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Verslag ALV ’t Heer en Feer, zaterdag 28 februari 2015 in het Dorpshuis.
1. Opening
Eric Augusteijn opent de vergadering met de mededeling dat de voorzitter Remko de Bruijne
afwezig is door ziekte. Daarom zal Eric de vergadering voorzitten.
Verder afwezig met afmelding zijn: Astrid van der Zaag, Jan Holwerda, Eddie Bakker,
Hendrik Perdok, Hans Burkels, Anne van der Helm, Chris Beuker, Marten Kok en Joop
Postmus
Aanwezig zijn 32 leden van de vereniging waarvan vier walleden (alle speciaal voor de
vergadering overgekomen)
2. Vaststellen agenda
ALV was op 21 februari i.p.v. 9 februari.
3. Vaststellen van de verslagen van de ALV-en van 21 februari en 24 mei 2014.
Verslag 21 februari.
Blz. 1 punt 4. Marijke Hoekstra vraagt of er nog gesproken is over de ruimte van voormalig
drukkerij Jonas. Dit onderwerp komt aan de orde in het jaarverslag.
Punt 5. Marijke wil graag dat het bestuur kijkt naar hoeveel leden er van de wal de
vergadering bezoeken en anders graag weer in overweging de vergadering naar een avond te
verplaatsen.
Blz 2. Hoe staat het met de digitalisering? Komt terug bij de werkgroepen (punt 9 van de
vergadering)
Verslag 24 mei
Dhr. van IJken uit Kollum denkt dat het goed is het bestuur weer terug te brengen naar vijf
personen.
Verder worden de verslagen goedgekeurd.
4. Mededelingen.
Geen mededelingen
5. Ingekomen stukken.
 E-mail van Bert Hartog over de discussie tussen de heren Reitsma en Teensma over de
echtheid van kaarten. Zijn mening is dat wij als cultuur historische vereniging ook graag
zouden moeten willen weten wie gelijk heeft.

Bert Hartog stelt voor om eventueel studenten Geschiedenis aan bijv. de RUG te laten
onderzoeken wie van de heren gelijk heeft.
Dhr. Teensma geeft als reactie aan dat hij al contact heeft opgenomen met Tresoar om één
en ander uit te zoeken.
6. Jaarverslag van de secretaris.
N.a.v. jaarverslag geeft Jan Dijkstra aan dat 10 jaar geleden de vereniging is ingeschreven bij
de KvK en er is toen bewust gekozen voor een stichting Beheer. Dit om de spullen van de
vereniging los te koppelen van de vereniging en daardoor ook een soort waarborg van de
spullen te garanderen. Statutair is vastgesteld dat de voorzitter en de secretaris van de
vereniging ook voorzitter en secretaris van de stichting zijn. Verder zijn er twee
onafhankelijke leden lid van het bestuur van de stichting. Nu nog Wortelboer en Begeman. Bij
oprichting is de inventarisatielijst van H. Koning bijgevoegd. Zo zijn alle spullen op de
inventarisatielijst van H. Koning eigendom van de stichting. De vergadering vraagt aan het
bestuur om de beslissing voor het opheffen van de stichting nog in overweging te nemen. Het
heeft niet de voorkeur van de vergadering deze nu gelijk al op te heffen. Het bestuur gaat één
en ander nog uitzoeken.
7. Financieel.
Penningmeester geeft toelichting bij achtereenvolgens het jaarverslag, de balans en de
begroting.
Opmerkingen bij financieel verslag:
 Probeer gelden te genereren door een 2e druk van in het voetspoor van Monniken te laten
maken. Zeer actueel op dit moment met het wellicht vestigen van de Monniken op het
eiland. Misschien even wachten totdat dit zeker is en een nieuw hoofdstuk toevoegen aan
het huidige boek.
 Misschien is het handig Het budget, de realisatie en de begroting in één tabel te zetten, is
overzichtelijker
 Graag het financiële verslag in een pdf bestand op de site.
 Graag toevoegen van een grootboekrekening voor het tijdschrift (samenvoegen
drukkosten en portokosten voor het tijdschrift)
 De gift is een gift van DS10. Deze gelden heeft DS10 ontvangen van J. van Boven. Deze
had dit geld ontvangen voor procederen tegen de promenade.
De kascommissie heeft geen bijzonderheden te melden. Alle gelden en tegoeden op de
rekeningen klopte en waren aanwezig.
De vergadering verleent decharge over de financiën van 2014.
Dhr. Rene Boelen en Dhr. Harry Alers worden aangewezen als kascommissie 2015.
8. Opheffing Stichting Beheer en Banckfonds.
Opheffen Stichting Beheer is besproken bij punt 6.
Opheffen Stichting Banckfonds. Voortbestaan van deze stichting heeft op dit moment weinig
zin. De reden van oprichting was om gelden te reserveren voor het uitgeven van de heer en
feer reeks. Dit kan ook via de reserveringen van de spaarrekening. Dit bespaart de kosten van
een extra rekening. Het laten bestaan van de rekening om zo binnen de regels van de
subsidieverordening te blijven gaat niet op omdat de gemeente deze stichting ziet als een
onderdeel van de vereniging.
De vergadering gaat akkoord met het opheffen van de Stichting Banckfonds.
9. Werkgroepen.
Beheer/archieven.
Marga Flink geeft een toelichting op de manier van werken op dit moment. Alle dozen die bij
Vitamaris stonden worden per doos geregistreerd in een excel bestand. Het systeem is mede
ontwikkeld door de gemeente archivaris Tjeerd Jongsma.

Expositie.
Bart Sikkema is door het bestuur weer benaderd om te helpen bij de expositie 2015 met als
thema de eilander taal.
Digitaliseren foto’s/film etc.
Geen bijzonderheden te melden
Website begraafplaats.
Sam Dijs houdt zich met deze site bezig. Hij heeft aangegeven dat hij bij het vullen van de
website wel hulp kan gebruiken.
Hij kan misschien in het tijdschrift aangeven over welke graven hij nog informatie wil
ontvangen.
Interviewgroep.
De interviewgroep is bezig met het interviewen van bepaalde groepen. In 2014 zijn ze bezig
geweest met de fanfare. Yne de Jong is nu bezig met de chauffeurs. In de planning ligt oa de
bakker en de camping.
Lespakket.
Komt later aan de orde bij punt Tomke.
Tijdschrift.
Hilbert geeft aan dat het kopij aanleveren nog steeds niet veelvuldig gebeurd. Hij zou graag
zien dat dit meer zou zijn. Misschien moeten we onze leden wat actiever benaderen voor het
aanleveren van kopij is de tip van Bart Sikkema. Hilbert zou graag een themanummer zien
over de eilander taal.
De echtheid van de kaart op de omslag van het tijdschrift is nog niet zeker. Dit laten we
voorlopig even zo.
Jaarboek.
Erik Jansen geeft aan dat het jaarboek 2013 het 10e jaarboek was. Het is voor het eerst in kleur
gedrukt en vormgegeven door een professionele vormgever. De oplage van 500 stuks zijn
bijna allemaal verkocht. Dit jaar belooft ook weer een mooi jaarboek te worden en zal in een
oplage van 1000 stuks besteld worden.
Verder zijn er meerdere mensen die hand- en spandiensten voor de vereniging doen. Speciale
dank voor Annelies de Boer die elke keer één of meerdere wijken voor haar rekening neemt
voor de verspreiding van het tijdschrift/themanummer/uitnodiging.
10. Bestuurssamenstelling.
Het driehoofdige bestuur blijft ook het komende jaar. Cynthia de Jong geeft aan dat het haar
laatste jaar is en Eric Augusteijn is nog twee jaar beschikbaar.
11. Rondvraag.
Marga Flink zou graag willen dat de mensen die willen helpen met het beheer/archiveren zich
opgegeven.
Egbert van IJken wil graag als er besloten wordt de vergadering in de middag te houden deze
te verschuiven naar 14.00 uur zodat je nog kan kiezen voor een boot van 16.30 uur retour.
Bart Sikkema wil graag weten of het bestuur nog iets gedaan heeft met het Amelander model.
Het bestuur heeft hier wat mee gedaan maar krijgt weinig respons.
Hilbert de Vries geeft aan dat er veel belangstelling is voor lezingen. Het bestuur geeft aan dit
wel weer op te pakken als hier weer ruimte voor is.
Karel van de Geest vraagt of er nog een boek komt over de zeevaartschool. Als het goed is
komt dit boek er maar wanneer is nog niet bekend.
Remkje Visser vraagt wie de organisatie van het wandelweekend doet. Cynthia de Jong zit in
de organisatie namens de cultuur historische vereniging.
12. Sluiting.
De vervangende voorzitter Eric Augusteijn sluit hiermee het huishoudelijke deel van de
vergadering.

