (38%) ten opzichte van vorig jaar. Ten 
opzichte van het aantal bezoekers in hoogtijjaren is het aantal in 2021 slechts een 
fractie. Deze daling is geheel te wijten aan de beperkende maatregelen van 
overheidswege als gevolg van de corona pandemie.  
 
Bezoekersaantallen van De Sûkerei over de afgelopen vijf jaar  

 
 
 

Vrijwilligers 
 
De inzet van vrijwilligers is de levensader voor de instandhouding van De Sûkerei. 
In 2021 is afscheid genomen van een aantal vrijwilligers. Helaas zijn een tweetal 
vrijwilligers ons ontvallen. Hier tegenover staat dat er twee nieuwe  vrijwilligers zijn 
verwelkomd.   
 
Voor het goed op elkaar afstemmen van diverse zaken wordt er, onder normale 
omstandigheden, tweemaal per jaar een vrijwilligersbijeenkomst georganiseerd. 
Het bestuur is ook aanwezig op deze bijeenkomsten. Door de maatregelen als 
gevolg van de corona pandemie zijn de bijeenkomsten in het afgelopen jaar niet 
doorgegaan.  
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Financiën 
 
De inkomsten van De Sûkerei zijn afkomstig van entreegelden, verkoop koffie, 
thee, frisdrank et cetera, subsidiegelden en donateurs. Met de gemeente 
Dantumadiel is een overeenkomst gesloten waarin tevens het verstrekken van een 
jaarlijkse bijdrage is opgenomen. 
 

Activa Passiva

Vaste activa € 54.133 Eigen vermogen € 51.066

Vlottende activa € 10.495 Reserves € 105.403

Voorraden € 500 Crediteuren € 584

Liquide middelen € 92.851 Vlottende passiva € 926

Totalen € 157.979 € 157.979

Baten Lasten

Entreegelden € 2.081 Beheer en onderhoud € 11.627

Donaties € 330 Afschrijving € 1.655

Overige opbrengsten € 10              Inkoop consumpties € 543

Consumpties € 924 Belasting en verzekering € 1.579

Bijdrage gemeente € 18.106 Energie en telefoon € 3.540

Coronacompensatie € 8.500 Rente en kosten € 534

Reclamekosten € 1.006

Kosten activiteiten € 84

Overige kosten € 2.204

Dotatie onderhoud € 6.000

Totalen € 29.951 € 28.772

Resumé

Baten € 29.951

Lasten € 28.772

Resultaat 2021 € 1.179

Balans 31 december 2021

Exploitatierekening 2021

 
 

Voor een uitgebreid overzicht wordt verwezen naar de jaarrekening 2021. 
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Bestuur 
 
De samenstelling van het bestuur eind 2021 is als volgt: 
 
J. Cuperus    Voorzitter 
W. Postma   Penningmeester 
T. Raap   Secretaris 
L. Woelinga   Lid (onderhoud en technische zaken) 
J. Annema   Lid (contacten vrijwilligers/vertrouwenspersoon) 
Mr. Drs. O.J. Leegstra Lid (juridische zaken) 
 
Per 28 juni 2021 is tot voorzitter benoemd de heer J. Cuperus. Per deze datum 
zijn de volgende functiewisselingen doorgevoerd: 
W. Postma   Penningmeester (voorheen ook voorzitter) 
J. Cuperus    Voorzitter 
 
De heer C. Glas, lid van het bestuur  is op 26 september 2021 overleden. 
 
De heer L. Woelinga heeft zijn bestuursfunctie met in gang van 31 december 2021 
neergelegd. 
  
Het bestuur vergadert in de regel tien keer per jaar of zoveel vaker als nodig is. 
 
De coördinator van de vrijwilligers kan worden uitgenodigd een gedeelte van de 
bestuursvergaderingen aanwezig te zijn. In 2021 is er geen aanleiding geweest de 
coördinator uit te nodigen.  
 
Het jaarverslag en de jaarrekening over 2021 zijn goedgekeurd en vastgesteld in 
de bestuursvergadering van 25 april 2022. 
 
 

  



 

12 

 
 



 

13 

Activa Passiva

Vaste activa Eigen vermogen

Drogerij en huisjes € 1.000 Kapitaal € 41.356

Molen "De Mearmin" € 3.769

Ondergrond en terrein € 42.668 Reserves

Inrichting fabriek € 1.000 Algemene reserve € 16.303

Inrichting tuin € 4.938 Onderhoudsreserve € 39.270

Aanleg terras € 1.025 Bestemmingsreserve € 43.535

Opslaghok € 160 € 99.108

Inventaris € 815

€ 55.375

Vlottende activa Vlottende passiva

Vorderingen Kortlopende schulden

Omzetbelasting € 1.818 Fooienpot € 80

Energiebelasting € 300

Eneco € 900 € 80

Entreegelden € 353

€ 3.371

Voorraden

Diversen € 500

Liquide middelen

Rekening crt € 2.268

Rekening crt - molen € 35.876

Spaarrekening € 43.150

Kasgeld € 4

€ 81.298

Totaal € 140.544 € 140.544

Balans per 1 januari 2021
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Activa Passiva

Vaste activa Eigen vermogen

Drogerij en huisjes € 1.000 Kapitaal € 51.066

Molen "De Mearmin" € 3.769

Ondergrond en terrein € 42.668 Reserve's

Inrichting fabriek € 1.000 Algemene reserve € 16.303

Inrichting tuin € 4.323 Onderhoudsreserve € 45.481

Aanleg terras € 300 Bestemmingreserve € 43.619

Opslaghok € 120 € 105.403

Inventaris € 953 Crediteuren

€ 54.133 Openstaande posten € 583

Vlottende activa Vlottende passiva

Vorderingen Kortlopende schulden

Omzetbelasting € 1.112 Waterschapslasten € 411

Coronasubsidie € 8.500 Energiekosten € 339

Energiebelasting € 500 Vergaderkosten € 75

Verzekeringspremie € 352 Bankkosten € 37

Telecommunicatie € 26 Bedrijfsafval € 29

Rente spaarrekening € 5 Fooienpot € 21

€ 10.495 Donateur € 14

Voorraden € 926

Diversen € 500

Liquide middelen

Rekening crt € 9.675

Rekening crt - molen € 35.021

Spaarrekening € 48.155

Kasgeld € 0

€ 92.851

Totaal € 157.979 € 157.979

Balans per 31 december 2021
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Baten:

Entreegelden € 2.515 € 2.081

Donaties € 380 € 330

Overige opbrengsten € 50 € 10

€ 2.945 € 2.422

Opbrengst consumpties e.d. € 990 € 923

Inkoop € 755 € 543

€ 235 € 380

Totaal baten € 3.180 € 2.802

Lasten:

Schoonmaak en beheer € 6.500 € 7.045

Onderhoud gebouwen € 1.992 € 939

Onderhoud terreinen € 6.454 € 3.214

Onderhoud installaties € 354 € 361

Onderhoud inventaris € 0 € 68

Verzekeringen € 1.841 € 1.520

Eigenaars lasten € 485 € 60

Energie en water € 2.428 € 2.943

Telecommunicatie € 616 € 597

Reclame e.d. € 3.189 € 1.006

Rente en kosten € 634 € 534

Aanschaf kleinmateriaal € 313 € 17

Kosten activiteiten € 958 € 84

Kosten vrijwilligers € 250 € 1.384

Diverse onkosten € 1.280 € 803

Dotatie onderhoudsreserve € 0 € 6.000

Afschrijvingen € 1.650 € 1.655

Totaal lasten € 28.944 € 28.229

Saldo baten minus lasten € -25.764 € -25.427

Subsidie gemeente € 18.106 € 18.106

Coronacompensatie € 8.898 € 8.500

Resultaat € 1.240 € 1.179

Exploitatierekening

2020 2021
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BALANS

Activa

Vaste activa

Drogerij en huisjes € 1.000 € 1.000

Molen "De Mearmin" € 3.769 € 3.769

Opslaghok gereedschap € 160 € 40 € 120

Ondergrond en terrein € 42.668 € 42.668

Inrichting fabriek (20 jr) € 1.000 € 1.000

Inrichting tuin (20 jr) € 4.938 € 615 € 4.323

Aanleg terras (10 jr) € 1.025 € 725 € 300

Koffiezet apparaat (10 jr) € 630 € 90 € 540

Computer (4 jr) € 185 € 185 € 0

Stihl bosmaaier (5 jr) € 0 € 0 € 413 € 413

Totalen € 55.375 € 0 € 1.655 € 413 € 54.133

Passiva

Eigen vermogen

Kapitaal  per 1 januari 2021 € 41.356

Bij: correctie coronacompensatie 2020 € 8.898

       correctie compensatie energiebelasting 2020 44

Af:   correctie waterschapslasten 2019 -411

Kapitaal (gecorrigeerd) per 1 januari 2021 € 49.887

Resultaat 2021 € 1.179

Kapitaal per 31 december 2021 € 51.066

Reserves

Algemene reserve

€ 16.303

€ 16.303

Onderhoudsreserve

Molen De Mearmin 1 januari 2021 € 26.170

Bij: Voorschot Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed € 4.279

Bij: Voorschot gemeente Dantumadiel € 3.328

€ 33.777

Af: Betaald aan onderhoud over 2021 € 7.396

Saldo molen De Mearmin  31 december 2021 € 26.381

Drogerij, huisjes en terrein 1 januari 2021 € 13.100

Dotatie 2021 - onderhoud vlonders € 6.000

Saldo huisjes en drogerij 31 december 2021 € 19.100

Totale onderhoudsreserve 31 december 2021 € 45.481

  - Nog geen specifieke bestemming

Het geplande onderhoud voor de periode 2018 tot en met 2023 is volledig gedekt door 

de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Provinsje Fryslân en de gemeeente 

Dantumadiel. De dekking wordt in jaarlijks gelijke delen ontvangen. Het onderhoud is 

niet gelijkmatig verdeeld. De reserve zal hierdoor de eerste jaren oplopen. In 2023 wordt 

met de subsidie verstrekkers afgerekend. 

Toelichting balans en exploitatierekening 2021

Herwaarde-

ring

31 dec 2021

In-/des-

investe-

ring

Vermindering

Afschrij-

ving

1 jan 2021

 
 

  



 

17 

 

Bestemmingsreserve

Molen De Mearmin € 24.915

Vertaling rondleiding/audiotour 1 januari 2021 € 1.593

Af: Nota oplevering opdracht € 1.593

Vertaling rondleiding/audiotour 31 december 2021 € 0

Digitaliseringsproject € 12.000

Verhuizing Oudheidkamer Dantumadeel € 3.000

Workshops "Op naar een zonnige toekomst" € 1.230

Rolluiken drogerij € 797

Bewegwijzering 1 januari 2021 € 0

Bij: Ontvangen subsidie € 1.250

Bewegwijzering 31 december 2021 € 1.250

Kleinveeweide/bloemenperk 1 januari 2021 0

Bij: Ontvangen subsidie 427

Kleinveeweide/bloemenperk 31 december 2021 € 427

Totale bestemmingsreserve 31 december 2021 € 43.619
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EXPLOITATIEREKENING

Baten

Entreegelden

De entreegelden zijn opgebracht door 374 volwassen bezoekers en 84 kinderen in de leeftijd

van 6 tot en met 12 jaar.

Donaties

De donaties zijn opgebracht door 21 donateurs.

Overige opbrengsten

Ontvangen vergoeding van Oranjefonds.

Consumpties e.d.

Heeft betrekking op de verkoop van koffie, thee, fris et cetera.

Bijdrage gemeente

De gemeente Dantumadiel verstrekt jaarlijks een bijdrage ter dekking van de exploitatie.

Lasten

Schoonmaak en beheer

Voor de schoonmaak en het beheer van de gebouwen is een contact afgesloten.

Onderhoud terreinen

Hiervoor wordt een hovenier ingezet op basis van regie.

In 2021 is een gedeelte van het onderhoudswerk uitgevoerd door de vrijwilligers.

Hekkelwerkzaamheden worden op regiebasis uitgevoerd.

Verzekeringen

Alle gebouwen zijn uitgebreid verzekerd tegen brand en storm bij Donatus en Univé.

Overige verzekeringen (collectief via gemeente Dantumadiel): 

   - Aansprakelijkheid bedrijven 

   - Bestuurdersaansprakelijkheid

   - Vrijwilligersverzekering

 


