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Jaarverslag 2017 
 
Aan:  het bestuur van Stichting Fogelsangh-State 
Door: Jan Willem Zwart 21 november 2017 
 
 
Inleiding 
 
Met genoegen bied ik het bestuur van stichting Fogelsangh-State het evaluatie activiteiten 
jaarverslag 2017 weer aan. Dit jaar aan een heus erkend museum! Ik zal dit verslag tijdens de 
bestuursvergadering mondeling toelichten.  
 
Inmiddels ben ik onlangs 12,5 half jaar betrokken bij Fogelsangh-State en steek nog steeds 
gemiddeld 8 uren per week in de organisatie, regelzaken, aanvragen via de website, telefoontjes, 
websitebeheer, netwerkcontacten, tuinonderhoud, natuurbeheer en vrijwilligerscoördinatie. 
Intensief, flexibel en vrijwillig. Altijd bereikbaar. Binnen deze werkzaamheden kom ik de meest 
bijzondere mensen tegen, mensen die veelal uitermate gecharmeerd zijn van Fogelsangh-State, de 
omgeving en haar geheel. Ik neem u graag mee in de bijzondere activiteiten van het afgelopen 
jaar. Een verslag waarbij genoemd moet worden dat een organisatie als Fogelsangh-State met de 
ambities die zij heeft, niet zonder vrijwilligers kan! De inzet van het afgelopen jaar was opnieuw 
buitengewoon. Schoonmaak, tuinonderhoud, rondleidingen, koffie-schenkerijen en baliewerk 
heel veel baliewerk. 
 
Bezoekers 
 
1269 bezoekers. en 41 kinderen. En van  de groepen waren er 385 personen. 68 personen concert 
Jan Wijn 
 
Specifieke uitblinkers van bezoekers waren de dag van het kasteel 135 bezoekers en de laatste 
dag van muziek rond de vleugel 78 bezoekers. De groepen lopen ook nu nog gewoon door. Het 
aantal bezoekers is in vergelijking met vorig jaar nagenoeg het zelfde. 
 
 
Museumregistratie 
 
Er is hard gewerkt om de museumregistratie rond te krijgen. Aanpassingen, de museumnorm, 
gesprekken en veel stukken in het systeem zetten waren de inzet meer dan waard. Er hangt nu een 
bordje bij de museumdeur met daarop Erkend Museum. De erkenning geeft status, maar 
tegelijkertijd ook verplichtingen. Verplichtingen om het museum en daarmee expliciet de 
collectie in stand te houden. In stand houden op de juiste manier. Bij de erkenning heeft 
Fogelsangh-State aangetoond dat zij voldoende kennis en know how in huis heeft om de 
komende 5 jaren op voort te gaan. 
 
Meerwaarde registratie: subsidie en andere support. In Nederland zijn een kleine 700 musea, 
waarvan minder dan 500 opgenomen zijn in het Museumregister. Het register is opgezet om de  
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kwaliteit van de Nederlandse musea zichtbaar te maken, te bewaken en te verbeteren. De 
meerwaarde ligt zowel binnen als buiten de eigen organisatie. In de hectiek van alledag is er 
soms weinig ruimte om eens integraal naar de eigen organisatie te kijken. Periodieke zelfanalyse 
zorgt ervoor dat een museum dit op een gestructureerde wijze kan doen. De externe meerwaarde 
is meervoudig. Een museum kan aan andere partijen (bezoekers, collega-instellingen, overheden, 
fondsen, sponsors en dergelijke) aantonen dat het de zaken goed op orde heeft. Daarnaast vinden 
fondsen en sponsoren het steeds belangrijker dat een museum geregistreerd is. Zij vertrouwen op 
de beoordeling van het Museumregister en hoeven zelf minder onderzoek te doen. Alleen 
geregistreerde musea kunnen lid zijn van de Museumvereniging. Dit heeft ook gevolgen voor de 
Museumkaart, want alleen leden van de Museumvereniging kunnen de Museumkaart aanvragen. 
 
Vrijwilligers 
 
Fogelsangh-State heeft een stabiel bestand van 16 vrijwilligers. Meestal lukt het om het rooster 
goed in te vullen voor de reguliere openingstijden. Het is moeilijk om goede vrijwilligers te 
krijgen en te behouden. We merken dat vrijwilligers steeds gerichter een klus willen doen. Zo is 
er op Fogelsangh-State in 2017 een natuurwerkdag georganiseerd en  NL-Doet, waarbij Rotary 
Lauwersland heeft geholpen om een deel van het buitenonderhoud van het park op zich te nemen. 
Dit zijn geen structurele werkzaamheden, maar vooral een welkome aanvulling op het reguliere 
onderhoud. 
 
Uit de evaluaties met vrijwilligers blijkt dat de oktober maand een moeizame maand is voor 
openstelling. Juist omdat het na de vakantieperiode is, zien vrijwilligers letterlijk weinig gasten. 
Geen of 1 of 2 per dag. De verhouding is hier niet in balans. Voor de toekomst zien vrijwilligers 
wel openstelling voor groepen in september maar niet meer regulier. In de winterperiode zullen 
er een tweetal nieuwe vrijwilligers geworven moeten worden om de bezetting te kunnen 
waarborgen. 
 
Groepen zijn er het afgelopen jaar iets minder geweest dan voorgaande jaren. Het arrangement, 
koffie met oranjekoek en een rondleiding voor € 8,- is er eentje van goede prijs kwaliteit.  
 
Kunstkring Hardegarijp 
 
De Kunstkring Hardegarijp weet met het programma muziek rond de vleugel een nieuwe 
doelgroep aan te boren. We hebben hierover goede afspraken gemaakt dat Fogelsangh-State de 
PR doet en ook de reguliere entreeprijs krijgt. Kunstkring zorgt voor hoogwaardige 
amateurmusici. De moeite van het bezoeken waard. De tijdsinvestering van Fogelsangh-State is 
relatief hoog. Voorbereiden, concert, stoelen klaarzetten, vleugel verplaatsen en of halen overal is 
de vertegenwoordiger van Fogelsangh-State bij. Dit juist omdat de collectie zo kwetsbaar is en 
controle en toezicht van groot belang zijn. 
 
Programma van Muziek rond de Vleugel zomer 2017 
 
Iedere laatste zondag(middag) van de maand van mei t/m oktober tussen 14 en 17 uur is het weer 
genieten in Fogelsanghstate van Muziek rond de Vleugel. Voor slechts 5 € kunt u niet alleen de 
hele State rustig bekijken, maar tegelijk genieten van de klassieke muziek vertolkt door 
gevorderde amateurmusici op verschillende instrumenten. De eerste zondag, 28 mei, was alweer 
een groot. 
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Zondagmiddag 25 juni a.s. van 14.00 uur tot 17.00 uur gaat ( zal) een aantal leerlingen van Jannie 
Reijenga ( klarinetwerk/klarinet educatie) een concert verzorgen . 
Acht jonge dames , in leeftijd variërend van 13 tot 19 jaar, laten op deze middag prachtige 
muziek op hun klarinet klinken. 
Solo, duetten, trio’s en kwartet muziek van o.a. Scarlatti, Mozart( zowel vader Leopold als zijn 
zoon Amadeus), originele klarinetmuziek van Harry van Heugten en Clare Grundman en ook 
Klezmer’s ontbreken niet.  Kortom een zeer afwisselend programma. 
Contactpersoon : willemijn van rossum; 0613475616; wsvanrossum@gmail.com 
Contactpersoon : jannie reijenga; info@klarinetwerk.nl 
30 juli: 
 
Masterclass  gegeven door  pianist Frans Douwe Slot aan verschillende amateur  pianisten  o.a. 
Erna en Marianne Jansen ( quatre mains) en Willemijn van Rossum ( solo piano). Zie voor meer 
informatie: Masterclass Frans Douwe Slot 
27 augustus : 
 
Hans Nomen  speelt op  eigen meegebrachte klavecimbel  en geeft  uitleg over  de  muziek en het  
instrument; 
Bennie Huisman ( muzikant, schrijver, verteller, zanger) laat ons genieten  van zijn prachtige 
kleinkunstprogramma. 
24 september : 
 
Mietsie  Ruiters zingt Bertholt Brecht, op de piano begeleid door Willemijn van Rossum; 
Het harp trio “ Kaira  Kaira “  treedt op met  Keltische muziek; 
Marina van der   Ploeg-Mikhailava  ( zang / gitaar)  brengt ons in Russische sferen met haar 
mooie stem en geeft uitleg over de schoonheid en  geschiedenis van de Russische romantiek( 
basis van de folklore). 
29 oktober : 
 
Herman Leusman ( hobo ) en Nanda Rozenstraten ( piano); 
Vivace ( senioren orkest ) o.l.v. dirigent Douwe Veenstra. 
 
Andere activiteiten 
 
De internationale club van Lagonda’s had zaterdagmorgen een pit-stop op Fogelsangh-State in 
Veenklooster. De veertig Lagonda's reden een toerrit door Noordoost-Fryslan, ze waren in 
Beetsterzwaag gestart. Bij aankomst in Veenklooster kreeg het gezelschap eerst koffie met 
oranjekoek waarna er een rondleiding was door de Fogelsangh-State. 
 
Voor Fogelsangh-State stonden de veertig Lagonda's opgesteld. Voor echte liefhebbers was het 
moment om de mooiste foto te maken. Burgemeester Gerbrandy was ook aanwezig en hij reed 
samen met zijn vrouw mee naar Twijzelerheide waar hij het oldtimerfestival ging openen. De 
oldtimers hebben een rondje over het festivalterrein gereden en vervolgden daarna de toerrit naar 
Earnewâld. 
 
Het bedrijf Lagonda Engineering Co. werd in 1906 opgericht door de Amerikaanse ondernemer 
Wilbur Gunn, in het Engelse Staines (Middlesex). In 1935 won de Lagonda 45MR de 24 uur van 
Le Mans. Tot 1965 werd Lagonda als aparte merknaam gebruikt. De laatste auto van dit merk  
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was de Lagonda Rapide. In 1976 bracht Aston Martin Lagonda op de markt. Daarna bleef het 
lang stil. In 2008 maakte Aston Martin bekend dat het weer auto’s zal gaan produceren van het 
merk Lagonda. 
 
NL-Doet 
 
Vrijdag 2 maart dede Fogelsangh-State mee aan de landelijke vrijwilligersdag van NL-Doet. Er 
werd volop koper gepoetst en het museum werd gereed gemaakt voor het nieuwe seizoen.  
 
Natuurwerkdag 
 
Natuurwerkdag; de grootste vrijwilligers dag in het groen3 november 2017 hebben 14.259 
mensen gewerkt aan het behoud van natuur en het landschap. Waarvan er 100 op het landgoed 
Fogelsangh-State. Op 573 locaties in Nederland, ruim 30 meer dan in 2016, is vandaag gezaagd, 
gesnoeid en opgeruimd. De zonnige start van de dag heeft zeker geholpen om meer deelnemers te 
mogen ontvangen dan vorig jaar. Werken in de natuur is geschikt voor jong en oud. En dat was te 
zien op de werklocaties, waar bijna overal kinderactiviteiten zijn georganiseerd waar veelvuldig 
gebruik van is gemaakt. Daarnaast was er op drie locaties in Nederland een programma voor 
singles. 
 
Een landgoed kan niet zonder vrijwilligers 
 
Al het werk dat verzet wordt op de Natuurwerkdag is belangrijk voor het behoud van natuur en 
landschap. Zorg voor het landschap, zoals onderhoud aan (knot-)bomen, hagen, boomgaarden en 
houtwallen is steeds vaker in vrijwilligershanden. De verantwoordelijkheid voor het beheer van 
een landschap verschuift steeds meer van overheid naar samenleving. De maatschappelijke 
betrokkenheid van de vele vrijwilligers bij de groene leefomgeving is groot. Mede dankzij hen 
kan iedereen blijven genieten van het karakteristieke Nederlandse landschap.  
 
Kerstboom op Fogelsangh-State 
 
Traditiegetrouw wordt er ieder jaar door de vrijwilligers van Fogelsangh-State de kerstboom 
versierd. Dit gaat meestal samen met een hapje en een drankje en wordt er teruggekeken op het 
afgelopen seizoen. Vrijwilligers zullen ook dit jaar weer een kerstboom plaatsen en het moment 
samen gebruiken voor een evaluatie van het seizoen. 
 
Website 
 
De website is up to date. De pagina over ANBI kan eenvoudig worden aangevuld met informatie. 
Zodra ik deze informatie heb zal ik deze plaatsen. Facebook gebruiken we ook. Samen met een 
vrijwilliger zetten we positieve berichten op de pagina. Deze wordt veel bekeken. Een berichtje 
uit het gastenboek is ruim 5000 keer, zo geven de statistieken aan bekeken. Facebook heeft een 
kleine 500 volgers. 
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het gastenboek zorgt soms voor bijzondere verrassingen. Hier een Tai’s handschrift. 
 
Huwelijken 
 
In 2017 zijn er twee huwelijken geweest. Doorgaans is de organisatie van een huwelijk in handen 
van het bruidspaar zelf in overleg met de gemeente Kollumerland. Toch blijkt een huwelijk 
tegenwoordig meer tijd te kosten. Bezichtiging, bezichtiging met ouders, doorspreken ideeën en 
plannen. De wens om koffie te drinken in souterrain of buiten. 
 
PR uitingen 2017 
 
Momenteel voeren we een heel gericht en bewust PR beleid. We adverteren eigenlijk nergens in 
ook niet in de museummagazines en kranten. Toch ben ik van mening dat we de aandacht moeten  
 
blijven houden op Fogelsangh-State. Ik doe dat veel via de zogenaamde free-publicity. World of 
interiors (oplage 100000 internationaal) is daar eentje van. Maar ook de persberichten die ik 
verstuur voor muziek rond de vleugel, de Facebook acties en twitteruitingen. Ook de 
gezamenlijke uitingen met Markant Friesland. Facebook koop ik soms advertentieruimte. Meestal  
 
gaat het om een bedrag van 18,- We hebben dan soms wel eens een gericht doelgroepenbereik 
van 7000 personen. Dat werkt heel goed. Juist om ook regionaal onder de aandacht te blijven is 
er begin dit jaar voor gekozen om te adverteren in “De leukste uitjes van noordoost Fryslan”. 
Juist om hier onder de aandacht te blijven.  
  
Het afgelopen zijn we bij de foldermarkt van RMT geweest om Fogelsangh-state te promoten. 
Folders aan alle musea, campings en evenementen meegegeven. Voor RMT (regio marketing en 
toerisme) is er een filmpje gemaakt welke ging over Fogelsangh-State en de Spitkeet. 
 
Voor muziek rond de vleugel is er een perslijst die gebruikt wordt maar ook via Uit-service wordt 
gepromoot. Dit werkt goed maar is tijdsintensief. 
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Samenwerkende partijen 
 
Er zijn nogal wat netwerkpartners waar Fogelsangh-State iets mee heeft. Kunstkring Hardegarijp, 
Staten en Stinzen, NKS, BGL, andere kastelen, Gastvrije landgoederen, dorp Veenklooster, 
LF2018, Nordwincollege, Lijstenmakerij, museumfederatie, museumvereniging, RMT, Markant 
Friesland, Landschapsbeheer etc etc.  
 
 
Veel van deze organisaties hebben zo haar eigen vragen, belangen en mogelijkheden om samen te 
werken. Het lukt tot op heden goed om een goede verstandhouding met onze netwerkpartners te 
onderhouden. 
 
 


