Jaarverslag 2010 van de Cultuur Historische Vereniging ’ t Heer en Feer.
Op 12 februari 2010 hebben we onze jaarvergadering gehouden.
Na het huishoudelijke deel houdt Theo de Vries een boeiende lezing over het ontstaan van de waterleiding
op Schiermonnikoog.
Deze avond heeft Eddy Bakker als bestuurslid afscheid genomen en hebben we Marga Flink als nieuw
bestuurslid begroet.
Bestuursactiviteiten.
 17 maart 2010 was onze eerste vergadering. Er is door ons 11 keer vergaderd. In deze vergaderingen
nodigen we een aantal keren per jaar experts uit. Om wat meer structuur in de organisatie van de
vereniging aan te brengen hebben we een leidraad voor de werkgroepen en een redactiestatuut voor het
tijdschrift gemaakt. Aanspreekpunt voor de werkgroepen is Marga Flink, ook is zij vanuit ons bestuur het
aanspreekpunt voor de redactie van het tijdschrift.
 Dit jaar hebben we een fonds Speciale projecten in het leven geroepen. De naam van dit fonds is
Banckfonds. Dit fonds heeft tot doel om, met van derden ontvangen geoormerkte gelden, speciale
projecten te realiseren. In 2011 zal het fonds formeel opgericht worden.
 Onze vereniging telt momenteel 214 eilandleden en 251 walleden. Vergeleken bij 2009 een teruggang
van 16 eilandleden en een toename van 4 walleden. Ook hier zien we de vergrijzing aankomen. We
moeten ons ledenbestand op pijl houden en willen daarom „‟members voor members‟‟ introduceren.
Dit jaar zijn er 3 reguliere tijdschriften uitgekomen en 2 themanummers. Het themanummer bij de
tentoonstelling ”Merklappen van Schiermonnikoog” en het themanummer bij de huidige tentoonstelling „‟Van
welput tot waterput‟‟.Totaal zijn er dit jaar 38 reguliere nummers en 150 themanummers verkocht. Het
nummer over de jacht en stroperijen is uitverkocht . In 2011 worden de tijdschriften van de walleden
rechtstreeks vanaf Trion verzonden.
 De expositie van ‘’Welput tot waterleiding’’ is in samenwerking met Vitens 21 mei geopend. De
opening viel samen met de officiële ingebruikname van het drinkwaterproductiebedrijf. De bijbehorende
puzzeltocht voor de jeugd met bidon als prijsje was een succes. Menig ouder en kind ontdekten het dorp
op een andere manier.
 Dit jaar is er een expositiegroep in het leven geroepen. De groep bestaat uit: Wietske Maris, Jan Otte, Ida
Bloem, Ernst Borstlap en Bart Sikkema, Bart Sikkema is de contactpersoon vanuit het bestuur. Remkje
Bouman en Jan Holwerda zijn de “hunters”. De groep is druk bezig met een nieuwe expositie, in april
2011 wordt de expositie geopend en deze blijft een jaar staan. Dit jaar staat de eilander schilder Luitjen
Elles centraal. Een themanummer over deze schilder komt, samen met de opening van de expositie, in
april uit.
 Het bestuur van ‟t Heer & Feer vindt het belangrijk om via de tijdschriften de leden te informeren. Daarom
staat in ieder tijdschrift : Van de bestuurstafel.
 De website www.theerenfeer.nl. wordt veelvuldig bezocht. Leuke reacties, aanvullingen en vragen
komen regelmatig binnen. De informatie over de historie van het eiland is bij velen in trek. We willen de
site uitbreiden met een aantal links, die betrekking hebben op de geschiedenis van het eiland en de
zeevaart. Ook gaan we kijken of het mogelijk is een digitaal fotoarchief op de site te plaatsen.
 Er is een lijst met Historische objecten gemaakt en deze is naar de gemeente gestuurd. N.a.v. deze lijst
heeft het bestuur onlangs een informerend gesprek gehad met Theo de Vries over het monumentenbeleid
van de gemeente.
 Om alle stukken die in ons bezit zijn goed en veilig te kunnen bewaren, hebben we een stappenplan
gemaakt wat betreft het overbrengen ervan 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. Wij hebben veel foto‟s gedigitaliseerd. De films komen binnenkort ook op schijf.
Momenteel zijn wij het archief van Willem van der Geest aan het inventariseren om daarna in het
gemeente archief op te bergen. Eveneens is er een oproep gedaan om te inventariseren wat er nog onder
de mensen zit.
 Wij onderhouden een nauw contact met onze zusterverenigingen van de andere eilanden. De tijdschriften
van deze verenigingen worden uitgewisseld. N.a.v. onze expositie is er een leuk contact ontstaan met de
Cultuur Historische Vereniging van Borkum. Een uitnodiging ligt er, maar we hebben nog geen tijd gehad
om aan deze uitnodiging voor een bezoek gehoor te geven.
 Twee schilderijen uit ons bezit zijn in bruikleen gegeven aan hotel vd Werff om ook op deze wijze
eilander erfgoed publiekelijk te tonen.
 De adviesgroep, een groep mensen die vanaf de zijlijn nuttig advies kan/wil geven, is afgelopen jaar een
aantal keren om advies gevraagd.







Met veel enthousiasme is dit jaar op de open markt onze vereniging weer gepromoot! Elk jaar weer is de
open markt één van de meest belangrijke middelen om in contact te komen met gasten en leden. Vaak
wordt er een praatje gemaakt met mensen die al lid zijn, met kennissen van vroeger of met gasten
die nog nooit van onze vereniging hebben gehoord. Dit resulteert dan vaak in de verkoop van een boekje
of een regulier nummer en soms kunnen we nieuwe leden verwelkomen.
Ons resultaat van de open markt 2010: Verkoop van 40 publicaties van 't Heer en Feer, 6 jaarboeken
2009, verwelkomen van 3 nieuwe walleden en 2 nieuwe eilandleden, verkoop van 20 DVD's over de
waterputten van het eiland, verkoop van 2 reguliere nummers en 14 folders van de taalroute. De brutoopbrengst van de open markt bedroeg dit jaar € 726,15.
Een prachtig promotieartikel was dit jaar de bidon, die in een groot aantal beschikbaar gesteld was door
Vitens. Samen met een speurtocht langs de waterputten van het eiland vond dit gretig aftrek bij gasten.
Ook in 2011 zullen we weer ons beste beentje voorzetten en de kraam meer zichtbaar maken. Helaas is
dat laatste het afgelopen jaar door tijdgebrek en menskracht niet gelukt.
De contributie komt dit jaar goed binnen nu wij de machtiging hebben ingevoerd. We krijgen nog steeds
vragen van leden om een machtiging toe te sturen.
Met de werkgroepen hebben we dit jaar een „‟ Dankjewelborreltje‟‟ georganiseerd. Dit jaar was Roland
Sikkema van Restaurant de Berkenplas onze gastheer.
Met de gemeente zijn verschillende gesprekken gevoerd over zaken die onze vereniging aangaan.

Projecten.
 De taalroute is klaar en 10 april is de route officieel geopend. Bart Sikkema heeft de organisatie van de
opening op zich genomen en we hebben enthousiaste reacties gehad. Twee eilander kinderen hebben in
de eilander taal de gedichten die bij een steen horen voorgedragen. Na afloop was er nog een hapje en
een drankje bij restaurant de Tjattel.
 De Promenade heeft ook het afgelopen jaar veel aandacht gevraagd. We hebben driemaandelijkse
gesprekken met onze accountmanager Sam Dijs. Drie bestuursleden zijn betrokken bij expert meetings.
 Het gedenkteken voor alle eilanders die op zee of in den vreemde zijn gebleven, begint vorm te krijgen.
Wij wilden het in 2010 realiseren maar wij waren te optimistisch wat betreft tijd en voorbereidingen. Ons
streven in nu voorjaar 2011.
 Het boek over ‟‟ Het kerkelijk leven op Schiermonnikoog vanaf de middeleeuwen” geschreven door de
heer Arie vd Stoep wordt ook in het voorjaar gepresenteerd
 Eind van dit jaar hebben we besloten de uitgave van het Eilander Jaarboek over te nemen. We namen al
deel aan de eerdere uitgaven. Het uitgeven komt nu geheel voor de verantwoordelijkheid van ‟t Heer en
Feer.
 De stenen van de oude zeevaartschool en de stenen uit de Openbare Lagere school krijgen een plaats in
twee banken, geplaatst in de tuin van het gemeentehuis. Achter het gemeentehuis de bank met de
stenen uit de oude lagere school, vóór het gemeentehuis de bank met stenen van de zeevaartschool.
Ernst Borstlap heeft in samenwerking met aannemersbedrijf Meintema twee mooie ontwerpen gemaakt.
Wij stellen de stenen ter beschikking en de gemeente is verantwoordelijk voor de realisatie in het
voorjaar. Alles gebeurt in nauw overleg met ons bestuur.
Voor het komend jaar staan de volgende onderwerpen op de agenda.
 De oude mast van de Zeevaartschool staat even in de Parkeerstand.
 De storm –en waarschuwingsmast idem.
 Het inventariseren van foto -en filmmateriaal aanwezig op het eiland.
 De begraafplaats. Het beschrijven van de graven en de mensen die daar zijn begraven. Ons bestuur
gaat hieraan meewerken. Bart Sikkema is onze contactpersoon. Het ligt in de bedoeling een werkgroep
op te richten.
 De taalplúech is opgeheven maar de eilander taal blijft onze aandacht houden.
 De ambtsketting is in november 100 jaar geleden aangeboden. Hieraan willen we aandacht besteden.
 Het verzamelen van oud eilander liedjes om deze eventueel te bundelen.
 We willen een plan maken om u al onze gedigitaliseerde foto’s te laten bekijken.
 In 2014 bestaat onze vereniging 25 jaar. Hier aan willen we aandacht besteden dus alle suggesties en
menskracht zijn welkom. Eventuele reacties naar de secretaris of via info@theerenfeer.nl
Het was weer een druk jaar waar we steeds merken dat we te weinig tijd en menskracht hebben,maar met dit
enthousiaste bestuur hebben we toch veel 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.

