Algemene Leden Vergadering ‘t Heer en Feer d.d. 27 feb. 2009.
Aanwezig ,inclusief bestuur, ongeveer 45 leden.
Met kennisgeving afwezig: Cees Soepboer, de heer Posthumus en
Gerard de Gier.
Opening. Bart Sikkema heet iedereen welkom op deze ALV
Vaststellen agenda. Wordt onveranderd vastgesteld.
Verslag AVL 2008.
 Jan Dijkstra vraagt hoe “ het verantwoordelijk zijn in brede zin “ gestalte heeft
gekregen. Bart antwoord hierop dat het moeizaam gaat . De vereniging moet erg veel
moeite doen om op bestuurlijk niveau door de gemeente gevonden te worden. Nauw
overleg zou toch mogelijk moeten zijn. Samen verantwoordelijk zijn voor het Cultureel
erfgoed. Als voorbeeld noemde Jan Dijkstra de oranje postbussen die prominent lelijk
staan te zijn. Had dat ook anders gekund ?
4. Mededelingen. Geen.
5. Jaarverslag 2008. Tijdens het voorlezen van het verslag ontsponnen zich discussies over:
De sterrenwacht – Paul Rupert.
Depotruimte voor ’t Heer en Feer - Piet Teensma .
De Promenade – Jan Dijkstra en Wybjan Groendijk.
De begraafplaats - Paul Rupert, Jan Holwerda Piet Teensma
Emoties speelden hier een grote rol en Hilbrand Abma maakte, terecht, duidelijk dat hiervoor
de rondvraag bestond !!!
Verslagen van de commissies.
 Piet Teensma. Plaats van de mast is nog een punt. Willemshof is geen optie gezien
alle drukte , spelende Bensdorff kinderen, Kallemooi mast etc.
Voorstel was de mast voor het gemeentehuis te
plaatsen. Gemeente gaat hier niet mee akkoord. Voorstel Gemeente,
zet de mast bij de Promenade. Voorkeur van de vergadering gaat uit
naar het Willemshof ( waar de kleine vlaggenstok nu staat ).Commissie
gaat hier verder mee.
Gedenksteen zou in het plantsoen moeten komen, moet 2010 afgerond zijn gezien
subsidie termijn. Dus nu actie .
 Begraafplaats. De gemeente aanspreken op de afspraak die is gemaakt in het kader
van het ruimen van graven. Paul Rupert doet een suggestie, de stenen die na het
ruimen vrijkomen, zet die tegen de kerk. Dit is na de overledenen toe een respectvol
gebaar. ( in de Scandinavische landen gebeurt dit ook )
 Dick Kool. Samen met Jan Holwerda druk bezig om uit oud aanbod weer een mooie
film te maken. Tevens heeft Dick samen met Marius Fenega een film gemaakt met
beeld en geluid. De première is binnenkort in de Riich.
Oud historisch beeld materiaal is altijd welkom.
 Henk Koning. Druk bezig met de taalroute en het maken van tapes om de eilander
taal vast te leggen. Over een 10-tal jaren spreekt niemand meer eilanders is de
sombere voorspeling. Ook de steentjes van Jan Loman worden meegenomen in het
verdere project.
 Hilbert de Vries. Tijdschrift gaat allemaal volgens plan.
 Arend Maris. Eindredactie themanummers. Arend biedt excuses aan voor het te laat
uitkomen van het themanummer Bosch. Ook deelt hij mee dat hij ontslag als
eindredacteur heeft genomen.
 Yne de Jong. Interviewgroep. Hebben erg veel aanbod voor interviews, kunnen jaren
vooruit. Enkele interviews worden in het eilanders afgenomen. Er is nieuwe
opnameapparatuur en Evert – Jan Rietbergen heeft het digitaliseren van Dick Bouman
overgenomen.
6. Financieel verslag 2008. De kascontrolecommissie heeft de boeken
gecontroleerd en akkoord bevonden. ( Hilbrand Abma ). Annemieke Zwakhals ligt de cijfers
nog kort toe. Nieuwe kascontrolecommissie 2009 zijn ; Bauke Henstra en Jouke de Jong.
1.
2.
3.

Bestuursmutaties. Bauke Henstra treedt af en is niet herkiesbaar, Onno Zwakhals,
voorzitter, en Annemieke Zwakhals, ambtelijk penningmeester, zijn afgetreden. Het bestuur is
van mening dat het aantal bestuursleden van 7 naar 9 opgeschaald moet worden en heeft 4
nieuwe kandidaten gevonden. Voorgedragen worden: Nettie Tammes, Letta Visser, Jan-Piet
Dijkstra en Gerard de Gier. De vergadering gaat akkoord met de benoeming.
Bauke zou Bauke niet zijn om nu even zelf het heft in eigen hand te nemen en een afscheid
speech te houden !! Bart heeft hier verder niets aan toe te voegen. Als dank voor alle inzet
krijgt Bauke een mooi boek aangeboden.
8. WVTTK. niets.
9. Rondvraag.
 Jouke de Jong. Wordt “t Heer en Feer wel door de gemeente voor vol aangezien ?
Waar komen we terecht( gezien de vragen rond de Promenade)?Misschien is de
bibliotheek geschikt voor exposities en de verdieping als opslag.
 Koos Velthuis. De storm en waarschuwingsmast ligt voor oud vuil bij de
gemeentewerf. Wat gaat daar mee gebeuren ?? Misschien een plekje bij
de Promenade.
 Hilbert de Vries. Aansluitend op Jouke de Jong. ’t Heer en Feer is vanaf de eerste
vergadering bij de Promenade betrokken geweest.
 WybJan Groendijk. Zijn er al plannen voor nieuwe exposities ?
Op de rol staat, waterputten van Schiermonnikoog in samenhang met Vitens
waterleiding en watertoren.
10. Volgende jaarvergadering zal vrijdag 12 februari 2010 zijn.
11. Pauze,
Na de pauze houdt de heer Arie v/d Stoep een boeiende lezing over het kerkelijk leven, vanaf de
middeleeuwen tot heden, op Schiermonnikoog.
Wat later dan gedacht sluit Bart de vergadering en bedankt de heer v/d Stoep voor deze
interessante uitleg en Remkje fungeerde als bloemenmeisje.
7.

Letta Visser

