Notulen van de Algemene Ledenvergadering van ’t Heer en Feer
op 21 februari 2014 in het Dorpshuis
CONCEPT
Aanwezig: ong. 30 leden
Afwezig met kennisgeving: fam. Derks uit Gennep, Hendrik Douwe Teensma, Theo
Tiggelaar uit Hoogezand, Henk Scheepstra, Peter van Dijk, Hessel Dubblinga, fam.
Assendorp uit Graft, Marcel Bakker uit Haarlem, Yannes Koning uit Nyenga en Jan Dijkstra.
1. Opening
Voorzitter Eddie Bakker opent de vergadering en vraagt toestemming om vóór de
behandeling van punt 9, Bestuursverkiezing, nogmaals een oproep om kandidaten te mogen
doen. De vergadering gaat daarmee akkoord.
Hij roept de vergadering op om naar elkaar te luisteren en respect te tonen.
Hij roept de leden op hun e-mailadres door te geven aan de secretaris (info@theerenfeer.nl).
Eddie bedankt namens de vereniging de vrijwilligers voor hun inzet, in het bijzonder Hilbert
de Vries voor zijn niet aflatende ijver als eindredacteur van het tijdschrift.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Notulen van 9 februari, 22 februari en 13 april 2014
De notulen van deze Algemene Ledenvergaderingen zijn gepubliceerd op de website en
hebben drie weken ter inzage gelegen bij VVV, bibliotheek en bezoekerscentrum.
De vergadering stelt geen prijs op voorlezing en keurt de notulen goed.
4. Mededelingen
We kunnen voor de opslag van goederen voorlopig gebruik maken van de voormalige
drukkerij en een ruimte op de zolder van het Witte Huis. Daar krijgen we de sleutel van. Wat
de situatie wordt als de Promenade klaar is, is nog onbekend.
5. Ingekomen
o De heer Vogel uit Woerden raadt de vereniging per email aan om een metaaldetector
aan te schaffen voor onderzoek van de bodem als een pand wordt afgebroken.
o De heer H.D. Teensma heeft een dringend beroep op het bestuur gedaan om in het
vervolg de ALV op zaterdag te organiseren; veel walleden kunnen gemakkelijker in
het weekend naar het eiland komen dan op werkdagen.
Het nieuwe bestuur zal hiernaar kijken.
6. Jaarverslag 2013
Secretaris leest het jaarverslag voor.
Er zijn geen vragen of opmerkingen.
7. Financieel
Penningmeester Cynthia geeft een toelichting bij de financiële stukken.
o De contributie is teruggelopen. Leden hebben opgezegd of zijn overleden. De
vergrijzing doet zich voelen. De verwachting is dat dit in het komende jaar doorzet.

o De porto van de verzending van boeken is dit jaar voor het eerst als aparte post
opgevoerd.
o De subsidie die in het verslag is gemeld, is die van 2012. Dit jaar hebben we geen
subsidie aangevraagd. We hebben er geen recht op.
o De oplaag van het vorige Jaarboek was 300 ex. Aan leden werd het onder de kostprijs
verkocht. Dit jaar is er in overleg met Karin Kamminga gekozen voor een nieuwe
opzet. Het boekje wordt mooier (kleur!) en dikker. Het zal voor leden € 12,95 gaan
kosten, voor niet-leden € 14,95.
o De posten ‘Themanummer’ en ‘Digitalisering’, ieder € 2500 in de begroting van 2013,
zijn blijven liggen.
o Er is een post begroot voor het ontwikkelen van leskisten.
o De post ‘Archiefbeheer’ is van € 600 naar € 1000 gegaan, ivm kosten voor de
verhuizing.
o De post ‘Bankfonds ‘ is overgenomen van vorig jaar.
o Er is een post voor de viering van het 25-jarig jubileum volgend jaar.
o De digitalisering zal in 2014 echt aangepakt worden.
o Er zijn inkomsten begroot uit te houden lezingen.
o De contributie blijft € 16 voor eilander leden, € 20 voor walleden.
o De incasso van contributies zal begin april plaatsvinden.
Het incasso-id-nummer is: NL73ZZZ400060930000.
o De verkoop van ‘In het voetspoor van monniken’ is heel goed gegaan. Het boek is
uitverkocht.
Naar aanleiding van het verslag van de penningmeester zijn er vragen en opmerkingen:
o Anne van der Helm suggereert dat walleden, die een hogere contributie betalen dan
eilander leden, wel een tegemoetkoming zouden moeten krijgen voor de reiskosten die
zij maken als ze voor een vergadering naar het eiland komen.
Hier wordt niet serieus op ingegaan.
o Harry Alers waarschuwt dat het gemakkelijker is om uit de gemeentelijke
subsidieadministratie te komen dan er in.
o Jan Willem Smaling vreest dat we door de gemeente met een kluitje in het riet worden
gestuurd.
o Arend Maris meent dat alle subsidie in het vervolg via de Promenade zal lopen.
Van gemeentewege is toegezegd dat de oude regeling nog 5 jaar blijft doorlopen.
o Ab Visser vindt enige subsidie voor de vereniging niet misplaatst. We moeten niet te
bescheiden zijn.
o Jan Willem Smaling suggereert om het niet krijgen van subsidie te koppelen aan het
niet betalen van huur voor de drukkerij.
De vergadering gaat akkoord met de jaarrekening en de begroting, waaronder het niet
aanvragen van subsidie bij de gemeente.
Namens de kascommissie (Wyb Jan Groendijk is niet aanwezig) steekt Marijke Hoekstra de
loftrompet over de financiële administratie. Alles in de puntjes en tip-top.
De penningmeester wordt gedechargeerd.
Als nieuwe kascommissie wordt ingesteld: Marijke Hoekstra en Harry Alers. Later zal
Marijke zich kandidaat stellen als bestuurslid en komt Eric Augusteijn in haar plaats in de
nieuwe kascommissie.

8. Verslagen werkgroepen
Werkgroep Interviews
Arend Maris doet mondeling verslag. De werkgroep is niet vaak bijeen geweest. Het is zaak
oude mensen te interviewen, voordat het niet meer kan.
De werkgroep wil op een andere manier gaan interviewen, nl in thema’s: vuurtorenwachters,
bakkers, fanfareleden, enz.
Er is een fotoboekje over de fanfare in de maak ivm het naderend jubileum. Dit kan als
themanummer uitkomen.
Er zijn veel partiële archieven verspreid onder de mensen. Het is zaak die op te sporen.
Werkgroep Tijdschriftredactie
Hilbert de Vries doet mondeling verslag.
Het tijdschrift bestaat 15 jaar. Afspraak is om drie nummers à 32-36 pagina’s per jaar uit te
brengen, maar het is vaak moeilijk die pagina’s te vullen. Hilbert doet een oproep om kopij in
te leveren.
Het eerste nummer van dit jaar komt wat later uit dan gewoonlijk, zodat het verslag van de
ALV erin opgenomen kan worden.
Er is geen plan om uit te zien naar een andere drukker dan Trion/Nef. Het aanzien van het
omslag en het formaat blijven ongewijzigd.
9. Bestuursverkiezing
Vóór de vergadering heeft Remko de Bruijne (niet in de vergadering aanwezig) zich
aangemeld als kandidaat bestuurslid. Voorzitter vraagt nog een laatste keer of leden zich
kandidaat willen stellen voor het bestuur. Marijke Hoekstra meldt zich aan (en wordt daarom
in de kascommissie vervangen door de aftredende Eric Augusteijn).
Er zijn nu drie kandidaten: Helmar Hindriks, Remko de Bruijne en Marijke Hoekstra.
Zij worden bij acclamatie benoemd en nemen de benoeming aan.
Voorzitter neemt afscheid van Remkje Bouman-Visser, Marga Flink en Eric Augusteijn. Hij
bedankt ze voor hun inzet en reikt als herinnering een wandversierinkje uit.
10. Voorstel verzamelbeleid
Marga geeft een toelichting op het voorstel Verzamelbeleid. Uit de zaal wordt herinnerd aan
de (slapende) Stichting Beheer. Een werkgroep ‘Cultureel Erfgoed’ zou een dubbeling kunnen
worden met deze stichting. Het bestuur neemt het voorstel terug in afwachting van reanimatie
van de Stichting Beheer.
11. Invulling werkgroepen
Het bestuur heeft het plan opgevat een werkgroep Lespakketten in te stellen, met het doel een
leskist in te richten om de jeugd op de scholen meer in kennis te brengen met de
cultuurhistorie van Schiermonnikoog.
De bedoeling is eerst te mikken op de basisschool, later op het vmbo. Misschien is een leskist
zo te ontwikkelen dat hij te verkopen is aan schoolreisjes.
Helmar Hindriks vraagt of de keuze voor een leskist als middel definitief is.
De werkgroep is vrij om ieder middel te kiezen. De term ‘leskist’ is exemplarisch bedoeld.

Vanuit de zaal worden verschillende alternatieven aangedragen om de jeugd hiermee in
aanraking te brengen (themaweek, voordrachten). De werkgroep Lespakketten neemt kan
deze suggesties meenemen.
Yne de Jong spreekt de vergadering toe: zij heeft in het verleden meegedaan in een soortgelijk
project voor alle eilanden. Dat project sloeg op Schiermonnikoog niet aan, ook ’t Heer en Feer
had geen belangstelling. Het is niet bekend waar het materiaal dat zij toen heeft gemaakt en
ingeleverd, is gebleven.
De werkgroep wordt ingesteld en heeft als leden Yne de Jong, Cynthia de Jong en Eric
Augusteijn. Meer leden zijn welkom, maar melden zich nu niet aan.
(voorzitter geeft er de voorkeur aan eerst punt 12 te behandelen en daarna de rest van punt 11.)

12. Voorstel Gezinslidmaatschap
Eric geeft een toelichting op het voorstel. Mensen kunnen voor een lager bedrag lid zonder
tijdschrift worden als er in het huishouden waartoe zij behoren al een lid mét tijdschrift is.
Jörn van Boven (geen lid, wel aanwezig, heeft op de presentielijst getekend met “v Boven
Klunne”) blijft liever geen lid en wil met een volmacht stemmen.
Eric citeert uit het hoofd dat dit volgens de statuten wel kan.
Dit is echter onjuist. In de statuten staat:
“Ieder lid heeft één stem. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander
lid uitbrengen.”
Het voorstel Gezinslidmaatschap wordt aangenomen met één stem (van Harry Alers) tegen.
11. Invulling werkgroepen (vervolg)
Het bestuur stelt voor, naast de werkgroep Lespakketten, de volgende werkgroepen in het
leven te roepen c.q. te continueren:
 Archief – papieren uitzoeken,
 De kelder c.q. opslagruimte
 Expositie
 Website begraafplaats
 Interview (bestaat nog)
 Tijdschrift (bestaat nog)
Voorzitter roept de leden op om in een van de werkgroepen plaats te nemen, maar niemand
meldt zich aan.
Leden die belangstelling hebben om in een van de werkgroepen mee te werken kunnen
zich aanmelden tot 1 april a.s.
Rondvraag
Anne vd Helm vraagt aandacht voor twee zaken:
1. In de oorkonde van Filips van Bourgondië, Graaf van Holland enz., van 1440, oktober
13, komen we voor het eerst de naam Schiermonnichoge tegen. In 2015 is dat 575 jaar
geleden.
2. In een oorkonde van 1465, november 6 (geïnsereerd in een oorkonde van 1465.
november 29) staat David van Bourgondië, bisschop van Utrecht, de oprichting van
een parochiekerk op Schiermonnikoog toe. In 2015 is dat 550 jaar geleden.
Hij beveelt aan hier aandacht aan te schenken.
Bestuur en redactie nemen het mee.

Cor Begeman is niet tevreden over de communicatie tussen bestuur en leden. Is het mogelijk
vaker dan eens per jaar te vergaderen?
Het bestuur zal zich hierover buigen.
Jan Willem Smaling: Waar staat ’t Heer en Feer in de Promenade?
Voorzitter: dat is 19 februari op de bewonersbijeenkomst van de Promenade uitgelegd. De
indeling van de expositieruimte is nog niet bekend. Als we niet meedoen hebben we niets.
Daarom hebben we zitting genomen in de werkgroepen DNA van Schiermonnikoog en
Maritiem. We hebben museale en opslagruimte nodig. De Promenade geeft die niet of
onvoldoende. Het bestuur blijft eigen ruimte zoeken.
Marijke Hoekstra wil n.a.v. discussie Promenade nu duidelijk horen wat er wel is toegezegd.
De voorzitter: 70 m² is er voor ons beschikbaar, verdeeld over de expositieruimte, dus niet als
één geheel.
Cor Begeman raadt aan subsidie aan te vragen en daarmee een reserve op te bouwen om tzt in
een ruimte te kunnen voorzien.
Sluiting
Voorzitter sluit de vergadering om 22.45.
Na een korte pauze vertoont Eise Dobbinga een kostelijke film met historische fragmenten, in
de jaren 60 opgenomen door zijn vader en zijn oom Meindert.
Voorzitter constateert tot zijn vreugde dat hij op de film staat, als medewerker van Romke bij
de verbouwing van het campinggebouw.
Eise krijgt een fles wijn en de vereniging een kopie van de film.

1 maart 2014
Eric Augusteijn
Demissionair secretaris

