
 

 

 

Beleidsplan Stichting Sânfurd 

 

Het dorpje Sandfirden is een kleine parel in het Friese landschap. Pittoresk gelegen en 

omgeven door niet druk bevaren meren, is dit kleine dorp met minder dan dertig inwoners, 

een oase van rust. 

 

Stichting Sânfurd heeft een tweeledig hoofddoel: 

- Ten eerste: het belangrijkste gebouw van het dorpje, de kerk uit 1732, in goede staat 

voor de toekomst behouden.  

- Ten tweede het unieke karakter van het dorpje Sandfirden bewaken. 

De stichting heeft hierbij als kernwaarden verbinding (mienskip), kleinschaligheid, 

toekomstgerichtheid met aandacht voor het verleden en openheid. 

 

De stichting kan haar hoofddoelen slechts bereiken in verbinding met de lokale en regionale 

gemeenschap. Dit uit zich in de inzet van veel vrijwilligers.  

 

De kerk en naastgelegen terrein It Leechhiem worden tegen geringe onkostenvergoeding 

opengesteld en beschikbaar gemaakt voor intieme, kleinschalige concerten, tentoonstellingen 

en andere culturele activiteiten. Voor schoolkinderen en deelnemers aan de 

ambassadeurscursus ‘Nationaal Landschap Súdwest Fryslân’ worden lezingen verzorgd over 

de geschiedenis van Sânfurd.  

 

De kerk is een geliefde huwelijkslocatie en het gebouw wordt ’s zomers nog gebruikt voor 

enkele erediensten. Dit alles uiteraard zonder winstoogmerk. 

 

Waar mogelijk neemt de stichting deel aan regionale culturele activiteiten. Te denken hierbij 

aan bij voorbeeld het project ‘Under de Toer’ in het kader van ‘Leeuwarden-Fryslân-2018 

Kulturele Haadsted’ en het muziekfestijn ‘At the Watergate’ waarbij Sandfirden podium was 

voor optredens van jonge musici uit het buitenland. Maar ook lokale jeugd brengt jaarlijks 

muzikale kunsten ten gehore in het kerkje of buiten op It Leechhiem.   

 

Bij het onderhoud en instandhouden van het kerkgebouw werkt de stichting samen met 

professionele organisaties als Monumentenzorg, Monumentenwacht Fryslân en de Rijksdienst 

voor Cultureel Erfgoed. Blijvende samenwerking met deze non-profit instellingen waarborgt 

voor de toekomst deskundige aandacht voor de bouwkundige staat van de kerk. 

 

Het beheer en bestuur van de stichting gebeurt volledig op basis van vrijwilligheid.  

Bestuurders hebben uiteraard affiniteit met het dorp en brengen vanuit hun eigen achtergrond 

expertise in om de doelen van de stichting te behalen.  

 

Naar donateurs wil de stichting transparant zijn. Daarom brengt de stichting ieder jaar een 

programmaboekje uit, waarin een toelichting wordt gegeven op de uitgevoerde activiteiten 

van het afgelopen jaar en waarin ook wordt vooruitgeblikt op de plannen voor het komende 

jaar. Daarnaast verantwoordt het bestuur zich voor het gevoerde beleid aan de donateurs 

middels een jaarvergadering. Met behulp van een ANBI-status en de daaruit voortvloeiende 

verplichtingen, tracht de stichting haar activiteiten en beheer aan een breder publiek kenbaar 

te maken. 

 

Alle informatie over de activiteiten van Stichting Sânfurd is te vinden op www.sanfurd.nl  

 

 

http://www.sanfurd.nl/

