Initiatief

Aanvrager

Investering

Bijdrage

St. Prot. Chr.
Recreatiecentrum
Terschelling

€ 61.243

€ 24.500

St. De Jutfabriek
Terschelling

€ 107.826

€ 33.900

St. Vrienden van de
tuin naast de
Branding

€ 25.405

€ 10.000

St.
Recreatiebelangen
Vlieland

€ 15.870

€ 6.348

St. Jachthavens
Waddeneilanden

€ 13.511

€ 4.200

Vijf Natuurlijke
personen

€ 5.234

€ 2.094

Middelgrote projecten
Ontmoetingsplek ET-10
ET-10 in Midsland fungeert op Terschelling al sinds de
jaren 60 als activiteitencentrum, kerk en ontmoetingsplek.
Diverse groepen weten het gebouw nog altijd te vinden
voor allerhande activiteiten. Om in de toekomst de
gastvrijheid te blijven bieden die bij St. Prot. Chr.
Recreatiecentrum Terschelling op de voorgrond staat wordt
het gebouw gerenoveerd en duurzamer ingericht.
De Jut Fabriek
Plastic, en vooral plastic dat maar eenmaal gebruikt wordt,
is een grote vervuiler op het strand van Terschelling. Door
het plastic te jutten en om te zetten in een bruikbaar
granulaat wil de Jut Fabriek werken aan een schoner
strand. Het doel is ook om een maatschappelijke beweging
op gang te brengen om gezamenlijk de afvalstroom te
minimaliseren.

Kleine projecten
Schiere oesterzwammen
Sinds 2017 heeft Schiermonnikoog een Pluktuin waar op
duurzame wijze lokaal groente, kleinfruit en bloemen
worden geteeld. Binnenkort wordt daar het duurzaam telen
van oesterzwammen aan toegevoegd, een initiatief dat al
eerder in gang was gezet op het eiland en nu wordt
voortgezet. Het koffiedik uit grotendeels alle horeca op het
eiland en ook van de veerboten wordt gebruikt als
voedingsbodem voor de zwammen. Het resultaat, heerlijke
oesterzwammen, is te proeven bij een deel van de lokale
restaurants.
Flexibele personeelshuisvesting op Vlieland
De Stichting Recreatie belangen Vlieland doet onderzoek
naar het realiseren van een nieuw personeelsgebouw. In de
toekomst zal niet alleen het tijdelijke personeel van
camping Stortemelk hier woonruimte vinden maar het
gebouw is jaarrond beschikbaar voor andere doelgroepen.
De nadruk ligt op een duurzame accommodatie die
passend is voor Vlieland.
Ambassadeurs voor Waddenzee Werelderfgoed
De Waddenzee is sinds 2019 Werelderfgoed. Het is een
bijzonder vaargebied en vormt het grootste getijdengebied
ter wereld.
De Stichting Jachthavens Waddeneilanden ziet in haar
passanten potentiële ambassadeurs om de waarden van
het cultuurlandschap dat de Waddenzee is uit te dragen.
De (assistent) havenmeesters worden hier op getraind, er
komt voorlichting voor de leden en de bezoekers van de
havens en op alle eilanden wordt bij de jachthaven het
Unesco werelderfgoed Waddenzeebord geplaatst.
Overkapping Stoerbos
In het Stoerbos worden voor kinderen verschillende
activiteiten aangeboden waarbij ze natuurlijke materialen en
oude ambachten kunnen ontdekken.
Het tentdoek waar subsidie voor is verkregen zorgt ervoor
dat ook bij slechter weer de activiteiten door kunnen gaan.

Initiatief
Elektrische Strandrolstoel Ameland
De traditionele strandrolstoel bij de strandovergang Buren
op Ameland wordt vervangen door een elektrische
uitvoering. Dit geeft mensen met een (lichamelijke)
beperking de mogelijkheid om zelfstandig het strand op te
gaan. Zowel de eilanders als bezoekers mogen gebruik
maken van deze rolstoel.
Waddenlaboratorium Oerol
In het onderzoeksprogramma gaan kunstenaars,
ontwerpers en wetenschappers in gesprek met elkaar en
met bewoners en publiek, op zoek naar antwoorden op
maatschappelijke en ecologische opgaven.
Speel-O-theek
Binnenkort kan er op Schiermonnikoog online speelgoed
worden uitgezocht en geleend. De Stichting Lytje Willem
breidt haar aanbod aan sport- en spelmateriaal uit. De
speel-O-theek zal te vinden zijn in het magazijn van de
stichting dat hiervoor wordt ingericht.
Literatuurprijs Schiermonnikoog
Stichting Noorderbeeld richt zich op culturele evenementen
op Schiermonnikoog. De stichting wil aandacht vragen
voor het Zeer Korte Verhaal binnen de Nederlandse
Literatuur. De stichting schrijft een prijsvraag uit. Op 19
september 2020 is de prijsuitreiking op het eiland met als
speciale gast “de uitvinder” van het genre, de heer A.L.
Snijders.
Inrichting informatievoorziening Zuidertoren
Het silhouet van Schiermonnikoog wordt vooral bepaald
door de beide torens van het eiland, de rode en de witte.
De witte is de Zuidertoren die verschillende functies heeft
gehad, zoals vuurtoren, watertoren en de laatste jaren als
zendmast. De Stichting Behoud Zuidertoren heeft in juni
2018 de toren overgenomen. In 2019 is (met IMF subsidie)
de buitenruimte aangepakt en opnieuw ingericht. Nu ligt er
een aanvraag om de toren zelf geschikt te maken voor
bezichtiging. Daarbij wil de Stichting ook de bezoeker
informeren over het eerdere gebruik en andere
wetenswaardigheden.

Aanvrager
Zorgcoöperatie
Ameland

Investering
€ 11.872

Bijdrage
€ 4.749

Terschellings Oerol

€ 24.000

€ 9.000

St. Lytje Willem

€ 8.700

€ 3.480

St. NoorderBeeld

€ 3.967

€ 1.568

St. Behoud
Zuidertoren

€ 10.000

€ 4.000

