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         Stichting              

BELEIDSPLAN    ‘Et Karkien  
Blesdieke’ 

         Markeweg 89 
         8398 GM BLESDIJKE 
 
 
Stichting ‘et Karkien Blesdieke’ heeft ten doel: 

- Het als bepalend dorpsgezicht in stand houden van het historisch kerkgebouw te Blesdijke. 
- Het ter beschikking stellen van het kerkgebouw voor huwelijken, uitvaarten en culturele activiteiten. 
- Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het bovenstaande in de ruimste zin verband 

houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
Daarnaast zijn er bij de overdracht van ‘et Karkien’ in 2002 een aantal voorwaarden overeengekomen, die in 
de “gebruiksregels et Karkien” omschreven staan. 
 
Jaarlijks terugkomende kosten voor et Karkien zijn: 

- Energieverbruik: gas, electra en water. 
- Klein onderhoud: meubilair, electra, keukenblokje, toiletten, verlichting. 
- Verzekeringen WA, storm en gebouw (Donatus). 
- Administratie (boekhouder).  
- Overige kosten en reservering voor grotere uitgaven.  

 
De Stichting streeft ernaar om deze kosten te dekken via de volgende middelen: 
 

- Opbrengst donateurs van et Karkien, jaarlijks circa 175 x € 10,00. 
- Opbrengst van verhuur voor culturele activiteiten (circa € 500). 
- Opbrengst Huwelijksinzegeningen en begrafenissen (circa € 500). 

Het tarief voor gebruik van ‘et Karkien’ wordt gebaseerd op de kosten/baten van de afgelopen jaren. 
 
 
Daarnaast zijn er periodiek grotere uitgaven te verwachten, zoals renovatie en groot onderhoud, vervanging 
interieur etc. Hiervoor wordt door het bestuur een plan gemaakt met begroting. 
Voor deze grotere uitgaven worden fondsen aangeschreven en projectmatig acties op touw gezet. 
Indien deze projecten haalbaar zijn, zal het bestuur besluiten om tot uitvoering over te gaan. 
 
Voorbeelden van projecten in het verleden zijn:    Fondsenwerving 

- Opknappen bestrating en toegang via de karkebrink.   Provincie ZO Friesland, Gemeente   
- Onderhoud en schilderwerk toren.    Vrijwilligers Blesdieke 
- Renovatie dak aan de oostzijde.    Rabofonds Heerenveen 

 
Het stichtingsbestuur werkt volledig vrijwillig. Er worden geen financiële beloningen verstrekt. 
Onderhoud en projecten worden zoveel mogelijk met behulp van vrijwilligers uitgevoerd. 
 
 
 


