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Verslag ALV ’t Heer en Feer,
zaterdag 20 februari 2016 in het Dorpshuis.
Aanwezig zijn, naast het bestuur, twintig leden en Jörn van Boven.
Bericht van verhindering is ontvangen van Piet Teensma, Hilbert de Vries, Hans Vugts,
Harry Alers, René Boelen en Egbert van IJken.
1. Opening
Voorzitter Remko de Bruijne opent de vergadering om 14.00 uur, dankt de aanwezigen voor
hun komst, memoreert dat er een begrafenis gaande is waar enkele leden naartoe zijn en meldt
wie zich als verhinderd hebben gemeld.
2. Vaststellen agenda
Op verzoek van Bauke Henstra wordt de pauze naar voren gehaald, niet later dan 15.00 uur.
3. Vaststellen van het verslag van de ALV van 28 februari 2015
Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld. Er zijn geen vragen naar aanleiding van het
verslag.
4. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
5. Ingekomen stukken
Er zijn twee brieven van René Boelen en Harry Alers.
- Zij zijn als verhinderd de vergadering bij te wonen, hebben hun bevindingen als
kascommissie schriftelijk doen toekomen (agendapunt 7b)..
- Zij hebben bedenkingen bij de contributieverhoging (agendapunt 7c).
6. Jaarverslag van de secretaris
Secretaris leest het jaarverslag voor.
Maaike van Boven geeft een compliment voor het boekje De ooine taal fan it eilaun.
Arend Maris had graag een optimistischer eind aan het verslag gezien.
Secr: Het is een weergave van het afgelopen jaar, geen vooruitzien naar het volgende.
7. Financieel:

a. Verslag penningmeester, jaarrekening
Penningmeester Cynthia de Jong geeft een toelichting:
o De ledenterugloop is gestuit.
o De verkoop van boekjes e.d. loopt goed, vooral de ansichtkaart.
o De verkoop van het Jaarboek viel tegen, we hebben te weinig gepromoot. Van het
komende Jaarboek nemen we er geen 1000, maar 750.
o Tomke heeft veel geld gekost, we mogen de boekjes niet verkopen.
o Voor het tijdschrift zijn 5000 omslagen gedrukt zonder overleg met het bestuur. We
hebben nu voor 3½ jaar voldoende. Dat moet niet weer. Met Bouwe Elzinga van NEF
is afgesproken dat hij altijd het fiat van de penningmeester moet krijgen. Dit gaan we
nog schriftelijk vastleggen.
o Een kleine wijziging in de jaarrekening komt voort uit de opmerkzaamheid van de
kascommissie, die vond een verschil van € 13,57, de kosten van het inmiddels
opgeheven bankfonds.
b. De brief met het verslag van de kascommissie (beide heren zijn verhinderd aanwezig
te zijn) wordt geprojecteerd op het scherm en voorgelezen door de voorzitter. De
kascommissie stelt voor om de penningmeester te bedanken voor het uitstekende werk
en het bestuur van de vereniging décharge te verlenen. De vergadering gaat hiermee
unaniem akkoord.
Decharge volgt. Applaus.
c. Verkiezing kascommissie 2016
René Boelen blijft in de kascommissie, Harry Alers wordt opgevolgd door Maaike van
Boven.
d. Voorstel de contributie te verhogen, met € 3 voor eilandleden, € 5 voor walleden
Argumentatie: de laatste verhoging was in 2012, met € 1 per jaar. De vereniging is nu
druk bezig het archief breed toegankelijk te maken, aankoop van opbergmeubilair is
noodzakelijk, er moet geld zijn voor reparaties aan objecten (zoals de 'scheepjeskist'
van de Zeevaartschool) en de Taalroute, portokosten zijn verhoogd. De verhoging is
niet bedoeld voor de huur van de ruimte in het Dorpshuis. Die betalen we de eerste
twee jaren zelf, zodat het eigen vermogen zodanig is slinkt dat we voor subsidie in
aanmerking kunnen komen. De brief van Alers en Boelen wordt ter kennisgeving
aangenomen.
De vergadering gaat unaniem akkoord met de verhoging. De contributie is nu dus € 19
voor eilandleden en € 25 voor walleden.
e. Begroting 2016
Penningmeester deelt mee dat het bestuur van vm. Ameree het geld dat overbleef na het
opheffen van Ameree (ruim € 300) aan 't Heer en Feer heeft geschonken. Dank!
Onder Speciale projecten vallen o.a. de renovatie van de scheepjeskist en de Taalroute en
het voor publiek toonbaar maken van een scheepsmodel.
Bart Sikkema: De fanfare is bezig de gemeente te bewerken om de landelijke
subsidieregeling niet strikt toe te passen. Misschien kan 't Heer en Feer in die stroom
meeliften.
Louis Wiersema: Als je geld voor projecten apart zet dan telt dat niet mee in de
vermogenstoets voor subsidies.

8. Opheffing Stichting Beheer
Bauke Henstra wijst erop dat de Stichting Beheer destijds is opgericht o.a. om een eigenaar
van de collectie te hebben in het onverhoopte geval dat de vereniging zichzelf opheft.
De vergadering besluit om de Stichting nog een jaar slapend te laten voortbestaan en in die
tijd notarieel te laten vastleggen wat er met de collectie gebeurt als de vereniging zich opheft.
Louis Wiersema adviseert om advies te vragen bij de Museumvereniging. Die heeft
waarschijnlijk ervaring met dit probleem.
9. Werkgroepen
Werkgroep archiefbeheer: Marga Flink vertelt dat zij in het afgelopen jaar, eerst met
Leentje Norden en Eric Augusteijn, later ook met Arend en Wietske Maris en Remkje Visser
bijna de hele collectie heeft geïnventariseerd. Plan is nu om alles in categorieën in te delen en
aldus op te bergen, b.v. in plasic bakken.
Werkgroep Interview: Arend Maris deelt mee dat de werkgroep na 50 à 100 gesprekken nu
is gestopt. Remkje Visser is het daar niet mee eens en roept op tot een doorstart. Misschien
heeft Arjen Perdok belangstelling?
Werkgroep Expositie: Eric Augusteijn was in het afgelopen jaar het enige lid. Wel heeft hij
van velen medewerking gehad bij de inrichting van de expositie De eigen taal van het eiland.
Voor volgend jaar zullen Eric en Bart Sikkema (uitgebreid met wie...?) een expositie '150 jaar
badplaats' maken, die eind juni/begin juli geopend zou moeten worden. Eric heeft hierover
contact met Esther Hagen, die 150 jaar badplaats coördineert namens het MAPS.
Werkgroep Tomke: Cynthia de Jong meldt dat begin juni een hele week is voorgelezen aan
de jongste leerlingen van de basisschool. Komend jaar doen we weer mee, maar nu 2 à 3
dagen en op geprinte vellen i.p.v. dure boekjes. Nieuwe verhalen zijn al door Sytze Schut
vertaald. Voor volgend jaar denken we eraan iemand eigen verhalen te laten schrijven en daar
een illustrator bij te zoeken.
10. Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar is: Cynthia de Jong, penningmeester. Het bestuur heeft Hans
Vugts (die verhinderd is om aanwezig te zijn) bereid gevonden als bestuurskandidaat en wel
als penningmeester. De vergadering benoemt hem bij acclamatie.
Secretaris Eric Augusteijn deelt mee dat hij nog één jaar secretaris wil blijven, maar daarna
onherkiesbaar aftreedt.
Voorzitter en secretaris bedanken namens de vereniging Cynthia met een bloemetje en een
herinneringstegeltje. De vergadering bevestigt dit met applaus.
11. Rondvraag
Bart Sikkema geeft compliment voor de expositie en het boekje De eigen taal van het eiland.
Maaike van Boven vestigt de aandacht op haar familieverhaal op Schierweb.nl
12. Sluiting van het huishoudelijk deel
13. Vertoning van de laatste film van Dick Kool: De Johannes van Dijktocht.

