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Duizenden bezoekers

In deze nieuwsbrief:

We hebben het afgelopen jaar weer
duizenden bezoekers in Blierherne kunnen
verwelkomen. Schoolgroepen, studenten,
sportclubs, families, vrienden, bedrijven:
voor elk wat wils in ons mooie gebouw
tussen Nes en Buren. In deze traditionele
nieuwjaarsbrief belichten we diverse
ontwikkelingen.

* Onderhoud Blierherne
* Video van Blierherne
* Stormachtig afscheid VVG LeeuwardenHuzum
* Ontwikkelingen met grondeigenaar VVG
Friesland
* Minder toeristenbelasting in 2018
* Zomerkamp 2018
* Huurprijs 2019

Minder toeristenbelasting
De gemeente Ameland heeft het systeem van de
toeristenbelasting voor 2018 drastisch gewijzigd. Om het
eiland aantrekkelijk te houden voor toeristen is besloten om
het tarief voor groepen vast te stellen op 0,75 euro per
persoon per nacht. In ons boekingssysteem konden we daar
het afgelopen jaar natuurlijk geen rekening mee houden en zijn we uitgegaan van oude bedrag
van 1,83 euro. Dat betekent dat u bij de afrekening meer dan een euro per persoon per nacht
terugkrijgt. Een leuke meevaller!

Huur 2019: hogere btw
Het bestuur heeft besloten om het
huurbedrag per nacht op hetzelfde niveau te
handhaven op 420 euro per nacht. Wel
wordt bij de berekening van de huur
uitgegaan van de geplande btw-verhoging
van 6 naar 9 procent. Dat resulteert in een
prijs van 432,60 euro per nacht.
Kortingstarieven in voor- en tussenseizoen
blijven gehandhaafd, net als de
scholenkorting van 5 procent bij een
midweekverblijf.
Let ook op onze site voor leuke
aanbiedingen!

Stormachtig afscheid VVG
Leeuwarden Huzum
Aan de foto is het niet te zien, maar het bezoek van de leden
van de VVG Leeuwarden Huzum was in oktober tijdens
stormachtig weer. De vereniging houdt op te bestaan en de
leden brachten nog een laatste bezoek aan Blierherne. Veel leden van de VVG dragen
Blierherne door de gezamenlijke geschiedenis en doelstelling een warm hart toe.

Klussen...
Naast de reguliere schoonmaak door bedrijf
Eresdé worden op gezette tijden extra
klussen uitgevoerd. Zo ook dit jaar.
Vrijwilligers gingen in het voor- en najaar
aan de slag met schoonmaakspullen,
timmerspul en andere materialen. Een paar
voorbeelden:
* Op de jongensslaapzaal werden kapotte
matrashoezen vervangen door egaal
blauwe.
* Planken van picknicktafels werd
vernieuwd.
* Om de omgeving van Blierherne vrij te
houden van peuken, is naast de voordeur
voor rokers een echte peukenbak in de
grond gemonteerd.
* Het doorgeefluik tussen keuken en
dagverblijf werd voorzien van een rolluik,
zodat er minder geluidsoverdracht is tussen
beide vertrekken.
* Binnenkort wordt de vaatwasmachine
vervangen door een nieuw exemplaar en dat
geldt ook voor de tafels en stoelen in het
dagverblijf .

Zomerkamp 2018
Ook dit jaar heeft Blierherne een eigen zomerkamp. Van 20 tot
en met 24 augustus zijn jongeren van 10 tot en met 13 jaar
welkom om een fantastische midweek te beleven. Op de eigen
website van het zomerkamp staat vanaf maart meer
informatie. www.zomerkampblierherne.nl

Mediation

Public relations

2017 stond voor het bestuur van Blierherne
ook in het teken van een intensief
mediationtraject met de grondeigenaar. Tot
2010 was zowel de grond als het gebouw
eigendom van de VVG Friesland. Met de
nieuwbouw werd een aparte Stichting
Blierherne opgericht voor de exploitatie van
het gebouw. De grond bleef eigendom van
de VVG Friesland. De pachtsom werd
vastgesteld op 9450 euro per jaar. De eerste
jaren kreeg Blierherne bijna 50 procent
korting, om zo ruimte te krijgen voor de
exploitatie. En omdat zowel de
grondeigenaar als de stichting een
gezamenlijke geschiedenis en doel
hebben/hadden.
De VVG verlegde na verloop van tijd de
prioriteiten en vroeg Blierherne om vanaf
2016 de volledige pacht over te maken. Na
veel discussie werd vorig jaar een
mediationtraject ingezet, dat de partijen
helaas niet tot elkaar bracht. Daardoor
betaalt Blierherne vanaf nu de volledige
pacht.
We prijzen ons echter gelukkig met
particulieren, verenigingen en stichtingen die
ons financieel ondersteunen met
schenkingen en giften. Daarmee kunnen we
de huurprijs in ieder geval voor 2019 op
hetzelfde niveau houden, los van de btwverhoging.

Als kampeerboerderij
hebben we in 2017
behoorlijk aan de weg getimmerd. Dat
begon eind 2016 met professionele foto's op
Google Streetview. Het effect daarvan was
in 2017 duidelijk te merken door een
opmerkelijke stijging aan reviews met een
hoge waardering: 4,7 op een schaal van 5.
Daarnaast drukte Paul Pasveer van
Stipwerk uit Leeuwarden opnieuw
ansichtkaarten die door onze beheerder
Freerk Leijstra aan gasten worden
uitgereikt.
Jorrit Meinsma uit Jorwert stelde een
prachtige video samen over Blierherne, uit
beelden die hij in de loop der jaren tijdens
het bezoek van de Jeugdclub uit Jorwert
maakte. De video werd via Facebook al door
ruim 6000 mensen bekeken.
Zie hieronder.

Graag tot ziens
Tot zover het nieuws over Blierherne. In maart zullen we u informeren wanneer er voor 2019
geboekt kan worden.
Meer informatie is altijd te vinden via onze site www.blierherne.nl of de mail: info@blierherne.nl
Met vriendelijke groet,
namens de stichting Blierherne, Durk Geertsma
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@blierherne.nl toe aan uw adresboek.

