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Inleiding 
Uit het oogpunt van de Visserijdagen Harlingen kan 1959 als een bijzonder jaar worden 
aangemerkt. In het verlengde van de viering van het 725-jarig bestaan van Harlingen 
namen de vissers het voortouw om een groot feest te organiseren. Er kwam een omzetting
in het comité aan te pas en de eerste editie van de Visserijdagen was een feit.
De eerste Visserijdagen waren direct een groot succes. In 2019 wordt alweer de 60-ste 
editie gehouden. De Visserijdagen zijn uitgegroeid tot een groot volksfeest voor jong en 
oud dat vier dagen duurt. Jaarlijks met veel tradities, maar ook vernieuwend. Vele 
tienduizenden bezoekers kwamen en komen naar Harlingen om dit mee te maken.

Termijn van een beleidsplan 
De termijn van dit beleidsplan is voor de komende 5 jaar, tot 2024. Dan wordt de 65e editie
van de Visserijdagen Harlingen georganiseerd. Met een gevarieerd programma voor alle 
doelgroepen, met traditionele en ook vernieuwende programmaonderdelen. 

Missie en visie
Visie. Stichting Visserijdagen Harlingen wilt dat de Visserij en de gemeente Harlingen een 
ruime en positieve bekendheid krijgt.
Missie. Stichting Visserijdagen Harlingen organiseert ieder jaar de Visserijdagen, een 
vierdaags evenement met gevarieerd programma voor jong en oud.

Heden
De eerste Visserijdagen ontstond in 1959. In 2019 vieren we de 60e editie van de 
harlinger Visserijdagen. Elk jaar wordt er een nieuw programmaonderdeel toegevoegd dat 
soms een eenmalig en soms als vast programmaonderdeel aan de Visserijdagen wordt 
toegevoegd.

Doelstelling 
Het organiseren van Visserijdagen in Harlingen om zowel de visserijsector als de stad te 
promoten aan een breed publiek van jong tot oud. De doelgroep wordt gevormd door 
Harlingers en bezoekers van buiten de gemeente.

Strategie 
Het bestuur van Stichting Visserijdagen Harlingen is het hele jaar bezig met het 
organiseren van programmaonderdelen voor alle doelgroepen gedurende het jaar de vier 
dagen van de Harlinger Visserijdagen. Deze start elk jaar op de laatste woensdag van 
augustus en duurt vier dagen. Op de zaterdag is er een grote Open Dag in de 
Visserijhaven. De Visserijdagen worden afgesloten met de Vlootschouw en een groots 
vuurwerk.
Om de Visserijdagen mogelijk te maken kan Stichting Visserijdagen Harlingen beroep op 
de gemeente, de hulpdiensten en de vele trouwe sponsors, vrijwilligers en partners. 
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Huidige situatie 
Vier dagen lang staat Harlingen tijdens de Visserijdagen bol van de activiteiten voor alle 
doelgroepen, waarvan de meeste (dankzij de vele sponsors) gratis worden aangeboden. 
Naast veel muziek, markten, sport, traditionele evenementen (zoals de ringrijderij met 
Friese sjezen), Friese dansgroepen, concerten et cetera, zijn er ook optredens in 
zorgcentra voor de bewoners die niet meer mobiel zijn. De Open Dag rondom de visveiling
en activiteiten op de Rommelhaven zijn een feest op zich. Jaarlijks proberen we nieuwe 
onderdelen aan het programma toe te voegen, De afgelopen jaren waren dat bijvoorbeeld 
Tobbedansen, 't DOKfestival, Vliegerfestival, Modeshow, Wielerronde, Sambafestival, 
Kees 'n Wust roeien, Het Orkest van de Nederlandse Douane, en het Jazzfestival. 
Sommige onderdelen zijn eenmalig, andere zijn blijvend aan het programma toegevoegd. 

Activiteiten van de organisatie 
Het bestuur van Stichting Visserijdagen Harlingen is het hele jaar bezig met het 
organiseren van programmaonderdelen van de Harlinger Visserijdagen die elk jaar op de 
laatste woensdag van augustus start en vier dagen duurt.
Daarvoor worden vrijwilligers ingezet, partners en sponsors benaderd. 

Bestuur 
Het bestuur van Stichting Visserijdagen Harlingen wordt gevormd door Jules Dutrieux 
(voorzitter), Gerard Ploeg (penningmeester), Nancy Harlaar (secretaris), Dorus 
Breidenbach (lid), Andries Koornstra (lid), Leo van Hout (lid), Jochem Broekstra (lid), Hans
de Boer (lid), Annet Kasimier (lid), Yvonne Busman (lid), Thom Tuinstra (lid). 
Het dagelijks bestuur van Stichting Visserijdagen Harlingen wordt gevormd door Jules 
Dutrieux (voorzitter), Nancy Harlaar (secretaris) en Gerard Ploeg (penningmeester).

Beloningsbeleid bestuur
De leden van het bestuur van Stichting Visserijdagen Harlingen genieten geen beloning 
voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in de 
uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Stichting Visserijdagen Harlingen heeft geen
werknemers in loondienst.

Werknemers 
De Stichting Visserijdagen Harlingen heeft geen betaalde werknemers in dienst maar 
maakt gebruik van inzet van vele vrijwilligers en werkgroepen. 

Financiën 
De Stichting Visserijdagen Harlingen ontvangt van sponsors, fondsen, gemeentelijke 
subsidie, entreegelden, en verpachting van de catering de financiële middelen om de 
Visserijdagen te organiseren. Met een totale budget van circa € 140.000 kan de Stichting 
Visserijdagen Harlingen het basisprogramma inclusief alle bijkomende kosten financieren.

Het werven van gelden 
De Stichting Visserijdagen Harlingen ontvangt financiële middelen van de vele trouwe 
sponsors. Hiervoor heeft de Stichting Visserijdagen Harlingen het sponsorbeleid. 
Daarnaast ontvangt de Stichting Visserijdagen Harlingen middelen uit de entreegelden en 
de verpachting van de catering bij diverse programmaonderdelen. Ook doet het via fonds-
bemiddelaars beroep op diverse landelijke fondsen. 

Beheer en besteding van het vermogen 
De Stichting Visserijdagen Harlingen heeft een weerstandsvermogen dat dient als buffer 
voor tegenvallende opbrengsten. Dit weerstandvermogen is niet bedoeld om een bepaald 
project te financieren.



Staat van baten en lasten Stichting Visserijdagen Harlingen 2018
Baten
Sponsoring   48.617
Subsidie   32.000
Activiteiten   42.129
Totale baten                 122.746

Lasten
Activiteiten   92.448
Beveiliging   13.828
Organisatie   16.049
Totale lasten                 122.325

Exploitatiesaldo                 421


