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Bijlage 2 bij de vijfde periodieke rapportage inzake de maatregelen door Nederland
getroffen met betrekking tot de implementatie van het Handvest (NL)
Overzicht van organisaties en verenigingen in Nederland die zich ten doel stellen de Friese taal
te beschermen en te bevorderen:
 DINGtiid
Per 1 januari 2014 is een Orgaan voor de Friese taal opgericht (DINGtiid). Dit orgaan ziet toe
op de status en het gebruik van het Fries in de provincie Fryslân. Het orgaan heeft primair een
adviserende en rapporterende functie, daarnaast heeft het een agenderende functie. Het
Orgaan voor de Friese taal is in de plaats gekomen van het Consultatief Orgaan Fries (COF),
dat in 1998 op grond van artikel 7.4. van het Europees Handvest was ingesteld als
adviesorgaan van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake de Friese
taal.
 Wetenschap: Fryske Akademy
De Stichting Fryske Akademy te Leeuwarden is een instelling voor de wetenschapsbeoefening
inzake de Friese taal en cultuur. De Fryske Akademy is gelieerd aan de Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en maakt deel uit van de instituten- en
onderzoeksorganisatie van de KNAW. De aard van de verbinding tussen de Fryske Akademy en
de KNAW wordt door henzelf in onderling overleg bepaald. Zelfstandigheid en eenheid van de
Fryske Akademy blijven daarbij bewaard. De Fryske Akademy behoudt de status van stichting
en kan een beroep doen op de faciliteiten van de KNAW.
 Letterkunde: Tresoar, FLMD, It Fryske Boek en het Nederlands Letterenfonds
Het Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum (FLMD) is in 2002 onderdeel
geworden van Tresoar. De stichting FLMD is deelnemer in de gemeenschappelijke regeling
Letterhoeke en is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur van Tresoar. De provincie
bevordert de productie, verspreiding en het lezen van Friestalige boeken. De Stichting It
Fryske Boek (IFB) verzorgde deze taak middels een subsidie. In het kader van het beter
invullen en verdiepen van de literatuurbevorderende taak is het voornemen ontstaan om de
taken van It Fryske Boek aan Tresoar over te dragen.
 Stichting Keunstwurk en Afûk
Het kenniscentrum ten aanzien van de Friese kunst en cultuur richt zich op
amateurkunstbeoefening, cultuureducatie en professionele kunsten, en zich bezighoudt met
beeldende kunst, design, theater, dans, muziek en multidisciplinaire projecten. Dit is de
Stichting Keunstwurk te Leeuwarden.
De Afûk is een taalbevorderingsinstituut dat zich bezighoudt met de overdracht, ontwikkeling
en bevordering van de Friese taal ten aanzien van alle (maatschappelijke) domeinen van deze
bestuursafspraak. De Afûk is een belangrijke speler in het bevorderen van het Fries in de
praktijk. Deze organisatie spant zich vooral in, in nauw contact met de provincie Fryslân, om
organisaties en personen in het Friestalige veld met elkaar te verbinden.
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