
JAARVERSLAG 2016 VAN DE STICHTING NOBILIS 
 
 Samenstelling van het bestuur 
 
De heer drs. H.R. (Remco) Heite, Steenwijkerweg 28, Wolvega, voorzitter 
De heer P. (Pieter) Jonker, Lange Akker 24, Oosterwolde, secretaris-penningmeester 
De heer B. (Beint) Koopstra, Achterwei 17, Suameer, tweede secretaris 
De heer J. (Johan) Veenstra, Binnenweg 5, Nijeholtpade, bestuurslid 
Mevrouw Leonie van der Walle-Jonker, Blauwmaad 35, Oosterwolde, bestuurslid 
Mevrouw Rinnie Veenstra, Achterwei 17, Suameer, bestuurslid 
 
Bestuursvergadering 
 
In principe zijn er twee bestuursvergaderingen. De voorjaarsvergadering waarin het jaarverslag over 
het voorbije wordt vastgesteld, de jaarcijfers inbegrepen en waarin ook het beleidsplan voor de 
komende jaren wordt vastgesteld. De najaarsvergadering behandelt de voortgang van het 
beleidsplan. In het verslagjaar werd de voorjaarsbestuursvergadering gehouden op zaterdag 28 mei 
2016. Door omstandigheden was er geen najaarsbestuursvergadering. Tussentijds is er regelmatig 
contact tussen de bestuursleden en tussen bestuur en vrijwilligers. 
Naast de definitieve vaststelling door het voltallig aanwezige bestuur van het jaarverslag 2015, de 
jaarcijfers in rapport opgemaakt door Administratiekantoor Van der  Bijl Buitenpost  inbegrepen. Ook 
het beleidsplan 2016 tot en met 2018 werd vastgesteld. Al deze stukken werden na de vaststelling in 
het bestuur op de website geplaatst van de Stichting Nobilis. Het bestuur is daartoe verplicht 
vanwege de ANBI-status van de Stichting Nobilis.  
Twee andere belangrijke agendapunten waren de afwikkeling van de aankoop van het pand 
Zuideinde 26b, Fochteloo ten behoeve van de activiteiten van de Stichting Nobilis en de intensivering 
van de samenwerking van de Dirk Kerst Koopmans met de Stichting Nobilis. Beide punten komen ook 
in het jaarverslag nog uitvoerig aan de orde. 
 
ANBI-status 
 
De Stichting Nobilis is bij beschikking aangewezen als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). 
Op 2 februari 2012 heeft een onderzoek plaats gevonden door de Belastingdienst om na te gaan of 
de Stichting Noblis de ANBI-status nog terecht voert.  De inspecteur heeft na het onderzoek bericht 
gezonden dat de ANBI-status toegekend blijft voor de Stichting Nobilis. Het bestuur ziet er 
nauwlettend op toe dat de Stichting Nobilis binnen de aangescherpte richtlijnen van 1 februari 2010 
blijft opereren. 
 
Schenkingen 
 
In 2016 ontving de Stichting Nobilis een schenking van € 12.500,-- van Pieter Jonker te Oosterwolde. 
Het was de laatste schenking in een reeks van vijf jaren. 
In 2016 ontving de Stichting Nobilis een schenking van € 20.000,-- van Pieter Jonker te Oosterwolde. 
Het was de eerste schenking in een reeks van vijf jaren. Deze toegezegde schenking zijn in het kader 
van het kunnen aankopen van het pand Zuideinde 26b, Fochteloo. 
In 2014 en 2015 leidden schenkingen van mevrouw Dr. Ina Orbaan tot een voorziening van het Dr. 
Ina Orbaanfonds. Per 1 januari 2016 bedroeg de voorziening € 10.000,--. Omdat nieuwe schenkingen 
van mevrouw Orbaan vooralsnog niet voorzien worden, was de afspraak dat de voorziening zou 
worden ingezet ten gunste van de aankoop van het pand Zuideinde 26b, Fochteloo (zie ook 
jaarverslag 2015 van de Stichting Nobilis). 



In 2014 en 2015 werden van de schenkingen van mevrouw Orbaan ook twee 
vrijwilligersvergoedingen betaald. Het bestuur zag zich genoodzaakt om te besluiten om de twee 
vrijwilligersvergoedingen terug te brengen naar één van vrijwilligersvergoeding. 
Dr. Peter O. Gerrits schonk in het verslagjaar 2016 maandelijks € 25,-- en per 1 januari 2017 verhoogt 
hij dat bedrag naar € 100,-- per maand zodat het bestuur om in ieder geval  één vrijwilligers-
vergoeding overeind kan houden. 
Voorziening Het Orbaan Fonds is per 31 december 2016 derhalve opgeheven. 
 
Huisvesting 
 
In voorgaande jaarverslag is uitgebreid gerapporteerd over de huisvesting van de Stichting in 
Fochteloo. De aankoop in het voorjaar 2014 had nog een voorlopig karakter. Het bestuur mocht 
zonder kosten na drie jaar nog afzien van een definitieve aankoop. Na drie jaar zou nogmaals een 
periode van drie jaar gekozen mogen worden met dien verstande dat er dan rente vergoed zou 
moeten worden op de afgesproken koopsom. 
In 2015 sprak het bestuur uitvoerig met de gemeente Ooststellingwerf over de kwestie van lekkage 
van leidingen die onder het oudste deel van de school  lagen (1994). Daarnaast uitte het bestuur de 
wens om eigen meters voor gas, water en elektriciteit te hebben.  Tot die tijd kwamen de nota’s van 
het Dorpshuis Et Legien, maar doordat het dorpshuis uit de BTW-regeling stapte, kon ook de 
Stichting Nobilis de BTW op energie niet meer terugkrijgen.  
De gemeente Ooststellingwerf kwam met het voorstel dat alle zaken aangepakt zouden worden 
onder de voorwaarde dat de Stichting Nobilis uit eigen middelen € 1.250,-- zou moeten bijdragen en 
dat de overige kosten dan door de gemeente Ooststellingwerf zouden worden gedragen. De 
gemeente zou de opdracht verstrekken en het toezicht houden.  
Na de realisatie van dit pakket vond het bestuur van het bestuur het niet opportuun om de 
gemeente Ooststellingwerf nog verder in onzekerheid te laten over het al dan niet definitief kiezen 
voor de huisvesting in Fochteloo. Het bestuur besloot tot het passeren van de akte van levering en de 
koopsom en de kosten koper te voldoen.  Op 31 maart 2013 werd de aankoop op het notariskantoor 
De Werven afgerond en betaald. Sindsdien is de Stichting Nobilis definitief de trotse eigenaar van 
Zuideinde 26b.  
 
Ontbrekende voorzieningen 
 
Eén wens bleef staan en dat was een internetvoorziening en het hebben van een netwerk met 
computers op vier werkplekken.  In het vroege voorjaar 2016 werd een omvangrijke aanvraag 
ingediend bij het Ooststellingwerf Fonds van de gemeente Ooststellingwerf voor tal van activiteiten 
in 2016 en 2017 en het eerste half jaar 2018, waar ook de genoemde ontbrekende voorzieningen 
deel van uitmaakten.  De aanvraag in het kader van het Ooststellingwerf Fonds bedroeg € 31.051,00. 
Het totale bedrag werd toegezegd en als voorschot ontvangen.  De bestuursleden mevr. Rinnie 
Veenstra, Beint Koopstra en Johan Veenstra woonden de slot-manifestatie van de gemeente 
Ooststellingwerf bij.  In dit jaarverslag leest u nog uitgebreider over andere bestedingen die mogelijk 
worden uit de gemeentelijke bijdrage van € 31.051,00. 
 
Publicaties 
 
Boek: Gesneden stilte             
  
Activiteiten buitenshuis 
 
Grafiektentoonstelling in Franeker 
 



Op zaterdag 30 april opende Pieter Jonker, secretaris van de Stichting Nobilis met een inleiding van 
de grote grafiektentoonstelling in de Martinikerk in Franeker. De tentoonstelling werd georganiseerd 
door Anita van Os van Galerie De Roos van Tudor. Deelnemende kunstenaars o.a.Wim Bettenhausen, 
Mirka Farabegoli, Suzanne Hartmans, Rosemin Hendriks, Baukje de Loos, Wijke van der Bij, Henk van 
Vessem, Marjolein Terwindt, Elsje van Heck, Jan Hofman, Maartje Strik, Antje Veldstra en José 
Witteveen en er was ook werk te zien van Abe Gerlsma. 
 
Tentoonstellingen Peter Hiemstra 
 
De tentoonstelling van Peter Hiemstra bij Pilat en Pilat in Twijzel 
 
Holt-tentoonstelling 
 
Op donderdag 10 november opende Pieter Jonker, secretaris van de Stichting Nobilis met een 
inleiding de tentoonstelling van Holt in de galerie van het Drents Schilders Genootschap in Assen. 
Er namen negentien kunstenaars aan de expositie deel. Holt is de vereniging van 21 hoogdrukkers uit 
de drie noordelijke provincies.  


