Algemene ledenvergadering ’t Heer en Feer d.d. 24 februari 2012
Aanwezig: 37 leden, 8 bestuursleden en 2 gastsprekers.
Met kennisgeving afwezig: Bauke Henstra.
1. Opening. Gerard de Gier heet iedereen welkom op deze ALV.
2. Vaststellen agenda. De agenda wordt onveranderd vastgesteld.
3. Verslag ALV 2011.
Redactioneel: Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van: Geen op - of aanmerkingen
4. Mededelingen. Geen.
5. Jaarverslag 2011 van de secretaris; geen op - of aanmerkingen.
Verslagen van de werkgroepen.
 Arend Maris doet verslag over de interviewgroep.
 Bart Sikkema doet verslag over de expositiegroep..
 Hilbert de Vries voor het tijdschrift
 Dick Kool werkgroep beeld en geluid
 Marga leest het verslag van Thijs en Zwaan Haasjes over het digitaliseren
foto’s voor
 Marten Kok voor de adviesgroep
 Erik Jansen van de redactie jaarboek 2011, hij is afwezig. Marga vertelt de
vorderingen
6. Financieel.
Van de penningmeester: Nettie doet verslag over de jaarrekening 2010 en de
begroting 2011. Alles ziet er gezond uit.
De kascommissie: André Berends en Henk Scheepstra zijn beiden niet aanwezig
het verslag van de kascontrole is door hen op papier gezet. De secretaris leest dit
verslag voor. De kas is akkoord bevonden. Alles is overzichtelijk en duidelijk
geadministreerd. De vergadering verleent decharge voor het gevoerde beheer.
De nieuwe kascommissie 2012 bestaat uit Henk Scheepstra en Jan Oonincx.
De jaarrekening 2011 en de begroting 2012 worden goedgekeurd
7. Afscheid wordt er genomen van Jan Holwerda en Bart Sikkema. De voorzitter prijst
de heren voor hun getoonde inzet. Jan vat zijn 10 jaar bestuur in een leuke speech
samen. Zijn advies: Verlies niet de identiteit. Ook Bart zegt het bestuur een warm hart
toe te dragen maar het is naar 6 jaar tijd voor iets anders. Remkje zet de heren in de
bloemen en passende cadeautjes.
Remkje Bouman – Visser en Letta Visser zijn herkiesbaar en worden voor de
volgende termijn herkozen. Ons nieuwe bestuurslid is Els Claessens. Zij wordt
welkom geheten in ons bestuur.
8. W.V.T.T.K. Niets.
9. Rondvraag
 Andries van Guldener spreekt zijn waardering uit voor dit bestuur . Hij vraagt
het bestuur aandacht te besteden aan de verbindingsweg. Deze weg zal de
Heereweg verbinden met het bedrijventerrein. De weg gaat dwars door de





oude Banckspolder , het laatste cultuur historisch ongeschonden stukje
polder. De secretaris heeft het al op de agenda gezet.
Harriet Pieperiet heeft erg veel fouten gevonden in de gedichtenbundel van
Wopke Fenenga. Deze bundel is samengesteld door Durk Reitsema en
uitgegeven door AT- SEE HALLUM. ( 1980). Of het H&F hier iets aan kan
doen/veranderen. Gerard zegt hier in het bestuur over na te denken.
Anne v/d Helm, het “jongste lid” van onze vereniging heeft twee cadeautjes
voor ons meegebracht. Een foto van de oorkonde 29 november 1465 en
replica van de oorkonde.

10. Volgende ALV : vrijdag 22 februari 2013
11. Pauze
Na de pauze hebben we genoten van een prachtige film,’’ It ooine Laun’’, gemaakt door
Marius van Delden en Dick Kool. Veel oude eilanders en met hen vele herinneringen
kwamen weer even voorbij.
12. Sluiting.

Goedgekeurd op 22 -02-2013

P.F. Visser
Voorzitter a.i.

J.L. Visser
Secretaris.

