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Schiermonnikoog, 3 juni 2013

Geachte leden van 't Heer en Feer,
Zoals u waarschijnlijk weet heeft de ledenvergadering van 13 april jl. een nieuw bestuur
gekozen, bestaande uit voorzitter Eddie Bakker, secretaris Eric Augusteijn, penningmeester
Cynthia de Jong en de leden Marga Flink en Remkje Bouman.
Het nieuwe bestuur heeft zich verdiept in de problemen die zich hebben voorgedaan over het
deelnemen van de vereniging aan De Promenade. Een complicerende factor daarbij is dat de
voortgang van de Promenade in een belangrijk stadium is gekomen en dat het nemen van
beslissingen geen uitstel gedoogt. Het bestuur wil u bij dezen graag op de hoogte stellen van
de actuele stand van zaken.
Vanuit de Promenade is aan de deelnemende partijen verzocht om vertegenwoordigers te
leveren voor werkgroepen die de permanente expositie in de Promenade zullen samenstellen.
Om een integraal beeld van Schiermonnikoog te bieden zijn de volgende werkgroepen
ingesteld:
1- Het DNA van Schiermonnikoog over de cultuur en de taal van het eiland.
2- Schiermonnikoog "International Airport" over de natuur, in het bijzonder de
vogeltrek.
3- Beheer en ontwikkeling over natuurbehoud en Nationaal Park.
4- Maritieme geschiedenis, reddingmaatschappij en walvisvaart.
5- Wandelend eiland, verdronken geschiedenis.
6- Schiermonnikoog, donkerste plek van Nederland: zon, maan, sterren, navigatie
7- Weerkamer, over het weer, historische extreme weersomstandigheden en bijzondere
natuurverschijnselen.
8- Horizon, vier seizoenen.
9- Balie en speelplek kinderen
10- Wisselexposities.
In deze werkgroepen zullen, naast deskundigen van de wal, vertegenwoordigers zitten van het
Bezoekerscentrum, VVV, Bibliotheek, Dorpshuis, Stichting Quadrant, Stichting Willem
Horsman, Vrijwilligerscollectief, Stichting Volkssterrenwacht Schiermonnikoog en Stichting
Nationale Walvisvaartcollectie.
Ook 't Heer en Feer is uitgenodigd om deel te nemen aan en mee te denken, en wel in de
werkgroepen over cultuur en taal, maritiem, wandelend eiland, weerkamer en de
wisseltentoonstelling in 2015 over de Zeevaartschool.
Ook in de toekomst zullen wij kunnen deelnemen aan wisseltentoonstellingen, als het thema
van zo'n tentoonstelling daartoe aanleiding geeft. Volgens de statuten organiseren wij
tentoonstellingen, maar niet per se ieder jaar.

Het bestuur van 't Heer en Feer betreurt het dat aan de vereniging geen eigen expositielokaal
en depotruimte kon worden toegewezen. Het heeft hierover uitvoerig gesproken met Mia
Michels van de Promenade, die dat heeft meegenomen naar het Promenadebestuur. Helaas is
daarop een afwijzende reactie gekomen, in lijn met wat eerdere besprekingen hebben
opgeleverd. Natuurlijk moeten we wel beseffen dat we heel blij mogen zijn dat we in de
afgelopen jaren als gast mochten beschikken over onze expositieruimte in het
bezoekerscentrum, maar ook dat we daaraan geen rechten kunnen ontlenen.
't Heer en Feer zou nu kunnen besluiten om geen zitting te nemen in de werkgroepen, maar het
bestuur is van mening dat dat niet in het belang van de vereniging is. Door onze inbreng in de
werkgroepen kunnen we ons gezicht duidelijk laten zien in veel onderdelen van de nieuwe
expositie. In die expositie kunnen we aanspraak maken op 75 m2 oppervlak, volgens de
samenwerkingsovereenkomst die het vorige bestuur met de Promenade heeft gesloten.
Het bestuur heeft daarom besloten om als vereniging mee te werken in de werkgroepen.
Op 12 juni a.s. vindt de startbijeenkomst van de werkgroepen plaats. Het bestuur vindt het
belangrijk dat daarbij dan al vertegenwoordigers van de vereniging aanwezig zijn en heeft
daarom een aantal leden aangezocht om naar die bijeenkomst te komen. Dat betekent
natuurlijk niet dat onze vertegenwoordiging in de werkgroepen daarmee al vaststaat. Leden
die mee willen denken en werken in een werkgroep nodigen wij bij dezen uit om dit aan ons
te melden.
Naast deze ontwikkeling blijft natuurlijk de behoefte bestaan aan een eigen ruimte, liefst in de
vorm van een oudheidskamer en depotruimte, ergens op het eiland, niet noodzakelijkerwijs in
de Promenade. Door de huidige economische crisis ziet het bestuur het niet als haalbaar om
op korte termijn een eigen ruimte te verwerven, maar het onderwerp is zeker niet van de
agenda geschrapt! Suggesties hierover bereiken ons regelmatig en blijven van harte welkom,
wellicht zit de gouden tip er ooit bij!
Graag had het bestuur over de Promenade-materie de ledenvergadering willen horen, maar de
tijdsplanning laat niet toe om voor 12 juni nog een vergadering bijeen te roepen. Deze
nieuwsbrief dient er daarom voor om u van de ontwikkelingen op de hoogte te brengen.
Het bestuur stelt zich voor om vaker een nieuwsbrief uit te laten gaan. De frequentie waarin
het tijdschrift uitkomt maakt dat het minder geschikt is om snel actuele informatie door te
geven. Het rondsturen van een nieuwsbrief heeft wel het nadeel dat deze per post moet
worden verstuurd aan de leden van de vaste wal (bij de eilandleden kunnen we hem
rondbrengen). Daarom vragen we alle leden (ook van het eiland) die nieuwsbrieven per email
kunnen en willen ontvangen om ons hun email-adres te laten weten. Dat bespaart de
vereniging veel onnodige portokosten.
Het bestuur van 't Heer en Feer hoopt u met deze nieuwsbrief voldoende op de hoogte te
hebben gesteld.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Eric Augusteijn, secretaris

