Concept verslag ALV ’t Heer en Feer,
zaterdag 25 februari 2017 in het Dorpshuis.
Aanwezig zijn, naast het bestuur, 22 leden en Jörn van Boven.
Bericht van verhindering is ontvangen van Chris Beuker, Egbert van IJken, René Boelen, Erik
Jansen.

1. Opening
Voorzitter Erik Gerbrands heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld conform het voorstel.
3a. Vaststellen van het verslag van de ALV van 20 februari 2016
Op voorstel van Hilbert de Vries wordt de zinsnede (pt 7a5) 'Nu zitten we weer 3½ jaar
met hetzelfde omslag.' vervangen door: 'We hebben nu voor 3½ jaar voldoende'.
Met deze wijziging verslag goedgekeurd.
3b. Vaststellen van het verslag van de ALV van 24 september 2016
Verslag goedgekeurd.
4. Mededelingen
Voorzitter meldt onze betrokkenheid bij het project van Harry Alers e.a. over het
behoud van de strandpalen als cultureel erfgoed.
5. Ingekomen stukken
Er is een e-mail gekomen van Jurjen Enzing van het Fries Film Archief. Hij biedt aan
ons video- en filmmateriaal kosteloos te digitaliseren. Secr. vraagt leden en anderen
om hiervoor materiaal aan te leveren. Lina Kool en Jan Holwerda melden zich aan.
Jan Willem Smaling meldt dat de films van vd Werff door Jan Fischer zijn
overgedragen aan Beeld en Geluid in Hilversum. JW benadrukt het belang van het
hebben van een eigen onderkomen, waar kwetsbaar materiaal veilig kan worden
opgeslagen.
6. Jaarverslag van de secretaris
Secr. leest het jaarverslag voor.
7. Financieel
Penn. vertelt hoe hij de financiële situatie van de vereniging bij zijn aantreden vorig
jaar heeft aangetroffen. Er is te royaal met geld omgegaan. Het is moeilijk om van de
gemeente de huur van ons onderkomen boven de bibliotheek gesubsidieerd te krijgen.
Wegens de door de gemeente gehanteerde rekenregels hebben we slechts €* 1300 van
de € 3600 binnengehaald. Nu we meer inzicht hebben in de werking van de
gemeentelijke regeling moet dat komend jaar beter gaan.
Van het jaarboek 2015 zijn er meer dan 200 over. Van het Jaarboek 2016 zijn er dan
ook minder besteld, 550 i.p.v. 750.
Penn. doet een dringend beroep op de leden om hun contributie via een machtiging te
laten innen. Dat is veel efficiënter. Hij stelt verontrusten gerust: een machtiging
intrekken is slechts een kleine moeite.
Kascommissie: door een misverstand in de communicatie was Maaike Klunnen niet op
het juiste moment beschikbaar voor het controleren van de kas. Harry Alers heeft het
toen ondershands van haar overgenomen. De aldus gevormde provisorische

kascommissie, bestaande uit René Boelen en Harry Alers, heeft de kas goedgekeurd.
De ALV dechargeert het bestuur.
Kascommissie voor volgend jaar: Maaike Klunne en Arend Maris.
Arend Maris uit zijn onvrede over de wijze waarop de jaarrekening via de website
bekend is gemaakt.
De vergadering keurt de begroting goed.

8. Beleidsplan - verzamelbeleid
Voorz. geeft toelichting op het beleidsplan. Een beleidsplan is nodig om de status van
Culturele AMBI te behouden. Het eerste deel is algemeen, grotendeels overgenomen
uit de statuten. Het tweede deel is meer praktisch en het is de bedoeling dat jaarlijks
bij te stellen.
Opmerkingen naar aanleiding hiervan:
Jan Willem Smaling: benadrukt nogmaals het belang van een eigen onderkomen. Hi
adviseert om op de schenkingsakte een zin op te nemen: 'Als er geen eigen
onderkomen is gaat het geschonkene naar de vaste wal.
Lina Kool geeft uiting aan de behoefte aan deskundige personen om met de collectie
om te gaan.
Meerdere personen reageren n.a.v. het onderwerp 'Oudheidkamer': De term
Oudheidkamer heeft een oubollige uitstraling, liever iets in de geest van clubhuis,
onderkomen. De wethouder heeft toegezegd dat vóór de zomer een overzicht wordt
gepubliceerd met de toekomst van de gemeentelijke gebouwen, zoals het huidige
bezoekerscentrum. Daarin zal ook expositieruimte voor 't Heer en Feer beschikbaar
moeten zijn, heeft het college in de gemeenteraad toegezegd. Onze voorkeur gaat uit
naar het Koningshuis (Nieuwestreek 1).
Marijke Hoekstra dringt erop aan dat het bestuur een brief naar college en raad stuurt
en daarin het Koningshuis claimt.
Hilbert de Vries zegt dat er in de kluis in het gemeentehuis speciaal voor 't Heer en
Feer ruimte is gereserveerd voor collectieopslag. Arend Maris bevestigt dat (noot vd
notulist: in ons bezit is een inventarislijst van de eigendommen van de vereniging die
in de gemeentekluis liggen).
Jan Willem Smaling wijst op de noodzaak notarieel vast te laten leggen wat er in geval
van opheffen van de vereniging met de activa gebeurt, alvorens de Beheerstichting kan
worden opgeheven.
Jan Willem Smaling adviseert om van boeken, voorwerpen e.d. die we in meervoud
bezitten minstens twee exemplaren aan te houden: één blijft altijd in eigen ruimte, één
kan uitgeleend worden.
Marga Flink uit haar bezorgdheid over de toestand van de spullen in de kelder van het
bezoekerscentrum. Die bezorgdheid deelt ieder, maar niemand heeft een oplossing.
Jan Willem Smaling verklaart bereid te zijn werkzaamheden uit te voeren om oud spul
te conserveren.
9. Werkgroepen
a-Tijdschrift
Hilbert de Vries doet verslag. De 19e jaargang komt nu, in de redactie zitten Hilbrand
Abma, Eddy Bakker, Erik Jansen en Hilbert zelf.
De redactie komt per nummer 1 à 2 keer bij elkaar, 3 nummers per jaar.
Themanummers hebben een eigen redactie.
Afgelopen jaar was er veel aandacht voor 150 jaar badplaats, komend jaar bestaat de
Oude Steiger 90 jaar, er leeft nog iemand (niet hier) die daaraan als 17-jarige heeft
meegewerkt.

Hilbert staat stil bij de goede samenwerking met NEF Kollum en speciaal bij het
overlijden van Bouwe Elzinga, jarenlang de contactpersoon daar.
Hilbert doet een oproep om kopij aan te leveren, ook verhalen over een meer recent
verleden horen bij de cultuurhistorie. Er is belangstelling, zie het enthousiasme voor
de FaceBook groep Oud-Schiermonnikoog.
Deadlines voor de komende nummers zijn 15 maart, 15 juli en 1 november 2017.
ArendMaris vraagt zich af of het geen tijd wordt voor een ander omslag. Jörn van
Boven is daar tegen.
b-Expositie
Bart Sikkema vertelt hoe de expositie 'Zomerhuis op Schier' tot stand is gekomen,
mede door initiatief en sponsoring door Sikko en Evelyn Onnes. Hij kondigt aan dat
van het onderwerp ook een boek in voorbereiding is, los van 't Heer en Feer.
c-Tomke
Cynthia de Jong: ook in het afgelopen jaar is er weer voorgelezen uit Tomke voor de
jonge kinderen. Er is zelfs dóór kinderen áán kinderen voorgelezen in het
Eilanders!Komend jaar komt er weer een Tomke-boekje, maar zeer eenvoudig, met
inlegvellen. Josine Olgers neemt het stokje van Cynthia over.
d-Archiefbeheer (bijlage)
Eric Augusteijn leest het verslag van deze werkgroep voor. De werkgroep bestaat uit
Marga Flink, Wietske en Arend Maris, Remkje Visser, Leentje Norden en Eric zelf. Er
is in het afgelopen jaar goede vooruitgang geboekt in het registreren en ordenen van de
boeken. Via het Iepen Mienskipsfûns is subsidie verworven voor inrichting en
aanschaffen van basisapparatuur voor het verder digitaliseren van de collectie. Nieuwe
leden zijn welkom.
Maaike Klunne biedt aan te komen helpen.
e-Jaarboek (bijlage)
Erik Jansen is wegens dringende bezigheden afgereisd naar het zuiden des lands,
daarom leest Eric Augusteijn zijn verslag voor.
Op 15 april 2016 is het jaarboek gepresenteerd bij de supermarkt. Het formaat is wat
groter, waardoor de foto's beter uitkomen. De verkoop is tegengevallen.
De redactie bestaat uit Erik Jansen, Eric Augusteijn, Rutger van Halm, Cynthia de
Jong, Arend Maris, Martje Mulder, Ed Kieckens en Hanneke Krol. Het boek moet
voor Pasen uitkomen.
Hilbert de Vries heeft er al jaren een probleem mee dat van een aantal overledenen een
uitgebreide levensbeschrijving in het jaarboek staat, van anderen alleen de naam
genoemd wordt.
Eric licht de wijze van selecteren toe: de levensbeschrijvingen zijn vooral bedoeld om
via deze een stukje geschiedenis van het eiland te beschrijven. Maar dat nabestaanden
van overledenen die niet geselecteerd zijn verdriet en teleurstelling ervaren is
begrijpelijk. Vorig jaar zijn van diegenen korte levensbeschrijvingen geschreven, maar
ook daarvoor ontbrak dit jaar de redactiecapaciteit.
Bart Sikkema suggereert om voor nabestaanden een formulier te ontwikkelen met
enkele vragen, aan de hand waarvan toch van iedereen een korte beschrijving kan
worden gemaakt, zonder dat dit te veel redactiecapaciteit vergt.
10. Bestuursverkiezing
Aftredend: Eric Augusteijn, herkiesbaar, maar niet in de functie van secretaris. Voorz.
bedankt Eric voor het vervullen van het secretariaat gedurende 4 jaar. Omdat er geen

kandidaat voor het secretariaat is, zullen de twee overblijvende bestuursleden zich
beraden over de verdeling van het werk.
Eric Augusteijn wordt herkozen als gewoon bestuurslid.

11. Rondvraag
Bauke Henstra: wat gebeurt er met de houten letters op De Riich als deze wordt
afgebroken?
Eric Augusteijn heeft met Romke gesproken. Als de letters verwijderd worden brengt
Romke ze naar 't Heer en Feer.
Els Claessens: de toestand van de Taalroute is hard achteruit gegaan. Misschien een
commissietje vormen? Geld reserveren!
Els zelf wil de tegels schoonmaken, Erik Gerbrands neemt nogmaals contact op met de
Steenhouwerij Buitenpost.
Harry Alers oppert het idee om bij het IMF subsidie te vragen voor de ontwikkeling
van een APP die informatie over een tegel geeft op het moment dat je er in de buurt
komt. Er zijn overigens nog voldoende folders met de vertaling van de gedichten.
G. Damhof vraagt aandacht voor het pad naar Vredenhof. Dat is niet of slecht
begaanbaar voor invaliden. Hij heeft er een brief over geschreven, maar die heeft de
secretaris niet bereikt. Hij zal hem opnieuw sturen.
Harry Alers zag het tijdstip van de ALV graag gewijzigd van zaterdagmiddag naar
vrijdagavond. Maar dat is minder gunstig voor leden van de vaste wal. Misschien om
en om?
12. Sluiting
Voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en hun inbreng en sluit de
vergadering. Wegens het gevorderde uur (het is 16.15) is er te weinig belangstelling
voor de vertoning van de video (fragment van Laat ze maar praten, Koos Postema,
1982). We beloven hem een keer in zijn geheel te draaien (bijna anderhalf uur).
Schiermonnikoog, 26 februari 2017
Eric Augusteijn, demissionair secretaris

Bijlage
Verslag werkgroep archiefbeheer
De werkgroep beheer bestaat uit Marga Flink, Wietske en Arend Maris, Remkje Visser, Leentje
Norden en ondergetekende. In het afgelopen jaar hebben we 2x assistentie gehad van mevrouw Manda
vd Haring, lid van de vereniging en vaste gast op het eiland. Van haar ervaring als vrijwilliger in een
bibliotheek konden we dankbaar gebruik maken.
De werkgroep archiefbeheer is in 2016 doorgegaan met de werkzaamheden die we daarvoor zijn
begonnen: het organiseren en inventariseren van het archief van de vereniging.
Praktisch alle voorwerpen zijn inmiddels ingepakt in genummerde dozen en vindbaar via het
computerbestand.
Het meeste werk in 2016 hebben we gehad aan het inventariseren en geordend opbergen van de
boeken. De collectie die we van Henk Koning hebben gekregen is inmiddels beschreven en
overzichtelijk opgeborgen in boekenrekken. Het bestand met boeken telt inmiddels 468 stuks, op te
zoeken via de titel, de naam van de schrijver of het jaartal van uitgifte.
Via het Iepen Mienskipfûns hebben we een subsidie verworven die we gebruiken voor de verdere
inrichting en het aanschaffen van de basisapparatuur, nodig voor het verder digitaliseren van de
collectie.
Niet alle leden van de werkgroep zijn altijd beschikbaar. Nieuwe leden zijn van harte welkom!
Geleidelijk aan komen we in de situatie dat belangstellenden ons archief kunnen raadplegen.
Verslag jaarboek 2016
Op 15 april 2016 vond bij Spar Brunekreef de presentatie van het jaarboek 2015 plaats. Dit gebeurde
in de supermarkt omdat de geschiedenis van de eilander levensmiddelenwinkels in dit jaarboek een
centrale plaats inneemt. Daarnaast was er in het jaarboek onder meer ook ruimte voor het
jaaroverzicht, de activiteiten van de scholen, bijzondere natuurwaarnemingen, gebeurtenissen van 25
en 50 jaar geleden en in memoriams van enkele overledenen. Het jaarboek 2015 werd gedrukt op een
wat groter formaat, zodat de foto’s beter tot hun recht komen. De vormgeving was net als de afgelopen
jaren in handen van Ebel Kuiper uit Sappemeer. Helaas valt het aantal verkochte nummers in
vergelijking met de vorige jaren tegen. Dus mocht u hem nog niet hebben, het kan nog.
Inmiddels is de redactie die bestaat uit Eric Augusteijn, Rutger van Halm, Erik Jansen, Cynthia de
Jong, Arend Maris, Martje Mulder, Ed Kieckens en Hanneke Krol alweer maanden bezig met het in
elkaar zetten van het Jaarboek 2016. Momenteel zijn we de laatste drukproeven aan het bekijken,
waarna het twaalfde jaarboek ter perse kan gaan. Het is weer een kleurrijk geheel geworden. 2016 was
een roerig jaar met festiviteiten rondom ons 150-jarig bestaan als badplaats, maar ook met de
dreigende gasboringen voor de kust van ons eiland. Deze en nog veel meer gebeurtenissen hebben een
plek in het jaarboek gekregen. We verwachten dat het nieuwe boek voor Pasen op het eiland is. De
oplage is dit jaar een stuk kleiner dan in de afgelopen jaren en op is op. Dus wees er snel bij!

