Jaarverslag 2012 van de Cultuur Historische Vereniging ’t Heer en Feer.
Op 24 februari 2012 hebben we onze jaarvergadering gehouden.
Na het huishoudelijk deel hebben we genoten van een film gemaakt door Marius van Delden en Dick
Kool ‘’It ooine Laun ‘’

Bestuurszaken.






















Onze eerste vergadering in 2012 was 26 januari 2012, we hebben 10 x vergaderd.
In april hebben we afscheid genomen van onze voorzitter Gerard de Gier. Piet Fokkes Visser,
lid van onze adviesraad, heeft ons als interim voorzitter deze periode geholpen. Wij konden zo
rustig op zoek naar een nieuwe voorzitter. Marga Flink en Remkje Bouman – Visser hebben in
het najaar ons bestuur verlaten.
Onze vereniging telde op 1 januari 2013, 219 eilandleden en 264 walleden. We hebben 18
nieuwe leden mogen begroeten en 12 leden hebben om diverse redenen hun lidmaatschap
opgezegd.
Dit jaar zijn er weer 3 reguliere tijdschriften uitgekomen. Ook dit jaar weet Hilbert de Vries
met zijn redactie er steeds weer een informatief tijdschrift van te maken. In de gesprekken met
hem horen we dat het aanleveren van artikelen nog steeds moeilijk verloopt.
“Een kijkje in eilander verleden” is de naam van de expositie die 27 juli 2012 is geopend door
Henk Koning. Een expositie gemaakt met objecten uit ons eigen depot. Dankzij een aantal
vrijwilligers en twee bestuursleden is deze expositie in zeer korte tijd tot stand gekomen. Het
themanummer behorend bij deze expositie heeft dit jaar plaats gemaakt voor een DVD
gemaakt door Marius van Delden en Dick Kool ‘’It ooine Laun’’
Wij informeren onze leden via ons tijdschrift in de rubriek Van de bestuurstafel over alle
zaken waar we mee bezig zijn.
De website www.theerenfeer.nl werd ook dit jaar weer goed bezocht. We krijgen zinvolle,
leuke reacties, vragen etc. binnen . Maar ook bestellingen van boeken en tijdschriften gaan
via deze site. Nieuwe interessante links met betrekking tot de historie van het eiland kunt u
hier vinden.
Door de jaarlijkse subsidie van de gemeente zijn wij in staat om beeld en geluidsmateriaal
te digitaliseren. Afgelopen voorjaar heeft Jan Holwerda in samenwerking met Thijs en Zwaan
Haasjes een DVD samengesteld van oude en nieuwe foto's van Schiermonnikoog. Deze DVD
heeft enige tijd gedraaid in het gemeentehuis.
Met ons doel alle stukken die in ons bezit zijn goed en veilig te bewaren, zijn we een heel
stuk verder gekomen. Ook om onze stukken zichtbaar te maken voor onze leden zijn we in
gesprek met de archivaris Tjeerd Jongsma. Door het aanschaffen van een
computerprogramma kunnen we alles digitaal toegankelijk maken. We zijn in bespreking met
Tjeerd Jongsma en met Durk Holwerda van Plattelâns projecten Fryslân over de uitvoering en
financiering.
Ook dit jaar heeft onze vereniging zich weer met veel enthousiasme zichtbaar gemaakt tijdens
de open markten. De open markt is één van de belangrijkste middelen om in contact te
komen met leden en gasten. Dat heeft geresulteerd in een aantal nieuwe leden. Ook zijn er
veel tijdschriften, jaarboeken en boeken verkocht.
De contributie komt ook dit jaar goed binnen; dit is mede te danken aan het invoeren van
automatische incasso. Dit jaar zijn er helaas weer mensen die na twee aanmaningen niet
hebben betaald en zodoende worden geroyeerd.
Afgelopen najaar hebben we weer het ‘’Dankjewelborreltje” voor de werkgroepen
georganiseerd. Onder het genot van een hapje en een drankje hebben we de film van de
onthulling van de Golf bekeken. Dit keer was Dennis du Saar van de Tjattel onze gastheer.





Met de gemeente hebben we regelmatig gesprekken gevoerd over zaken die onze vereniging
aangaan. Het bestuur heeft een brief geschreven over het behoud van de Banckspolder i.v.m.
de geplande weg en de gemeente gewezen op de authenticiteit van de oude bomen in hun
omgeving bij het nieuwe speelveld. Tevens hebben we meegedacht over de naamgeving van
12 paden /openbare ruimtes op ons eiland.
In 2012 zijn we in het bezit gekomen van een aantal mooie stukken o.a.

 Pastel van de Langestreek aangeboden door mevr. E. Visser – Visser
 Eilander vlag gemaakt van passe – partout (karton). Aangeboden door de heer
Toon Govaarts uit Enschede.
 Stenen kruik beschilderd door Luitjen Elles. Aangeboden door een mevrouw die
anoniem wenst te blijven.
 Een map + cd met commissieverslagen van de commissie die zich in de jaren 1946
en 1947 heeft bezig gehouden met het zeevaartonderwijs met als doel weer een
zeevaartschool op het eiland te realiseren. Aangeboden door ir. H.J. de Groot (
Henk de Groot, kleinzoon van de her Cornelis Blok)

Projecten.







Het Eilander Jaarboek 2011 is ook dit jaar onder de verantwoordelijkheid van ’t Heer en Feer
uitgegeven. Dit jaar zijn er minder verkocht dan het voorgaande jaar.
De uitgave van het boek “In het voetspoor van monniken” is een bestseller geworden. We
krijgen nog regelmatig verzoeken tot opsturen van dit boek. We zijn bijna door de oplage
heen.
Het afgelopen jaar hebben we weer onze driemaandelijkse gesprekken gevoerd met onze
accountmanager Sam Dijs. Op een bestuursvergadering hebben we overleg gehad met het
Stichtingsbestuur van de Promenade. In november is er een middag georganiseerd voor alle
participanten. Deze middag stond het gebouw met al zijn mogelijkheden centraal. Binnenkort,
in februari 2013, hebben we een gesprek met alle participanten, de gemeente en het
stichtingsbestuur over de verdere ontwikkelingen.
De zitbanken met de stenen van de voormalige zeevaartschool en de lagere school vorderen
gestaag. Het is een project van de gemeente Schiermonnikoog i.s.m. onze vereniging. Helaas
duurt het allemaal wat langer dan we hadden gedacht, vooral met de financiering van dit
project, maar we proberen samen de banken dit jaar te realiseren..

Voor het komende jaar staan de volgende onderwerpen op de agenda.






We gaan verder met het inrichten en digitaliseren van het archief. Afgelopen zomer hebben
drie bestuursleden alle objecten in de kelder van het bezoekerscentrum, gefotografeerd en
beschreven om daarna in een digitaal bestand te zetten. Dit willen we in de toekomst
koppelen met het digitale bestand van ons archief in het gemeentehuis.
Per 1 januari 2012 is de website van de begraafplaats officieel overgedragen aan ’t Heer en
Feer. Het onderhouden van deze site is nu de verantwoordelijkheid van onze vereniging. De
heer Sam Dijs is de initiator van deze site. Met behulp van een aantal mensen is hij de site
aan het vullen. De site is nog niet te bezoeken. U kunt Sam Dijs helpen door verhalen en
foto’s van de overledene naar hem te sturen zodat de site verder gevuld kan worden..
Een andere bestuursstructuur onderzoeken. We krijgen steeds moeilijker mensen voor
ons bestuur. We willen onderzoeken of we een andere bestuursvorm kunnen vinden, een



kleiner bestuur met meer werk – en projectgroepen. Deze vraag is bij de adviesraad
neergelegd, het daaruit voortvloeiende advies gaan we met de nieuwe voorzitter verder
uitwerken.
We richten ons op het jubileum van de vereniging in 2015. Suggesties en menskracht zijn
uiteraard welkom. Reacties naar info@theerenfeer.nl

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.
Januari 2013
Letta Visser , secretaris

