Jaarverslag 2011 van de Cultuur Historische Vereniging ’t Heer en Feer.
Op 25 februari 2011 hebben we onze jaarvergadering gehouden.
Na het huishoudelijk deel heeft Ton Stierhout, gemeente secretaris in de
gemeente Dantumadeel, een boeiende lezing over het klooster Claerkamp gegeven.
Bestuursactiviteiten.























9 maart 2011 was onze eerste vergadering. We hebben dit jaar 9 keer vergaderd. Onze
vergaderplek is de koffiezaal van de Riich. Verder zijn er meermalen gespreken gevoerd in
klein comité over de projecten die dit jaar gerealiseerd moesten worden. Ook dit jaar hebben
we weer een aantal mensen op bezoek gehad om ons het één en ander uit te leggen, zo
heeft bijvoorbeeld Simen Stamhuis ons het een en ander verteld over het digitaliseren van het
cultureel erfgoed op Schiermonnikoog en de mogelijkheden dit voor een ieder te ontsluiten.
In april hebben wij afscheid genomen van Roland Sikkema als bestuurslid. Hij kon het
bestuurslidmaatschap niet langer combineren met zijn privé- en zakelijke verplichtingen.
Het Banckfonds is officieel opgericht. Gelabelde gelden voor speciale projecten worden in dit
fonds gestort.
In mei 2011 hebben we de notitie Uitgaven Heer en Feer vastgesteld. Hierin geven wij de
kaders aan die gelden bij het uitgeven van tijdschriften en boeken door onze vereniging.
Onze vereniging telde op 1 januari 2012, 221 eilandleden en 258 walleden. We hebben 19
nieuwe leden mogen begroeten en 10 leden hebben om diverse redenen hun lidmaatschap
opgezegd.
Dit jaar zijn er weer 3 reguliere tijdschriften uitgekomen en 1 themanummer behorend bij
onze expositie ” Van alles maakte hij een kunstwerkje”. Hilbert de Vries weet met zijn redactie
er steeds weer een informatief tijdschrift van te maken. In de gesprekken met hem horen we
wel dat het aanleveren van artikelen moeilijker verloopt
De expositie ’’Van alles maakte hij een kunstwerkje” is dit jaar voor de eerste keer door onze
expositiegroep gerealiseerd. Erik Jansen was een look alike van Luitjen Elles. Een mooie
tentoonstelling met lovende reacties.
Wij informeren onze leden via ons tijdschrift in de rubriek Van de bestuurstafel over alle
zaken waar we mee bezig zijn.
De website www.theerenfeer.nl wordt goed bezocht. We krijgen zinvolle, leuke reacties,
vragen etc. Nieuwe interessante links met betrekking tot de historie van het eiland kunt u hier
vinden.
Met ons doel alle stukken die in ons bezit zijn goed en veilig te bewaren, zijn we een heel stuk
verder gekomen. Momenteel hebben we het hele archief van Willem van der Geest in het
gemeentearchief ondergebracht evenals veel gedigitaliseerde foto’s. Ook het juist ontvangen
oeuvre van Pita Grilk is in het archief geplaatst. Wij hebben samen met Tjeerd Jongsma, de
streekarchivaris, een overeenkomst van opneming en bewaring opgesteld. Dit geeft naar een
ieder duidelijkheid over het bezoeken van het archief. Zie voor meer informatie onze website.
Dit jaar heeft onze vereniging zich weer met veel enthousiasme zichtbaar gemaakt tijdens de
open markten. De open markt is één van de belangrijkste middelen om in contact te komen
met leden en gasten. Dat heeft geresulteerd in een aantal nieuwe leden. Ook zijn er veel
tijdschriften, jaarboeken en boeken verkocht.
De contributie komt dit jaar goed binnen; dit is mede te danken aan het invoeren van
automatische incasso. Helaas zijn er dit jaar 6 leden die ondanks 3 aanmaningen niet hebben
betaald en volgens de statuten worden geroyeerd.
Afgelopen voorjaar hebben we weer het “”Dankjewelborreltje” voor de werkgroepen
georganiseerd. Helaas was de opkomst matig. In 2012 proberen we het nog een keer.
Met de gemeente hebben we regelmatig gesprekken gevoerd over zaken die onze vereniging
aangaan.



In 2011 zijn we in het bezit gekomen van een aantal mooie stukken o.a.
o Het doosje van Klaas Ekamp(een paar honderd jaar oud)
o Handgeschreven dichtbundels + handgeschreven cahiers over muziekgeschiedenis

en muziektechniek van Pita Grilk
o
o

Een tweetal schilderijen geschilderd door de heer Teen Fenenga aangeboden door de
erven van de heer M. Bosma uit Delft.
Twee miniaturen van de masten voor de Zeevaartschool, gemaakt door Hille
Holwerda.

Projecten.











Het Eilander Jaarboek 2010 is dit jaar onder de verantwoordelijkheid van ’t Heer en Feer
uitgegeven. Het is een groot succes geworden. De 400 jaarboeken zijn zo goed als verkocht.
Wij hebben besloten om ook de uitgave van de komende jaarboeken voor onze rekening te
nemen.
De uitgave van het boek “In het voetspoor van monniken” is eveneens een bestseller
geworden De presentatie op 14 oktober 2011 was een gezellige bijeenkomst, vele oude
bekenden ontmoetten elkaar in de Got Tjark.
29 oktober is het gedenkteken voor alle eilanders, gebleven in den vreemde of op zee
onthuld. Dit initiatief van de heer Piet Teensma is in samenwerking met onze vereniging zo
tot een goed einde gekomen. Het is een lange procedure geweest met vele ups and downs,
maar de prachtige bronzen golf staat er !
Ook het afgelopen jaar heeft de Promenade veel aandacht gevraagd, driemaandelijks
worden er gesprekken gevoerd met onze accountmanager Sam Dijs.
De zitbanken met de stenen van de voormalige zeevaartschool en de lagere school vorderen
gestaag. We zitten momenteel in de fase van het aanvragen van subsidies. Het is een project
van de gemeente Schiermonnikoog i.s.m. onze vereniging.
Het verzamelen van oud eilander liedjes is toch moeilijker dan wij eerst dachten.

Voor het komende jaar staan de volgende onderwerpen op de agenda.








We gaan verder met het inrichten van het archief.
Maken van een projectplan digitaliseren, catalogiseren van al het erfgoed materiaal op
Schiermonnikoog.
Per 1 januari 2012 is de website van de begraafplaats officieel overgedragen aan ’t Heer en
Feer. Het onderhouden van deze site is nu de verantwoordelijkheid van onze vereniging.
Samen met de gemeente faciliteren wij met kennis en materiaal de familie Onnes bij de
voorbereiding van een activiteit in het kader van het 100 jarig bestaan van het huis Opduin in
2013.
Een andere bestuursstructuur onderzoeken. We krijgen steeds moeilijker mensen voor
ons bestuur. We willen onderzoeken of we een andere bestuursvorm kunnen vinden .
We richten ons op het jubileum van de vereniging in 2015. Suggesties en menskracht zijn
uiteraard welkom. Reacties naar info@therenfeer.nl

Tenslotte bedankt het bestuur alle leden en niet leden die het afgelopen jaar onze vereniging
hebben gesteund en in het bijzonder de mensen die voor het eiland waardevolle cultureel
historische bezittingen hebben geschonken, dan wel nagelaten.
Januari 2012
Letta Visser , secretaris

