Schiermonnikoog, 25 februari 2013
Geachte leden van ’t Heer en Feer,
Afgelopen vrijdagavond heeft de jaarlijkse ledenvergadering van onze vereniging
plaatsgevonden. In voorgaande jaren verliepen deze vergaderingen altijd in een
gemoedelijke sfeer en werd constructief overleg afgewisseld met ontspanning, en dat
laatste meestal in de vorm van een lezing over een onderwerp dat met de geschiedenis
van ons eiland te maken heeft.
De laatste ledenvergadering verliep echter anders.
Aan het begin van de vergadering werden door de vervangend voorzitster diverse
brieven voorgelezen, waarin sommige bestuursleden persoonlijk, en anderen collectief
hun posities ter beschikking stelden.
Vanwege uiteenlopende redenen, die de afgelopen weken hebben gezorgd voor
emotionele discussies en correspondentie, met name ook tijdens en n.a.v. de extra
ledenvergadering van 9 februari jl., hebben het hele bestuur van onze vereniging en een
kandidaat-voorzitter zich genoodzaakt gevoeld om hun functie en kandidatuur neer te
leggen dan wel in te trekken.
Aan de leden werd vervolgens gevraagd om na de pauze het initiatief te nemen over hoe
nu verder.
Na de pauze heeft er zich spontaan een groep gevormd van 4 personen (zie onder), die
zich heeft opgeworpen om actie te ondernemen in deze verdrietige situatie.
Deze groep heeft van de aanwezige leden het mandaat gekregen om een nieuwe
ledenvergadering uit te schrijven. Geïnteresseerde leden kunnen zich bij deze groep
kandideren voor een bestuursfunctie. Op de nieuw te beleggen ledenvergadering kan er
uit de kandidaten een nieuw bestuur worden gekozen.
Nadrukkelijk is gesteld dat onderstaande personen geen interim-bestuur vormen, en
dus ook geen bestuurlijke verantwoordelijkheid kunnen nemen.
Na overleg, en conform de opdracht die we hebben gekregen, willen we u middels deze
brief de verdere gang van zaken voorleggen.
Er wordt een nieuwe ledenvergadering gehouden op:
Dag: zaterdag 13 april 2013
Tijd: 14:00 uur
Plaats: hotel van der Werff te Schiermonnikoog
Deze vergadering zal uit een paar delen bestaan:
1. Het verkiezen van een nieuw bestuur
Uit de kandidaat-bestuursleden wordt een nieuw bestuur gekozen bestaande uit bij
voorkeur 5 leden. De eerste taak van dit nieuwe bestuur zal zijn om zich bezig te houden
met het op dit moment belangrijkste dossier, nl. De Promenade.
Met klem willen we de leden van onze vereniging oproepen om na te denken over het
zich beschikbaar stellen voor een bestuursfunctie. De vereniging maakt op dit moment

zware tijden door, dat zult u begrijpen, en we hebben dringend mensen nodig die willen
helpen!
U kunt zich via onderstaand post- of emailadres aanmelden.
Twee weken voor de ledenvergadering zullen we de kandidaten vermelden op de
website van ’t Heer en Feer: www.theerenfeer.nl
2. Positiebepaling t.o.v. de Promenade
Op dit moment bevindt het project de Promenade zich in een kritieke fase. Omdat de
leden hierin gekend moeten worden, willen we proberen om ook in deze vergadering
onze positie in dit project te bepalen en zo nodig het nieuwe bestuur een opdracht mee
te geven voor het overleg met de participanten.
Om u inzicht te geven in de huidige stand van zaken, zullen wij op een objectieve manier
nagaan waar ’t Heer en Feer nu staat in dit project, en dit middels een notitie met evt.
bijbehorende stukken twee weken voor aanvang van de ledenvergadering op onze
website vermelden. Ook zijn deze stukken via onderstaand emailadres op te vragen, en
zullen ze bij de VVV, het Bezoekerscentrum en de bibliotheek ter inzage liggen.
Als apart onderdeel in deze vergadering zal ook het nieuwe jaarboek van 2012
gepresenteerd worden.
Onze vereniging bestaat uit een kleine vijfhonderd leden. Met veel enthousiasme is de
afgelopen jaren gewerkt aan o.a. exposities en publicaties, en wordt er hard gewerkt aan
het behoud van het cultuur-historisch erfgoed van Schiermonnikoog, wat we ook graag
voor de komende generaties willen bewaren.
Ik denk dat ik namens alle leden spreek wanneer ik bij dezen de hoop uitspreek dat we
op korte termijn dit werk weer op een constructieve en inspirerende manier kunnen
voortzetten.
Daartoe roepen wij nogmaals de leden op om zich, zo mogelijk, kandidaat te stellen voor
een bestuursfunctie, en om op bovengenoemde vergadering aanwezig te zijn om met
elkaar een nieuw bestuur te kiezen, en met elkaar van gedachten te wisselen over de
toekomst van de vereniging die ons allen na aan het hart ligt.
Met vriendelijke groeten,
Helmar Hindriks
Arend Maris
Bart Sikkema
Hilbert de Vries
Kandidaat-bestuursleden kunnen zich opgeven bij:
Bart Sikkema
Pathmosstraat 1
9166 PG Schiermonnikoog
jabsikkema@hotmail.com
(op bovenstaand emailadres zijn t.z.t. ook de stukken voor de ledenvergadering op te
vragen)

