Jaarverslag van de Cultuur Historische Vereniging “’ t Heer en Feer” 2009.
Op 27 februari 2009 hebben we onze jaarvergadering gehouden in het dorpshuis
“ Ons Centrum “ Op Schiermonnikoog.
Ongeveer 45 leden bezochten deze vergadering Na het huishoudelijke deel heeft de heer
van der Stoep een boeiende lezing gehouden over het Kerkelijk leven op Schiermonnikoog,
vanaf de middeleeuwen
Deze avond zijn ook 4 nieuwe bestuursleden gekozen en bestaat het bestuur uit 9 personen.
Bestuursactiviteiten.
 16 februari 2009 was onze eerste vergadering met het hernieuwde bestuur. Op deze
vergadering zijn de taken verdeeld en de prioriteiten gesteld. Er is door ons 11 keer
vergaderd.
Onze vereniging telt momenteel 230 eilandleden en 247 walleden
 Eddy Bakker heeft ons bestuur verlaten, we bedanken hem voor zijn jaren lange
inzet.
 Dit jaar zijn wij gaan werken, met als leidraad, een draaiboek. Een groeidocument
dat steeds aangepast wordt en waarin de belangrijke taken geplaatst worden.
Zoals inleverdata, contacten, vergaderingen, vaste onderdelen etc.
Tot op heden werkt dit naar alle tevredenheid.
 Dit jaar zijn er 3 reguliere tijdschriften uitgekomen. Het themanummer “Badhotel
tot Strandhotel”, behorende bij de expositie 2008, is door omstandigheden in 2009
uitgekomen. De expositie is een daverend succes geworden evenals de boekjes, ze
zijn bijna allemaal verkocht.
In december is onder leiding van Hilbert de Vries en Yne de Jong de expositie
“Merklappen op en van Schiermonnikoog “ samengesteld. Het bijbehorende boekje
komt zeer binnenkort uit.
Deze expositie zal tot half maart 2010 blijven staan.
 De expositiegroep is druk bezig met een nieuwe expositie Deze wordt begin mei
2010 geopend en blijft een jaar staan. Van Waterput tot waterleiding is de werknaam,
in samenwerking met Vitens wordt het een interessante expositie.
 Dit jaar zijn we nadrukkelijk betrokken bij de opzet van De Almanak, Jan Holwerda is
voor ons de contactpersoon tevens heeft hij Bauke opgevolgd als contactpersoon
naar Stichting it Eilaun.
 Om het behoud van alle uitgaven van ’t H&F te waarborgen, hebben wij ons
aangesloten bij de KB, Koninklijke Bibliotheek, Nationale bibliotheek van
Nederland. Hier worden alle publicaties van ’t H&F beschreven en onder optimale
condities bewaard in de ( digitale) magazijnen van de KB. Het geheugen van
Nederland ! www.kb.nl
 Het bestuur van ’t H & F vindt het belangrijk om via de tijdschriften de leden te
informeren. Daarom staat in ieder tijdschrift : Van de bestuurstafel.
 De website is door de heer Eric Augustein gebouwd en is inmiddels in de lucht.
www.theerenfeer.nl. Hier is informatie over de historie van het eiland te vinden.
 Er is een lijst met Historische objecten gemaakt en deze is naar de gemeente
gestuurd. Deze lijst wordt door ons nauwkeurig in de gaten gehouden en vernieuwd
wanneer het nodig is. Wij bepleiten het behoud van deze objecten en houden met de
gemeente op deze manier contact
Ook het ijshuisje stond op deze lijst. Het bestuur heeft het initiatief van de heer A.
Maris, het ijshuisje te behouden, gesteund en actie naar de raadsfracties en bestuur
ondernomen, maar helaas heeft dit tot niets geleid. In een gesprek met de wethouder
is afgesproken om op korte termijn tot een beleid te willen komen om dit soort
incidenten in de toekomst te voorkomen.
 Om alle stukken die in ons bezit zijn goed en veilig te kunnen bewaren, hebben we
een stappenplan gemaakt wat betreft het overbrengen naar de archiefruimte in het
gemeentehuis. In samenspraak met de archivaris de heer Jongsma, zijn er goede

afspraken gemaakt over de toegang tot de ruimte , ook als hij er zelf niet is. De eerste
dozen gaan binnenkort over.
 De vereniging is officieel aangemeld bij ANBI, Algemeen Nut Beogende
Instellingen, als erkend goed doel. Alle schenkingen in gelden en in natura zijn nu
voor ons belastingvrij. Ook dit jaar zijn er weer mooie schenkingen in natura
binnengekomen.
 De adviesraad, een groep mensen die vanaf de zijlijn nuttig advies kan geven, is
gerealiseerd en bestaat uit Marten Kok, Piet Visser en Arend Maris.
Komend jaar gaan we de taken omschrijven .
 Deelname aan de open markt is ook dit jaar een succes geweest. We konden 4
nieuwe leden verwelkomen, 60 boekjes zijn er verkocht, en 20 almanakken. De
boekjes over Bosch, het Badhotel en Wandeling door de streken waren
“bestsellers”.De opbrengst van de openmarkt was € 600,- en de opbrengst van de
verkochte tijdschriften, boekjes in het jaar 2009 €1316,19. Voor de komende open
markten willen we ons wat meer onderscheiden door de kraam wat meer een H&F
uitstraling te geven.
 De contributie innen bleek soms wat tegen te vallen. We hebben dan ook besloten
om dit door een machtiging af te geven te vereenvoudigen en te verbeteren. Een
kleine 60% van onze leden heeft hieraan gehoor gegeven. Een mooi resultaat. In
april / mei wordt de contributie afgeschreven
 Om als bestuur samen eens iets anders te doen waren we erg blij met de uitnodiging
van Mevrouw Mulder om haar kleine museum te komen bezoeken. Het was de
moeite waard, bij velen van ons kwamen de herinneringen van vroeger weer boven.
 Het bestuur van ’t H&F heeft positief geadviseerd t.a.v. de subsidieaanvraag van
Cees Soepboer, voor het uitgeven van een boek, “Schiermonnikoog door de ogen
van de Tweede Wereldoorlog””
 Met de gemeente zijn verschillende gesprekken gevoerd over zaken die onze
vereniging aan gaan.
Projecten.
 Een aantal projecten hebben we kunnen afronden, de taalroute is klaar, de folders in
3 talen zijn gedrukt en het geheel ligt er prachtig bij. Binnenkort willen we met een
feestelijk tintje de route openen. De mogelijkheid bestaat , indien eilanders en gasten
enthousiast reageren op dit initiatief, de route over een tijd uit te breiden naar
ongeveer 18 gedichten.
 De commissie Funerair erfgoed heeft haar werkzaamheden afgerond en de
commissie is opgeheven. Wij als bestuur zullen de vinger aan de pols houden, en op
onze jaarlijkse bespreking met de gemeente zal erfgoed een vast agendapunt zijn.
Het bijbehorend boekje is een aanwinst.
 De Promenade heeft het afgelopen jaar veel tijd en energie gekost. Om in dit
dossier tot een overeenkomst te komen die recht doet aan de uitgangspunten van
onze vereniging, is veel overleg gevoerd, in onze bestuursvergaderingen, met de
vertegenwoordigers van de Promenade en met de gemeente. Het resultaat hiervan is
geweest dat wij met ons voltallige bestuur hebben besloten mee te doen in het plan
De Promenade. Wij kunnen in 1 zin omschrijven waarom:
Als er in de vorm van de Promenade iets moois tot stand komt op het eiland, dan
willen wij als vereniging daar deel van uit maken, temeer omdat deelname aan een
dergelijke samenwerking als uitgangspunt in onze statuten staat.
Door de vele tijd die dit onderwerp ons gekost heeft, zijn andere zaken wat naar de
achtergrond verdwenen. Het komende jaar kunnen en willen wij hier verandering in
brengen.
 De Sterrenwacht.
Om als nieuw bestuur goed ingevoerd te raken in dit lastige onderwerp hebben wij de
heer Rupert gevraagd zijn plannen in een korte notitie samen te vatten, om op basis
hiervan een gesprek te hebben. Wij hebben deze notitie nog niet ontvangen.

Daarnaast is in de gesprekken met de gemeente en de Promenade gebleken, dat ook
bij deze partijen ideeën leven over de mogelijke vorm van een Sterrenwacht in de
Promenade. Wij gaan ervan uit dat er het komende jaar meer duidelijkheid over dit
onderwerp zal komen.
Voor het komend jaar staan de volgende onderwerpen op de agenda.
 De oude mast van de Zeevaartschool moet een plaats in het dorp krijgen. Maar zo
gemakkelijk is dat toch weer niet. Het Willemshof zou daarvoor volgens een aantal
mensen een mooie plek zijn, dicht bij de plaats waar de mast heeft gestaan. Foppe
Peter Schut heeft een
photo-shopping gemaakt, dit hebben we naar de gemeente gestuurd. Het antwoord
was negatief. Ook de voortuin van het gemeentehuis is geen haalbare kaart. Tijdens
ons bezoek aan het ontwerpatelier van de Promenade kwam het idee naar voren om
de mast daar, solitair, op het veld een plaats te geven. De architecten waren
enthousiast immers het maritieme gedeelte komt daarnaast in de oude
brandweerkazerne. De commissie gaat nu verder kijken hoe dit gerealiseerd kan
worden.
 De storm –en waarschuwingsmast ligt op de gemeentewerf.( vraag van Koos
Velthuis op ALV 2009)
De mast is van de gemeente en men wil hem in de jachthaven plaatsen. Er zijn twee
problemen. Er is geen geld om de mast op te knappen (kosten ca. € 10.000,--) en er
moet een complete vergunningen procedure door. Daar is men mee bezig. Er is
gekeken of de mast naar binnen kan, maar daar is geen ruimte voor.
 Voor de gedenksteen geldt hetzelfde, een mooie plek is het plantsoen. Daar ligt de
cirkel met de stenen van Loman, tegels met de namen van havens die eilander
zeelieden geregeld hebben aangedaan. Een gedenksteen zou daar in dit maritieme
geheel kunnen passen. De €2500 van Victor en Els Claesens moet voor dit
gedenkteken gebruikt worden. Inmiddels is de fam. Claesens ingelicht over het
tijdspad. We willen dit in 2010 afronden. De commissie gaat ermee aan de slag.
 `t H & F heeft van Sytze Schut 2 stenen uit de Zeevaartschool gekregen. Één steen
komt uit 1872 en de andere is van na de verbouwing en dateert uit 1914.
Het bestuur heeft het plan om deze stenen in een bank in te laten metselen. Een
combinatie met de stenen van de oude school zou een idee kunnen zijn. Ook
hiervoor geldt de vraag, waar, dit jaar buigen wij ons hierover.
 De foto´s in het archief willen we digitaliseren.
 De archiefruimte in het gemeentehuis in overleg met de heer Jongsma verder
inrichten.
Ten slotte.
Het was een druk jaar maar met dit enthousiaste bestuur hebben we veel, voor het oog
wellicht kleine zaken weten te realiseren. Ook voor het komend jaar zetten we de schouders
er onder en willen we de belangen van onze vereniging optimaal behartigen.
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.

