
 
 

 
 
 

BELEIDSPLAN  STIFTING KULTURELE EVENEMINTEN AKKRUM NES (SKEAN) 

 
 

1. Inleiding 
De Stifting Kulturele Eveneminten Akkrum-Nes (SKEAN) is opgericht op 5 oktober 
2017. Het bestuur bestaat uit drie bestuursleden en kent 4 ambassadeurs. 
 

2. Strategie 
             De stichting heeft het volgende doel: 

- Het stimuleren en het (doen) organiseren van culturele evenementen in en rond 
de dorpen Akkrum en Nes in Fryslan. 

- Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de 
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn. 

 
De stichting heeft geen winstoogmerk. Bestuursleden werken op vrijwillige basis 
zonder beloning. 
 
Een eventueel liquidatiesaldo wordt evenredig uitgekeerd aan verenigingen met een 
cultureel karakter in Akkrum en Nes. 

 
3. Missie 

Het organiseren van evenementen op cultureel gebied is een behoefte die bij de 
verenigingen met een cultureel karakter in Akkrum en Nes leeft. Vaak worden 
initiatieven niet gerealiseerd, omdat de draagkracht van de betrokken verenigingen 
zowel in financieel als in organisatorisch opzicht te gering is. SKEAN wil in de 
totstandkoming van projecten op cultureel gebied deze lacune opvullen. 
Achterliggende gedachte is dat culturele evenementen een wervende functie hebben 
ten aanzien van lidmaatschap en deelname aan activiteiten van verenigingen met 
een cultureel karakter. Het levert daarbij een bijdrage aan het culturele klimaat. 

 
4. Activiteiten 

De Stichting verricht onder andere de volgende activiteiten: 
- Het beschikbaar stellen van financiële middelen aan culturele uitingen 
- Het aanvragen van gerichte subsidies per project 
- Het werven van fondsen en giften 
- Het spelen van een ondersteunende rol bij de organisatie van evenementen en 

activiteiten in de dorper Akkrum en Nes 
 



Van groot belang bij de realisatie van grotere evenementen is daarbij, dat culturele 
verenigingen grote risico’s lopen, waarbij financiële consequenties afgewend kunnen 
worden op de leden. Dit risico staat vaak initiatieven op cultureel gebied in de weg. 
 

 
5. Vermogen van de Stichting 

Er wordt gestreefd naar een vermogen van ca. € 10.000, - als continuïteitsreserve. 
Afhankelijk van het uit te voeren evenement kan het vermogen incidenteel hoger 
zijn.  

 
6. Projecten 

Voor de komende jaren richt SKEAN zich op grote culturele evenementen, die er op 
gericht zijn dat inwoners, en dan met name de jeugdige, die niet actief zijn op 
cultureel gebied, gestimuleerd worden deel te nemen en kennis te maken met 
culturele uitingen op het gebied van theater, dans, muziek en zang. Een voorbeeld 
daarvan is het project “Meet me at the Fountain” in Akkrum in het kader van LF 2018, 
Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa. Zie de link op de website SKEAN.frl. 
 

7. Bestuur 
Het bestuur van de “Stichting SKEAN” bestaat uit: 
Piet Dijkstra :  Voorzitter 
Kees de Boer :  Secretaris 
Cor Brouwer : Penningmeester 

 
Ambassadeurs: 
Mr. Hans  Anker - Bouwe de Boer - Foppe de Haan - Mr. Ad Speksnijder 
 


