Jaarverslag 2013 van de Cultuurhistorische Vereniging ’t Heer en Feer
In het begin van 2013 zijn er drie ledenvergaderingen geweest:
1. Op 9 februari een extra ledenvergadering op verzoek van 14 verontruste leden.
14 leden uiten in een brief dd 17 december 2012 hun verontrusting over de door het
bestuur in het bijzonder door het dagelijks bestuur, ingenomen positie binnen de
stichting De Promenade.
N.a.v. de inhoud en de presentatie van de kritiek treedt Piet Fokkes Visser af als interim
voorzitter.
2. Op 22 februari: de reguliere Algemene Ledenvergadering
Deze vergadering wordt tot de pauze voorgezeten door vice-voorzitter Els Claessens.
Het bestuur maakt zijn aftreden bekend.. Haijo Homan ziet af van zijn kandidatuur als
beoogd voorzitter.
Na de pauze machtigt de vergadering de leden Bart Sikkema, Hilbert de Vries en
Helmar Hindriks een bestuursverkiezing uit te schrijven.
3. Op 13 april een extra ledenvergadering
In deze vergadering, voorgezeten door Bart Sikkema, wordt een nieuw bestuur gekozen,
bestaande uit Eric Augusteijn, Eddie Bakker, Marga Flink, Cynthia de Jong en Remkje
Visser.
Na de pauze is er een weinig gestructureerde discussie over de samenwerking tussen ’t
Heer en Feer en De Promenade.
De overdracht van het secretariaat en het penningmeesterschap heeft op een correcte wijze
plaatsgevonden. De nodige wijzigingen zijn aan de KvK gemeld.
Het nieuwe bestuur heeft sinds zijn benoeming elf maal vergaderd.
Het bestuur heeft zich bezig gehouden met de volgende onderwerpen:
De Promenade
De vereniging ’t Heer en Feer is vertegenwoordigd in de werkgroepen ‘DNA van
Schiermonnikoog’ en ‘Maritiem’.
Problemen in het bestuur van De Promenade hebben geleid tot nog meer onzekerheid in de
uiteindelijke voltooiing van het project.
Met de huidige interim manager, Yannes Koning, heeft het bestuur van ’t Heer en Feer enige
malen een onderhoud gehad. De uitkomst is op het moment van schrijven van dit jaarverslag
nog niet bekend.
Door de onzekerheid van de ontwikkeling van Promenade/Bezoekerscentrum en door de
opstartproblemen van dit verse bestuur heeft het bestuur besloten in 2013 geen
wisselexpositie meer in te richten.
Het depot voor de collectie en eigen werk/expositieruimte
Het bestuur heeft zich ervoor ingezet om van Yannes Koning tot een toezegging te krijgen
voor het verkrijgen van een eigen opslag-, werk- en expositieruimte. Ook daarvan is de
uitkomst nog onzeker.

Het bestuur heeft aan de politieke groeperingen op het eiland verzocht om aandacht te
besteden aan de problemen rond de eigen ruimte in hun verkiezingsprogramma’s voor de
raadsverkiezing van 19 maart a.s.
Het bestuur heeft de gemeente bereid gevonden om een deel van de zolder van het Witte Huis
aan ’t Heer en Feer ter beschikking te stellen als tijdelijke opslagruimte.
Onderhandeling is gaande over het gebruik van de voormalige drukkerij.
Onderdak voor de collectie Henk Koning
Even heeft het erop geleken dat met de bibliotheek tot overeenstemming kon worden
gekomen over de opslag t.z.t. van de collectie Henk Koning in de bibliotheek. Helaas zal de
bibliotheek in de toekomstige Promenade hiervoor over te weinig ruimte beschikken.
Het Jaarboek
Voor de uitgave van het Jaarboek is overleg geweest met boekhandel Kolstein. Er zijn offertes
aangevraagd bij andere drukkerijen dan bij Trion/NEF, waar het Jaarboek tot nu toe werd
gedrukt. Voor een acceptabele prijs wordt het Jaarboek nu in kleur gedrukt met nieuwe
vormgeving en hogere oplage.
Het digitaliseren van de collectie
Het digitaliseren van de collectie had voor het bestuur geen prioriteit en is voorlopig in de
ijskast gezet.
De banken met de herdenkingsstenen
De vereniging was zijdelings betrokken bij het vervaardigen van een gedenkteken in de vorm
van twee banken met oude gevelstenen. Bezuiniging bij de gemeente heeft dit project in de
ijskast gezet.
Onderhoud van de taaltegels
Een begin is gemaakt met het schoonmaken van de taaltegels. Kleine beschadigingen zullen
worden gerepareerd.
Overdracht van de website van de begraafplaats
De vereniging is verantwoordelijk voor de website van de begraafplaats. In overleg met Sam
Dijs wordt ook het onderhoud van de website overgenomen.
Continuering adviesraad
Het bestuur heeft besloten de adviesraad op te heffen en ad hoc adviezen te vragen aan
mensen die men daarvoor capabel acht.
Nieuwsbrieven
Het bestuur heeft in het afgelopen jaar twee maal een nieuwsbrief doen uitgaan (zie bijlage 1
en 2). Verzending per email is helaas mislukt. Weinig leden hebben hiervoor hun email adres
gestuurd en bestaande email adressen in het ledenbestand bleken voor een groot deel
verouderd.
De strúnmarkt
De vereniging heeft met succes deelgenomen aan de Eilander Strúnmarkt, die in de plaat is
gekomen van de Open Markt.
Wandelweekend

In het kader van ‘November wandelmaand’ heeft de vereniging één van de wandelweekends,
namelijk de cultuurhistorische, in november verzorgd.
Themanummer
Het bestuur heeft besloten in 2013 geen themanummer uit te geven, maar er zijn plannen voor
een extra nummer in 2014, dat ook aan diegenen zal worden gestuurd die per 1-1-2014
hebben opgezegd.
Verzamelbeleid
Er is een voorstel geformuleerd over het verzamelbeleid, dat aan de ledenvergadering van 21
februari 2014 zal worden voorgelegd.
Huishoudelijk reglement
Het komt voor dat leden samen met hun partner naar een vergadering komen en dat zij dan
beiden een stem zouden willen uitbrengen. Het bestuur is van mening dat het niet nodig is
hiervoor een heel huishoudelijk reglement op te tuigen, maar heeft een voorstel geformuleerd
dat het mogelijk maakt dat gezinsleden gewoon lid zonder tijdschrift kunnen zijn voor de helft
van de contributie. Dit voorstel zal aan de ledenvergadering van 21 februari 2014 worden
voorgelegd.
Werkgroepen
Het beleid rond de werkgroepen staat op de agenda van 21 februari 2014.

Bijlage 1, Nieuwsbrief dd 3 juni 2013
Geachte leden van 't Heer en Feer,
Zoals u waarschijnlijk weet heeft de ledenvergadering van 13 april jl. een nieuw bestuur
gekozen, bestaande uit voorzitter Eddie Bakker, secretaris Eric Augusteijn, penningmeester
Cynthia de Jong en de leden Marga Flink en Remkje Bouman.
Het nieuwe bestuur heeft zich verdiept in de problemen die zich hebben voorgedaan over het
deelnemen van de vereniging aan De Promenade. Een complicerende factor daarbij is dat de
voortgang van de Promenade in een belangrijk stadium is gekomen en dat het nemen van
beslissingen geen uitstel gedoogt. Het bestuur wil u bij dezen graag op de hoogte stellen van
de actuele stand van zaken.
Vanuit de Promenade is aan de deelnemende partijen verzocht om vertegenwoordigers te
leveren voor werkgroepen die de permanente expositie in de Promenade zullen samenstellen.
Om een integraal beeld van Schiermonnikoog te bieden zijn de volgende werkgroepen
ingesteld:
1- Het DNA van Schiermonnikoog over de cultuur en de taal van het eiland.
2- Schiermonnikoog "International Airport" over de natuur, in het bijzonder de
vogeltrek.
3- Beheer en ontwikkeling over natuurbehoud en Nationaal Park.
4- Maritieme geschiedenis, reddingmaatschappij en walvisvaart.
5- Wandelend eiland, verdronken geschiedenis.
6- Schiermonnikoog, donkerste plek van Nederland: zon, maan, sterren, navigatie
7- Weerkamer, over het weer, historische extreme weersomstandigheden en bijzondere
natuurverschijnselen.
8- Horizon, vier seizoenen.
9- Balie en speelplek kinderen
10- Wisselexposities.
In deze werkgroepen zullen, naast deskundigen van de wal, vertegenwoordigers zitten van het
Bezoekerscentrum, VVV, Bibliotheek, Dorpshuis, Stichting Quadrant, Stichting Willem
Horsman, Vrijwilligerscollectief, Stichting Volkssterrenwacht Schiermonnikoog en Stichting
Nationale Walvisvaartcollectie.
Ook 't Heer en Feer is uitgenodigd om deel te nemen aan en mee te denken, en wel in de
werkgroepen over cultuur en taal, maritiem, wandelend eiland, weerkamer en de
wisseltentoonstelling in 2015 over de Zeevaartschool.
Ook in de toekomst zullen wij kunnen deelnemen aan wisseltentoonstellingen, als het thema
van zo'n tentoonstelling daartoe aanleiding geeft. Volgens de statuten organiseren wij
tentoonstellingen, maar niet per se ieder jaar.
Het bestuur van 't Heer en Feer betreurt het dat aan de vereniging geen eigen expositielokaal
en depotruimte kon worden toegewezen. Het heeft hierover uitvoerig gesproken met Mia
Michels van de Promenade, die dat heeft meegenomen naar het Promenadebestuur. Helaas is
daarop een afwijzende reactie gekomen, in lijn met wat eerdere besprekingen hebben
opgeleverd. Natuurlijk moeten we wel beseffen dat we heel blij mogen zijn dat we in de
afgelopen jaren als gast mochten beschikken over onze expositieruimte in het
bezoekerscentrum, maar ook dat we daaraan geen rechten kunnen ontlenen.

't Heer en Feer zou nu kunnen besluiten om geen zitting te nemen in de werkgroepen, maar
het
bestuur is van mening dat dat niet in het belang van de vereniging is. Door onze inbreng in de
werkgroepen kunnen we ons gezicht duidelijk laten zien in veel onderdelen van de nieuwe
expositie. In die expositie kunnen we aanspraak maken op 75 m2 oppervlak, volgens de
samenwerkingsovereenkomst die het vorige bestuur met de Promenade heeft gesloten.
Het bestuur heeft daarom besloten om als vereniging mee te werken in de werkgroepen.
Op 12 juni a.s. vindt de startbijeenkomst van de werkgroepen plaats. Het bestuur vindt het
belangrijk dat daarbij dan al vertegenwoordigers van de vereniging aanwezig zijn en heeft
daarom een aantal leden aangezocht om naar die bijeenkomst te komen. Dat betekent
natuurlijk niet dat onze vertegenwoordiging in de werkgroepen daarmee al vaststaat. Leden
die mee willen denken en werken in een werkgroep nodigen wij bij dezen uit om dit aan ons
te melden.
Naast deze ontwikkeling blijft natuurlijk de behoefte bestaan aan een eigen ruimte, liefst in de
vorm van een oudheidskamer en depotruimte, ergens op het eiland, niet noodzakelijkerwijs in
de Promenade. Door de huidige economische crisis ziet het bestuur het niet als haalbaar om
op korte termijn een eigen ruimte te verwerven, maar het onderwerp is zeker niet van de
agenda geschrapt! Suggesties hierover bereiken ons regelmatig en blijven van harte welkom,
wellicht zit de gouden tip er ooit bij!
Graag had het bestuur over de Promenade-materie de ledenvergadering willen horen, maar de
tijdsplanning laat niet toe om voor 12 juni nog een vergadering bijeen te roepen. Deze
nieuwsbrief dient er daarom voor om u van de ontwikkelingen op de hoogte te brengen.
Het bestuur stelt zich voor om vaker een nieuwsbrief uit te laten gaan. De frequentie waarin
het tijdschrift uitkomt maakt dat het minder geschikt is om snel actuele informatie door te
geven. Het rondsturen van een nieuwsbrief heeft wel het nadeel dat deze per post moet
worden verstuurd aan de leden van de vaste wal (bij de eilandleden kunnen we hem
rondbrengen). Daarom vragen we alle leden (ook van het eiland) die nieuwsbrieven per email
kunnen en willen ontvangen om ons hun email-adres te laten weten. Dat bespaart de
vereniging veel onnodige portokosten.
Het bestuur van 't Heer en Feer hoopt u met deze nieuwsbrief voldoende op de hoogte te
hebben gesteld.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Eric Augusteijn, secretaris

Bijlage 2, Nieuwsbrief dd 1 januari 2014
Geachte leden van 't Heer en Feer,
Allereerst wenst het bestuur u een gezond en mooi 2014 toe! Wij hopen er, samen met u, ook een goed
verenigingsjaar van te maken.
In het in november verschenen tijdschrift bent u vanaf de bestuurstafel over diverse zaken bijgepraat,
graag informeren we in deze nieuwsbrief over wat er nadien aan de orde is geweest.
De Promenade
Met betrekking tot de Promenade valt te melden dat daar het interimbestuur inzet op voortzetting van
het project. De Promenade zal halverwege januari de bewoners informeren over de stand van zaken.
Men is nu in rap tempo bezig, samen met vertegenwoordigers van de diverse participanten, een
inrichtingsplan te maken dat aantrekkelijk genoeg moet zijn om voldoende bezoekers te trekken om
een sluitende begroting mogelijk te maken.
Ook vertegenwoordigers van ’t Heer en Feer zijn hierbij betrokken.
In november overleed Dick Kool
Dick heeft voor de vereniging vele gebeurtenissen vastgelegd. Hij had daarin een meesterhand en hij
laat ons mooie filmverslagen na. Ook ’t Heer en Feer zal hem heel erg missen.
Plannen
Het bestuur heeft zich het afgelopen jaar met veel inspanning bezig moeten houden met het weer op de
rails krijgen en houden van lopende zaken.
Wat we in de voortgang graag aan de orde willen stellen:
- Het vaststellen van een verzamelbeleid. Een voorstel daartoe willen we op de ledenvergadering
voorleggen aan de leden. U kunt het voor die tijd inzien op onze website.
- In samenhang daarmee ontwikkelen wij een procedure voor het ordenen en opschonen van de
huidige bezittingen en het archief van ’t Heer en Feer. Ook deze zullen we u voorleggen. In het
komende jaar zal e.e.a. uitgevoerd moeten worden.
- In de vakantie weken willen we ‘Heer en Feer-avonden’ organiseren. Bijvoorbeeld een eilander
verhalenavond, films over eilander tradities en uit de geschiedenis van het eiland, een
liedjesavond. Programma’s van een uur.
- Het bestuur maakt zich zorgen over de geringe belangstelling voor de eilander cultuurhistorie bij
de jongere generaties en vindt dat ook van ’t Heer en Feer actie verwacht mag worden om te
proberen daarin iets te veranderen. Als eerste aanzet zouden wij een leskist willen maken voor de
bovenbouw van de basisschool
Tot zover de plannen!
Echter… een klein bestuur kan dit alles niet uitvoeren. Wij zijn van mening dat van het bestuur
verwacht mag worden om beleid te maken en de activiteiten binnen de vereniging te faciliteren. Het
bestuur wil daarom de werkgroep weer in ere herstellen.
We weten dat er veel interesse is onder eilanders en bereidheid om ‘iets’ voor de vereniging te doen.
We vragen u of u aan een van de genoemde activiteiten zou willen meedoen en ons dat te melden.
Bestuurswisseling
Op de ledenvergadering van 21 februari 2014 zullen Remkje Bouman-Visser en Marga Flink als
bestuurslid aftreden. Zij hebben dan de volledige termijn van 4 jaar (minstens) vol gemaakt. Ook Eric
Augusteijn treedt af. Hij had op voorhand al aangegeven deze functie één jaar te willen vervullen. Het
bestuur is nu bezig potentiële kandidaten te polsen. Wilt u zichzelf aanmelden als kandidaat dan kan

dat via secretaris@theerenfeer.nl of via een telefoontje naar Eddie Bakker, 0519-531402. Wij hopen
dat er voldoende mensen bereid zullen zijn om de open plaatsen te bezetten.
Gezinslidmaatschap
Het lijkt het bestuur zinvol om een gezinslidmaatschap in te stellen. Dat zou inhouden dat twee leden
die op één adres wonen, beiden lid zijn voor, samen, anderhalf maal de prijs van een enkel lid. Zij
ontvangen samen één exemplaar van het tijdschrift, maar hebben wel beiden stemrecht. Het bestuur
zal op de ledenvergadering een voorstel daarover aan u voorleggen.

Uitnodiging
voor de Algemene Ledenvergadering van de Cultuurhistorische Vereniging 't Heer en Feer op
21 februari 2014 in het Dorpshuis te Schiermonnikoog, aanvang 20.00 uur
Agenda:
- Opening
- Vaststellen agenda
- Vaststellen van de verslagen van de ALVen van 22 februari en 13 april 2013
- Mededelingen
- Ingekomen stukken
- Jaarverslag van de secretaris
- Financieel: verslag penningmeester, verslag kascommissie,
verkiezing kascommissie 2015, vaststellen jaarrekening 2013 en begroting 2014
- Bestuursverkiezing
- Voorstel verzamelbeleid
- Voorstel gezinslidmaatschap
- Rondvraag
- Sluiting van het huishoudelijk deel
PAUZE
- Vertoning van een film van Eise Dobbinga over de bouw van de camping.
- Sluiting
De vergaderstukken zijn vanaf 1 februari 2014 op te vragen bij het secretariaat en te raadplegen op de
website van de vereniging, www.theerenfeer.nl
Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Eric Augusteijn, secretaris

