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BELEIDSPLAN 2017
Werkzaamheden
De Vereniging stelt zich ten doel het opsporen, registreren en zo mogelijk zelf verzamelen,
bewaren en onderhouden van het eilander erfgoed in de ruimste zin van het woord.
Bovendien wil zij de belangstelling voor dit erfgoed bevorderen onder allen die zich op wat
voor manier dan ook met Schiermonnikoog verbonden voelen.
De Vereniging tracht dit doel te bereiken door onder meer:
het doen verschijnen van een eigen tijdschrift;
het organiseren van tentoonstellingen met daarop afgestemde tijdschriftnummers;
uitgifte van eigen publicaties in de zogeheten 't Heer en Feer - reeks;
uitgifte van een Jaarboek;
het organiseren van bijeenkomsten en excursies;
het registreren en /of zelf vergaren, bewaren en onderhouden van documenten en objecten;
het zo mogelijk met derden bewaren en zo nodig oprichten van monumenten;
het met derden verwerven en onderhouden van een noodzakelijk geachte accommodatie ten
behoeve van het bewaren, onderhouden en vervolgens publiekelijk tonen van het eilander
erfgoed;
samenwerking met alle andere op het eiland op het eigen erfgoed gerichte organisaties,
verenigingen, stichtingen en groepen;
samenwerking met gelijksoortige organisaties op andere Waddeneilanden.
Verwerving van financiële middelen
Financiële middelen worden verworven uit contributies van leden, verkoop van jaarboeken en
andere eigen publicaties, subsidies en incidentele donaties. Voor specificatie raadplege men
het financiële jaarverslag.
De Gemeente Schiermonnikoog heeft herhaaldelijk bevestigd achter de doelstelling van de
Vereniging te staan en het behoud van het cultuur-historisch erfgoed ook een gemeentelijke
verantwoordelijkheid te vinden. Jaarlijks treden wij in overleg met de Gemeente
Schiermonnikoog over de mogelijkheden en eisen met betrekking tot gemeentelijke subsidie.
Beheer van financiële middelen
De beschikbare financiële middelen bevinden zich op een rekening courant en een
spaarrekening. Van vermogensvorming (en van daarbij behorend vermogensbeheer) is geen
sprake. Zie de saldi zoals die worden verantwoord in het financiële jaarverslag.
Besteding van de financiële middelen van Cultuur-Historische vereniging 't Heer en Feer
vindt uitsluitend plaats ten dienst van het in standhouden van de vereniging en het realiseren
van de eigen doelstellingen zoals die hierboven staan vermeld. Zie ook hiervoor de
specificaties zoals die staan vermeld in het financiële jaarverslag, zoals dat op de internetsite
van 't Heer en Feer te vinden is.
Ledenbestand
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Zoals bij vele ander verenigingen is ook het ledenbestand van onze Vereniging aan het
vergrijzen. In 2017 zullen we een werkgroep instellen, bestaande uit een bestuurslid en 2 à 3
leden, om mogelijkheden te onderzoeken hoe jongere leden aan te trekken.
Public Relations
In ons Tijdschrift zal een oproep aan de leden geplaatst worden met het verzoek een ieders
deskundigheid aan het Bestuur door te geven. Met een aantal leden met deskundigheid op het
gebied van PR zal een werkgroep gevormd worden om te komen tot een PR-plan.
Verenigingsonderkomen
Wij blijven streven naar een eigen onderkomen.
Op dit moment heeft de Vereniging expositieruimte in het Bezoekerscentrum. Verder huren
wij ruimte in het Dorpshuis voor opslag van materialen en voor het archief.
De contacten met de Gemeente met betrekking tot een eigen ruimte voor de Vereniging
worden voortgezet. In het nieuwe Bezoekerscentrum is geen ruimte voor ons.
Publicaties
De Vereniging verzorgt de publicatie van het Tijdschrift, een Themanummer, een Jaarboek en
het Tomke-project. Deze activiteiten worden ongewijzigd voortgezet.
Taalroute
Voor het onderhoud van de taalroute zal een plan gemaakt worden.
Expositie
De expositie 2016 wordt in 2017 voortgezet. Wij zullen een begin maken met de
voorbereidingen voor de volgende expositie in 2018.
Archief
Er wordt voortdurend gewerkt aan de verdere digitalisering van het archief. We hopen in 2017
een overzicht via de website beschikbaar te maken van wat er nu al digitaal aanwezig is.
Er komt een notitie over het Verzamelbeleid.

www.theerenfeer.nl - info@theerenfeer.nl - KvK: 40006093 - IBAN: NL83 RABO 0346 1834 13

