Concept-Notulen van de algemene ledenvergadering Cultuurhistorische Vereniging
’t Heer en Feer, gehouden op 13 april 2013 in Hotel Van der Werff.
Aanwezig:

Afwezig met kennisgeving:

41 Leden, waaronder de drie die van de leden het mandaat kregen tot het
uitschrijven van deze bestuursvergadering: Bart Sikkema (voorzitter),
Hilbert de Vries en Helmar Hindriks.
Letta Visser, Nettie Tammes, Jan Holwerda.

1.

Vaststelling agenda

Opening en

2.

Nadat Bart de vergadering heeft geopend, benoemt hij de twee actuele problemen, namelijk de
afwezigheid van een bestuur en het feit dat er tijdens een ledenvergadering nog niet eerder over de
Promenade is gediscussieerd. Op 22 februari jl. kregen Bart, Hilbert en Helmar van de leden het mandaat
een bestuursverkiezing uit te schrijven. Gezien de urgentie van de ontwikkelingen rond de Promenade,
alsook om een vierde vergadering op rij te voorkomen, leek het dit drietal verstandig ook het onderwerp de
Promenade te agenderen. Als opzet hiertoe dient de ‘Notitie ter voorbereiding…’, zoals deze op de website
van ’t Heer en Feer verscheen, welke notitie poogt een zo objectief mogelijke voorstelling van zaken te
geven. Bart merkt op dat het onderwerp Promenade bij voorkeur onder leiding van een nieuw bestuur
behandeld gaat worden.
Besloten wordt dat – op voorwaarde dat er later deze middag daadwerkelijk een nieuw bestuur gekozen is
– het onderdeel ‘Pauze’ op de agenda wordt vervangen door ‘Afsluiting’, waarna nà de pauze een (nieuwe)
vergadering kan plaatshebben onder leiding van een nieuw bestuur, met daarin tevens de presentatie van
het Jaarboek 2012.
Hierna wordt de agenda vastgesteld.
3.
Uiteenzetting traject.
Bart licht het verloop van de verkiezing toe aan de hand van de verenigingsstatuten en het procedurestuk
‘Stemming voor nieuw bestuur ’t Heer en Feer’, zoals aan het eind van deze notulen opgenomen.
Vervolgens benoemt hij een stemcommissie bestaande uit Jan Willem Smaling en H.D. Teensma, alsook
een controlecommissie: Karel van der Geest en Auke Talsma.
• De stemming wordt verzorgd door een stemcommissie bestaande uit 2 leden.
• Ieder lid mag 1 stembiljet invullen.
• Per lidmaatschap mag 1 persoon een stembiljet invullen.
• Ongeldige stemmen en blanco stemmen tellen niet mee.
• Een geldige stem bestaat uit een stembiljet met alleen de duidelijk geschreven namen van 1, 2 of
maximaal 3 beschikbare kandidaten. Verder mag er niets op het papier geschreven zijn.
• De stemcommissie telt het aantal geldige stemmen, en turft de namen. Een paar leden turven ter
controle mee.
• Een kandidaat is verkozen wanneer hij of zij de absolute meerderheid heeft, dat is de helft van het
aantal geldig uitgebrachte stemmen plus 1.
• Indien nodig wordt er nogmaals gestemd tussen kandidaten die nog geen meerderheid hebben.
• Wanneer na twee ronden nog geen drie kandidaten verkozen zijn, wordt nogmaals gestemd tussen
kandidaten die bij de vorige stemmingen de meeste stemmen hebben gekregen.

4.
Bestuursverkiezing
Vijf Leden hebben zich gekandideerd, te weten Eric Augusteijn, Eddie Bakker, Marga Flink, Cynthia de Jong
en Remkje Visser. Cor van Benegem heeft zijn kandidatuur ingetrokken en Jörn van Boven trekt met het
aantal van vijf zijn reserve-kandidatuur in. Tijdens de vergadering wordt besloten vijf bestuursleden te
kiezen, in plaats van het voorgestelde aantal van drie.

Alle vijf bestuursleden worden vervolgens met ruime meerderheid van stemmen gekozen. Er werden 41
stembrieven ingeleverd waarvan 1 met machtiging, en waaronder vier ongeldige biljetten, drie
ondertekend en één blanco.
5.
Bestuursbenoeming
Nadat de gekozen personen hun benoeming hebben aanvaard, is het nieuwe bestuur een feit.
6.
Afsluiting vergadering
Na groot applaus voor zowel het nieuwe bestuur alsook voor de drie gemandeerden, gaan de leden richting
koffietafel.
Helmar Hindriks,
22 April 2013.

Notulen 2e gedeelte algemene ledenvergadering ‘t Heer en Feer, 13 april 2013 Hotel van der Werff.

Opening door Cynthia de Jong.
Bart Sikkema zal technisch voorzitter zijn van de discussie over de promenade.
Promenade.
Er is een discussienota (zie bijlage) gemaakt. Voorstel is om een korte leespauze in te lassen en
hierna met elkaar te discussiëren. We zullen eerst een inventarisatie maken van mensen die willen
reageren. Hierna is er tijd om op elkaar te reageren. Iedereen gaat akkoord met deze werkwijze.
Cor Begeman
Heeft een droom over herbouw van de Zeevaartschool, het gebouw wel te verstaan. Wellicht is dit
mogelijk door samenwerking en subsidies. Dit staat los van de discussie van de promenade maar
Dhr…… wilde zijn droom wel met ons delen.
Henk Heikens.
Punt 7 van de notitie is volgens hem niet haalbaar. Wanneer er geen financiële inbreng is kan men
volgens hem geen inspraak hebben. Dit punt moet daarom wat hem betreft geschrapt worden.
Jan Dijkstra.
Waar staat de vereniging ten opzichte van de Promenade op dit moment. De vereniging heeft keuze
wel of niet doorgaan.
Wanneer we besluiten niet door te gaan betekent dit dat je geen depot en geen expositieruimte
meer hebt. Wat gaan we dan doen.
Wanneer we besluiten wel door te gaan is het belangrijk de voorwaarden te bepalen.
Woensdag 17 april is er een vervolgbijeenkomst over de werkstructuur van de Promenade met de
participanten en de Gemeente.
Jan Willem Smalling.
Punt 6. Het inhuren van de professionals kost geld. Hebben we dat?

Moeten we niet nu stemmen over wel of geen deelname in de Promenade. Bart zegt dat dit niet
verstandig is omdat we dan de hele discussie dood leggen.
Jorn van Boven.
De definitieve bouwaanvraag is ingediend. ’t Heer en Feer wordt niet genoemd. De aanvraag moet
eerst worden teruggenomen voordat we kunnen praten.
Cees Soepboer.
Het discussiestuk is wat hem betreft een mening. Hij vindt het jammer dat het niet een wensenlijst is
i.p.v. een voorwaarde opsomming.
Paul Rupert.
Is het verstandig om professionals binnen te halen. Haal je daarmee niet de hart uit de vereniging?
Afke Teakema.
Waar moet ik aan denken bij samenwerking?
Koos Tammes.
Hebben wij wel een keus? Kunnen wij wel wat eisen?
Reacties.
Bauke Henstra.
Het is belangrijk dat we een eigen depot en eigen expositieruimte krijgen. Ook geeft Bauke aan dat
we wel zeker een stem hebben. Dit is bij de toezegging van de subsidie toegezegd door
gedeputeerde Andriessen. Alle verenigingen moet het eens zijn over de Promenade.
Ernst Borstlap.
Kunnen we eventueel ook doorgaan zonder grote expositie en ons gaan richten op andere zaken.
Helmar Hindriks.
Kost het de vereniging geld wanneer we ons terugtrekken. Het antwoordt is nee.
Koos Tammes.
In de huidige situatie hebben we geen juridische stukken dat we mogen exposeren in het
bezoekerscentrum, waarom moeten we die nu dan wel hebben?
Remkje Visser.
Eis 75 vierkante meter, anders doen we niet mee.
Auke Talsma.
Het groene kruisgebouw staat al jaren leeg. Is niet alles opgelost als we daar in kunnen.
Bauke Henstra reageert hierop: dit is in het verleden al gevraagd aan Burgemeester Zwart maar deze
gaf aan dat er appartementen in komen.
Arend Maris.

Heeft in een gesprek met de wethouder begrepen dat het een gunst is voor de vereniging dat we
mee mogen doen. Hiermee zitten wij wat hem betreft niet in de positie om eisen/voorwaarden te
stellen.
Harry Alers.
Het belang van de vereniging moeten we voorop stellen. Met onze doelen in het hoofd zijn er kansen
in gesprekken. Een grote ruimte is misschien niet per se nodig.
Marga Flink.
Wij zijn de enige vereniging, geen stichting. Wij hebben behoefte aan een “clubhuis”.
Dhr. Teensma.
Trekken wij nog steeds op met stichting Quarant? Nee.
Henk Koning.
Hij heeft 2000 boeken over het eiland in zijn bezit. Deze schenkt hij aan de vereniging onder
voorwaarde dat hiervoor een verantwoorde plek voor is.
Koen Meijer.
Zijn de mensen tegenwoordig nog wel geïnteresseerd in een oudheid kamer? Kijkend naar het
nieuwe Rijksmuseum zijn er nieuwe manieren van presenteren. Dan hebben we geen discussie meer
over een vaste ruimte.
Marijke Hoekstra.
In hoeverre neemt het bestuur deel in overleg met de Promenade?
Er was om de 3 maanden overleg met Dhr. Dijs + het reguliere overleg. Dit gebeurt niet meer.
Het is belangrijk dat het nieuwe bestuur weer actief mee doet met het overleg.
Herman Kok.
De bibliotheek gaat uit het Dorpshuis. Wat gebeurt er met de ruimte van de bibliotheek?
Afke Teakema.
Claim ruimte voor de mensen die zich met hart en ziel voor de vereniging hebben ingezet.
Marga Flink.
Door de discussie Promenade valt de rest wat wij als vereniging willen doen “dood”.
Samenvatting Discussie.
Doelstellingen vereniging zijn van groot belang en deze willen we terug zien in de Promenade.
Als je meedoet zijn er kansen die je anders niet hebt.
Je hebt een onderhandelingspositie.
Kijken naar alternatieven zoals het groene kruisgebouw

Cynthia de Jong

Bijlage
Notitie ter voorbereiding op de extra ledenvergadering van CultuurHistorische Vereniging ’t Heer en Feer, op 13 april 2013 om 14:00 uur in hotel van der
Werff te Schiermonnikoog.
Op de ledenvergadering van onze vereniging, gehouden op vrijdag 22 februari jl., hebben de
bestuursleden aangegeven hun taken te willen neerleggen. De redenen hiervoor zijn nader
omschreven in de notulen van genoemde ledenvergadering.
Na het voorlezen van diverse brieven en andere ingekomen stukken legde vicevoorzitter Els
Claessens de verantwoordelijkheid voor de verdere gang van zaken bij de leden neer.
Na de pauze werd een kleine groep geformeerd, bestaande uit de leden Helmar Hindriks, Arend
Maris, Bart Sikkema en Hilbert de Vries, die van de vereniging het mandaat kreeg om een nieuwe
ledenvergadering te beleggen, waarin uit beschikbare kandidaten een nieuw bestuur gevormd zal
moeten worden.
Deze groep heeft alle leden, middels een brief d.d. 25 februari 2013, schriftelijk op de hoogte
gebracht van de ontwikkelingen, een datum voor een nieuwe vergadering voorgesteld en
geïnteresseerde leden opgeroepen op om zich te kandideren voor een bestuursfunctie. Deze oproep
is ook herhaaldelijk in de Dorpsbode verschenen.
Op deze oproep hebben zich tot dusver de volgende leden gemeld: Cynthia de Jong, Eddie Bakker en
Jörn van Boven. (de laatste wil alleen als reserve evt. aantreden)
Bij de voorbereiding voor de nieuwe ledenvergadering hebben we gemeend ook met elkaar in
verenigingsverband over onze positie in de Promenade te moeten spreken. De redenen hiervoor
waren als volgt:
1. Op de ledenvergadering van 22 februari heeft het bestuur aangegeven alle taken te willen
neerleggen, ook de inhoudelijke. Alleen praktische zaken zouden nog behandeld worden.
Naar aanleiding hiervan zijn we ervan uitgegaan dat er inzake de Promenade geen actie meer
zou worden ondernomen, totdat een nieuw bestuur zou zijn aangetreden. We hebben dit
middels een brief ook aan stichting De Promenade meegedeeld.
2. Omdat echter dit dossier zo dringend is, en mee ook de oorzaak van de problemen binnen
onze vereniging, leek het ons efficiënt om op de nieuwe ledenvergadering het ook hierover
te hebben. Het alternatief zou zijn dat er anders nóg weer een andere vergadering moet
komen. De vierde binnen heel korte tijd. En dat wilden we op deze manier voorkomen. In de
brief aan de leden hebben we voorgesteld om op een objectieve manier te zullen aangeven
waar we op dit moment staan in het proces, zodat de leden zich een oordeel kunnen
vormen.
Om deze objectiviteit te waarborgen heeft Arend Maris besloten om zich uit de groep terug te
trekken, zodat hij zich op persoonlijke titel kon bezighouden met zijn opiniestuk.
De afgelopen weken hebben we gemerkt dat er twijfel is gerezen over de vraag of wij het hoofdstuk
Promenade hebben mogen toevoegen aan de agenda, en bleek dat het demissionaire bestuur toch,
conform de statuten, verantwoordelijk wilde zijn voor de verenigingszaken totdat een nieuwe

bestuur zou zijn aangetreden. Deze twijfel willen we meenemen in het agendavoorstel voor de
komende vergadering.
Agendavoorstel voor 13 april 2013
1. Opening
Omdat het demissionaire bestuur heeft aangegeven de vergadering niet te willen voorzitten zal het
gedeelte voor de pauze worden voorgezeten door een lid van onderstaande groep.
2. Vaststelling agenda
3. Bestuursverkiezing.
Deze verkiezing zal volgens de statuten schriftelijk plaatsvinden.
Wanneer er niet voldoende kandidaten zijn, of wanneer er na stemming niet een bestuur van bij
voorkeur 5, maar van ten minste 3 personen gevormd kan worden, zal de opdracht die onze groep
gekregen heeft, weer aan de vergadering worden teruggegeven en vervalt de rest van de agenda.
Wanneer er wel een nieuw bestuur gekozen wordt, is de taak van de groep afgerond, en ligt de
verdere verantwoordelijkheid bij het nieuwe bestuur.
4. Aanbieden van het jaarboek 2012
5. Pauze
Tijdens de pauze kan het nieuwe bestuur evt. bij elkaar komen om de verdere gang van zaken te
bespreken.
6. Positiebepaling rond de Promenade
Omdat er in verenigingsverband nog niet gesproken is over de Promenade lijkt het ons verstandig om
dit te doen. Of dit daadwerkelijke kan, en of er uit de evt. discussie conclusies getrokken moeten
worden die gevolgen hebben voor onze positie binnen de Promenade, of dat er aan het nieuwe
bestuur een opdracht moet worden meegegeven, ligt binnen de verantwoordelijkheid van het
nieuwe bestuur. Zij zullen hierin na de pauze de leiding moeten nemen.
Wat betreft de huidige stand van zaken rond het project de Promenade, kunnen we eigenlijk vrij kort
zijn. Van het demissionaire bestuur vernamen wij dat de basis van de deelname nog steeds is
vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst, zoals elders op de site is gepubliceerd. Dit geldt ook
voor de andere ter zake doende stukken.
Van de gemeente hebben we begrepen dat er binnenkort een overleg zal zijn tussen de participanten
en het stichtingsbestuur over de te volgen werkstructuur.
In de brief die alle leden hebben gekregen, staat dat de stukken ook ter inzage liggen bij de VVV, het
Bezoekerscentrum en de bibliotheek.
Omdat er naast bovenstaande en naast de al eerder op de site gepubliceerde stukken geen nieuwe
stukken zijn, zal dit niet het geval zijn.
Zoals u hebt kunnen lezen in deze notitie hebben we nog niet genoeg kandidaten.
Wanneer die niet komen, moeten we onze opdracht op 13 april teruggeven aan de leden, en zijn we
weer terug bij af. Het zal voor onze vereniging dan wel eens erg moeilijk worden om te kunnen
blijven bestaan. Daarom tenslotte nogmaals, met klem, een oproep aan geïnteresseerde leden om
zich te kandideren voor een bestuursfunctie.
Het mooie werk over en voor de geschiedenis van ons mooie eiland mag niet verloren gaan!
Helmar Hindriks
Bart Sikkema

Hilbert de Vries

