Algemene Leden Vergadering ’t Heer en Feer d.d.12 februari 2010
Aanwezig : 29 leden en 8 bestuursleden.
Met kennisgeving afwezig : T. Tiggelaar, T. Mars, K. Sikkema, H. Hockelman, A. Noorman,
D. Reitsma, J. Meinen, J. de Jong en Y. de Jong
1. Opening. Gerard de Gier heet iedereen welkom op deze ALV.
2. Vaststellen agenda. Wordt onveranderd vastgesteld.
3. Verslag ALV 2009.
Redactioneel: het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van: verslag van de commissie beeld en geluid, Dick Kool heeft een
film gemaakt met Marius van Delden.
4. Ingekomen stukken. Brief van de heer Wiegers. Jan Holwerda geeft antwoord op de
vraag over de grafkelder van de familie Stachouwer. Bart Sikkema verwijst de heer
Wiegers door naar Cees Soepboer van het Bunkermuseum.
5. Jaarverslag 2009. N.a.v. het verslag zijn er een aantal vragen / opmerkingen.
 Els Barnhard: n.a.v. ons meedoen aan de Promenade, realiseren wij ons wat
de exploitatie betekent voor onze vereniging en de inwoners van
Schiermonnikoog? Gerard de Gier vertelt dat wij als vereniging geen
financiële verplichtingen t.a.v. de Stichting de Promenade hebben.
Ook vraagt zij zich af hoe het kan dat wij met het nieuwe bestuur 16 feb. 2009
hebben vergaderd terwijl de ALV 27 feb. is.
Dit is een tikfout, het moet 26 maart 2009 zijn.
 Hilbert de Vries: de expositie, merklappen van Schiermonnikoog, blijft tot half
april 2010 staan.
 Jan Dijkstra: moet er huur betaald worden aan de Stichting de Promenade?
Het antwoord is nee.
 Aukje Faber: waarom staat de expositie „‟Oude handwerken‟‟ niet in het
verslag ? Deze tentoonstelling valt niet onder het bestuur van ‟t Heer en Feer.
 Jan Willem Smaling: de expositie over Willem Horsman zou in het verslag
genoemd moeten worden. Ook deze expositie is niet door ‟t Heer en Feer
gerealiseerd .
Verslagen van de commissies.
 De interviewgroep. Deze groep is zeer professioneel bezig. Alle gesprekken
worden opgeslagen op usb-stick en cd. Ze worden gescheiden bewaard in de
kluis van het gemeentehuis. De interviewgroep heeft twee mensen, Ida Bloem
en Marga Flink, bereid gevonden de groep te komen versterken. De groep
bestaat nu uit 7 mensen. Het komende jaar wil de groep flink wat interviews
afnemen. Evert Jan Rietbergen neemt de ict-aspecten op zich.
 De taalroute. Deze is gerealiseerd en het ziet er goed uit. De taalplúech is
opgeheven. Henk Koning is bezig om de eilander taal in woord en beeld vast
te leggen voor de volgende generatie. Zoals hij zegt „‟de huidige generatie
heeft geen belangstelling maar over 30 jaar, mocht men weer belangstelling
hebben, dan moet er wat vastliggen‟‟.
 De commissie gedenksteen en mast. Deze commissie zit momenteel in een
impasse betreffende plaats mast en gedenksteen. Jan Willem Smaling oppert
dat de boom in het Willemshof gekapt zou kunnen worden om op deze plaats
de mast te plaatsen.
Bauke Henstra stelt dat het welstandsadvies van Hûs en Hiem door de
gemeente naast zich neer gelegd had kunnen worden, maar burgemeester
Swart heeft meegedeeld dat dit niet gebeurt.
 Tijdschrift ’t Heer en Feer. Gaat allemaal volgens plan. Het themaboekje
behorende bij de expositie „‟Merklappen van en op Schiermonnikoog‟‟ ligt bij
de drukker en komt zeer binnenkort uit.

6. Verslag van de Penningmeester. De kascontrolecommissie, Bauke Henstra en
Jouke de Jong, heeft de boeken gecontroleerd en akkoord bevonden. Nettie licht nog
wat cijfertjes toe. Els Barnhard had nog een vraag over de €3500,- subsidie voor
2009, maar ontvangen in 2010 Dit is in 2009 verantwoord omdat toen het recht op de
subsidie is verkregen. Boekhoudkundig hoort het dan ook in dat jaar thuis.
De nieuwe kascommissie bestaat uit André Berends en Nelleke Reinigert.
7. Bestuursmutatie. Eddy Bakker is afgetreden. Gelukkig hebben we een nieuwe
kandidaat gevonden; Marga Flink wil zitting nemen in ons bestuur. De vergadering
gaat akkoord met de benoeming. Bart Sikkema, Roland Sikkema en Jan Holwerda
worden herkozen, zo bestaat ons bestuur weer uit 9 personen.
7. W.V.T.T.K. Bij de oprichting van de Beheerstichting hebben ook de heren Wortelboer
en Begeman in deze stichting zitting genomen als adviserend lid. Dit is door de leden
nooit vastgesteld. De leden gaan akkoord met de benoeming van de heren
Wortelboer en Begeman. Het bestuur van de Beheerstichting bestaat uit het dagelijks
bestuur van de vereniging.
8. Rondvraag.
 Jan Willem Smaling vraagt of het ook mogelijk is de grafsteen van de fam.
Stachouwer, meegenomen naar Blaricum, weer op het eiland terug te krijgen.
De steen is ingemetseld in een muur van de kerk aldaar, dus dat is niet
mogelijk.
 Bauke Henstra vraagt hoe het met de kopieën van de steentjes van Loman
staat. Roland Sikkema zou daar iets van weten.
 Jan Dijkstra: maak een map met teksten voor de stenen van Loman.
 Henk Koning heeft altijd het archief bijgehouden maar hij wil het wel
overdoen aan iemand anders. Binnen het bestuur zullen we hierover
nadenken. Ook heeft hij moeite met het opbergen in het archief in het
gemeentehuis. In het verleden is er menigmaal wat mis gegaan. Louis weet te
vertellen dat het archief aan alle eisen voldoet. Niemand kan zo naar binnen.
Ook de toegankelijkheid kwam weer ter sprake. Dick Kool heeft zijn masters
er liggen en vindt de toegankelijkheid prima. Destijds is uitdrukkelijk gekozen
voor een archief op het eiland, anders zou alles naar Dokkum moeten
verhuizen.
 Jan Willem Smaling: In het archief liggen nog veel oude films. Die gaan wel
digitaliseren maar daar hangt een prijskaartje aan. We doen het dus
gefaseerd.
 Dick Kool heeft het plan een boek te maken over de bewoners van het eiland.
Als voorbeeld heeft hij Ankeveen. Een fotoboek van generaties bewoners. Wij
vinden het een mooi initiatief.
9. Volgende ledenvergadering, vrijdag 18 februari 2010. (onder voorbehoud)
10. Pauze.
Na de pauze houdt Theo de Vries een lezing over het ontstaan van de waterleiding op
Schiermonnikoog. Dankzij Jaap Jilkes Visser hebben wij nu dit heerlijk water uit de kraan
zoals Theo zegt, champagne. Prachtige oude foto‟s en nog mooiere verhalen laat hij de
revue passeren.
Als dank krijgt hij een cadeaubon en twee flessen overheerlijk “Berkenplaswater”
Om 22.45 uur sluit Gerard de Gier de vergadering.
Letta Visser
Secretaris.

