Secretariaat: Nieuwestreek 1, 9166 LX Schiermonnikoog

BELEIDSPLAN 2020 VERENIGING
De Vereniging stelt zich ten doel het opsporen, registreren en zo mogelijk zelf
verzamelen, bewaren en onderhouden van het eilander erfgoed in de ruimste zin van
het woord.
Bovendien wil zij de belangstelling voor dit erfgoed bevorderen onder allen die zich
op wat voor manier dan ook met Schiermonnikoog verbonden voelen.
De Vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het doen verschijnen van een eigen tijdschrift;
b. het organiseren van tentoonstellingen met daarop afgestemde
tijdschriftnummers;
c. uitgifte van eigen publicaties in de zogeheten ’t Heer en Feer – reeks;
d. het organiseren van bijeenkomsten en excursies;
e. het registreren en /of zelf vergaren, bewaren en onderhouden van
documenten en objecten;
f. het zo mogelijk met derden bewaren en zo nodig oprichten van monumenten;
g. het met derden verwerven en onderhouden van een noodzakelijk geachte
accommodatie ten behoeve van het bewaren, onderhouden en vervolgens
publiekelijk tonen van het eilander erfgoed;
h. samenwerking met alle andere op het eiland op het eigen erfgoed gerichte
organisaties, verenigingen, stichtingen en groepen;
i. samenwerking met gelijksoortige organisaties op andere Waddeneilanden.
Ad. a Tijdschrift
Ook in 2020 zal de redactie drie nummers van het Tijdschrift ’t Heer en Feer
(jaargang 22) uitbrengen.
Ad. b Themanummer
In mei/juni 2020 verschijnt er een nieuw themanummer in het teken van 75
jaar Bevrijding (dvd).
Tentoonstelling
De expositie 2019 Rijsbergen – Van burcht… tot klooster – is begin 2020 nog te
bezichtigen in het Bezoekerscentrum. Bij het verschijnen van het nieuwe
themanummer zal ook de expositiewisseling plaatsvinden.
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Afhankelijk van het tijdstip van de afronding van de verbouwing van het
Koningshuis zal deze expositie te bezichtigen zijn in het Koningshuis, in het
Bezoekerscentrum of op een alternatieve locatie.
Ad. c Schiermonnikoog Jaarboek
De uitreiking van het eerste exemplaar van het Schiermonnikoog Jaarboek
2019 (16e editie) vindt begin april plaats. De promotie van het Jaarboek krijgt
ook dit jaar veel aandacht. Gezien het succes van het Jaarboek 2018 is beslist
100 exemplaren meer te laten drukken (600 stuks).
Boek over de Zeevaartschool
Op 21 maart 2020 zal het boek over de De Zeevaartschool van
Schiermonnikoog 1872 -1934 worden gepresenteerd tijdens de ALV. Uitgeverij
Louise heeft de opdracht gekregen 400 exemplaren te drukken.
In het Koningshuis zal een kleine expositie over de Zeevaartschool te
bezichtigen zijn.
Duitse uitgave van themanummer Rijsbergen
Om aan de vraag naar Duitstalige publicaties te voldoen komt begin 2020 de
vertaling uit van het themanummer Rijsbergen. Ook de taalrouteboekjes
worden vertaald in het Duits, Engels, Frans en Fries.
Ansichtkaarten
De eerste serie van drie ansichtkaarten met leesplankjes in de eilander taal, zal
worden uitgebreid met andere ansichtkaarten met cultuurhistorische
onderwerpen.
Ad. d Bijeenkomsten en excursies
Ook in 2020 staan in ieder geval de November Wandelmaand (3 verschillende
cultuurhistorische wandelingen), Klozum (eilander traditie) en de ’t Heer en
Feer-kerstborrel (voor de vrijwilligers) op het programma.
Na de verbouwing gaat ’t Heer en Feer op vaste momenten in het jaar lezingen
houden in het Koningshuis over uiteenlopende cultuurhistorische
onderwerpen.
De plannen een cursus ‘eilander taal’ te ontwikkelen, in samenspraak met
talenwonder Dyami Millarson, zijn in de maak.
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Het VVV organiseert van oorsprong de cultuurhistorische excursies op gezette
tijden. Voor op maat gesneden excursies kan bij ’t Heer en Feer worden
aangeklopt.
Heemkunde
Om ook de jongste generatie van het eiland te betrekken bij het eilander
erfgoed, is het project Heemkunde opgezet. Inmiddels is de lagere school een
cultuurhistorische agenda aan het samenstellen met een programma van twee
jaar. ’t Heer en Feer draagt hierbij ideeën aan en zal hen bij de uitvoering
ondersteunen.
Ad. e Nieuwe aanwinsten
Nieuwe aanwinsten worden geregistreerd in een schrift dat in het Koningshuis
aanwezig is en later via archiefbeheer formeel opgenomen in de collectie.
Nieuwe aanwinsten worden ook vermeld in het Tijdschrift ’t Heer en Feer.
De Stichting Beheer Historisch Erfgoed ’t Heer en Feer is bezig een formele
schenkingsovereenkomst te maken waarbij met name het verhaal achter de
objecten en een foto van het object zullen worden toegvoegd.
Filmarchief
In 2020 wordt het digitale ‘on bemand’ filmarchief verder gevuld met
historische films over Schiermonnikoog.
Daarnaast beoogt ’t Heer en Feer hierbij een database te vullen met hulp van
de kennis en kunde die binnen de gelederen van ’t Heer en Feer, het eiland
dan wel daarbuiten aanwezig is om beeldgegevens (namen van personen,
gebeurtenissen, jaartallen, locaties etc.) vast te leggen en vervolgens makkelijk
toegankelijk te maken bij zoekopdrachten.
Ad. f Funerair erfgoed
De website begraafplaatsschiermonnikoog.nl is een gezamenlijke website van
de gemeente Schiermonnikoog en de cultuurhistorische vereniging ’t Heer en
Feer en wordt beheerd door ’t Heer en Feer. In 2020 wordt verder gegaan met
het verder invullen en bijhouden van de website met data en foto’s. Hiervoor
wordt ook input gebruikt uit de Jaarboeken van ’t Heer en Feer.
Ad. g Zie Permanent onderkomen
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Ad. h Samenwerken op het eiland (en daarbuiten)
De samenwerking met stichting Vredenhof en stichting Nationale
Walvisvaartcollectie is verder verstevigd. Ook met eilanders die interessante
objecten te tonen hebben is geregeld contact. Onlangs is kennisuitwisseling
met Nationaal Park Schiermonnikoog verkend. Dit zal gedurende het jaar meer
gestalte krijgen.
Daarnaast is er geregeld contact met het Fries Film Archief (FFA) uit
Leeuwarden over beeldmateriaal. Het FFA heeft veel beeldmateriaal over
Schiermonnikoog gedigitaliseerd.
Ad. i Samenwerken met andere waddeneilanden
Het bestuur is voornemens dit jaar een bezoek te brengen aan de andere
waddeneilanden, die allen een cultuurhistorisch onderkomen hebben.
Verder willen we nog de volgende punten delen met onze leden:
Ledenbestand
Het is belangrijk dat het ledenbestand verder groeit. In 2020 zullen gerichte acties
worden opgestart om nieuwe leden te trekken en bestaande leden meer privileges te
geven dan niet leden.
Public Relations
De PR-activiteiten zijn gericht op zichtbaar zijn en blijven. Op de veerboot via de tv en
Lytje Pole. Online via eigen website en FaceBookpagina. Activiteiten zullen worden
gemeld bij Schierweb en het VVV. Ook zal er regelmatig een artikel over ’t Heer en
Feer in de Dorpsbode verschijnen. Daarnaast zal ’t Heer en Feer aanwezig zijn op de
strúnmarkt en Winterfair. Ook de mogelijkheid van het volgen van de taalroute met
behulp van een QR-code draagt bij aan de PR van de Vereniging.
Website
De website is een belangrijk medium voor ’t Heer en Feer. Steeds meer mensen
weten de weg naar de website te vinden. Het is belangrijk dat de site actueel is en dat
de webwinkel goed gevuld is. Het is ook belangrijk dat mensen zelf kunnen zoeken
naar onderwerpen waarin ze geïnteresseerd zijn dan wel hun interesse wordt gewekt
tijdens het bezoek aan de website. De zoekfunctie zal steeds verder worden
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uitgebreid met als resultaat een verwijzing naar bijvoorbeeld publicaties, films of een
bezoek aan het koningshuis zelf. Dit alles met in achtneming van de wet- en
regelgeving betreft de publicatie van bepaalde gegevens om aangemerkt te blijven
als culturele ANBI en aandacht hebbende voor de privacywetgeving.
Versterken werkgroepen
Het bestuur zal in kaart brengen welke werkgroepen versterking nodig hebben en
voor welke werkzaamheden. Het bestuur hoopt binnen haar gelederen invulling te
kunnen geven aan extra hulp aan de werkgroepen.
Verwerving van financiële middelen
Financiële middelen worden verworven uit contributies van leden, donaties, verkoop
van jaarboeken, themanummers, Tijdschriften, andere eigen publicaties, DVD’s,
ansichtkaarten, kijkrecht (filmarchief), mokken, lezingen, excursies etc. Zie ook het
financiële jaarverslag.
Beheer van financiële middelen
De beschikbare financiële middelen bevinden zich op een rekening courant en een
spaarrekening. Van vermogensvorming (en van daarbij behorend vermogensbeheer)
is geen sprake. Zie de saldi zoals die worden verantwoord in het financiële
jaarverslag. Besteding van de financiële middelen van Cultuur Historische Vereniging
't Heer en Feer vindt uitsluitend plaats ten dienst van het in standhouden van de
Vereniging en het realiseren van de eigen doelstellingen zoals die hierboven staan
vermeld. Zie ook hiervoor de specificaties zoals die staan vermeld in het financiële
jaarverslag, zoals dat op de internetsite van 't Heer en Feer te vinden is.
Het bestuur onderzoekt de mogelijkheid een ondersteunend ledenadministratie &
boekhoudingpakket aan te schaffen t.b.v. de werkzaamheden van de
penningmeester.
Permanent onderkomen – Het Koningshuis
Na 30 jaar is het gelukt een permantent onderkomen voor ’t Heer en Feer te
vergaren: Nieuwestreek 1 ofwel het Koningshuis is het geworden! Dit betekent dat
het archief, de bibliotheek, de opslag van objecten en de expositieruimte allemaal
onder één dak komen en dat de begane grond opgesteld wordt aan publiek. Een
permanent onderkomen op een zichtbare en centraal in het dorp gelegen locatie
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alwaar het eilander erfgoed aan belangstellenden kan worden getoond. Waar ook de
Ouderenzorg tussen het eilander erfgoed kan koffiedrinken en de garage
multifunctioneel gebruikt kan worden als filmzaal voor ’t Heer en Feer en als atelier
voor schilderclub De Kwast.
Om dit te realiseren worden bouwkundige aanpassingen gemaakt. Wensen en eisen
van de gebruikers en de gemeente als eigenaar van het pand zijn in kaart gebracht.
Tijdens de verbouwing worden elektriciteit, isolatie en toegankelijkheid aangepakt.
Daarnaast komt er op de begane grond een ‘logische routing’. Ook het vergroten van
het toilet tot een miva-toilet en het vernieuwen van de keuken behoort tot de
verbouwing. Zo ook een terras en een scootmobielstalling.
In de basis komt op de begane grond: de entree, miva-toilet, gang, woonkamer,
expositieruimte, winkeltje, keuken en filmzaal/atelier. Langs de muren/plafonds
komen rails waaraan objecten flexibel kunnen worden opgehangen. Zo ook een
verlichtingsrail met LED-spots die de objecten aanschijnen. De houten vloer wordt
geschilderd. De keuken en garage worden voorzien van PVC. De filmzaal krijgt een
beamer/scherm en stapelbare stoeltjes zodat er film gekeken kan worden. Er komt
ook een beamer/scherm in de woonkamer t.b.v. lezingen en vergaderingen. In de
woonkamer komt een lange koffietafel. Hierbij zal de uitstraling van het huis en
huiskamersfeer zoveel mogelijk behouden blijven. Een werkgroep houdt zich bezig
met o.a. de indeling van de diverse onderwerpen over de verschillende ruimtes.
Op de eerste verdieping komt een kantoor (digitaliseren), bibliotheek, archiefruimte
en de opslag van objecten voor ’t Heer en Feer. Deze verdieping is niet toegankelijk
voor publiek. Uiteraard hebben belangstellenden wel de mogelijkheid onder
begeleiding van ’t Heer en Feer documenten in te zien.
Het openstellen aan het publiek brengt met zich mee dat er gastvrouwen en -heren
aanwezig zijn om hen te welkomen en het verhaal van het Koningshuis te brengen
eventueel onder het genot van een kopje koffie/thee. Om de drempel het
Koningshuis binnen te gaan zo laag mogelijk te houden wordt ook na de verbouwing
geen entree geheven. De donatiepot blijft.
Facilitaire zaken zoals de huurbetaling aan de gemeente, de gebruikersovereenkomst
met de verschillende partijen, gas/licht/water, belastingen, verzekering,
schoonmaak/onderhoud, het bijhouden van de ‘huisagenda’, bevoorrading
keuken/toilet wordt door de Stichting Beheer Historisch Erfgoed ’t Heer en Feer
geregeld. Hiervoor betaalt de Cultuur Historische Vereniging jaarlijks een bedrag van
€ 3.500,-.
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Vooralsnog staat het bestuur voor de schone taak de verbouwing, inrichting en
verhuizing te realiseren. Wij hebben er zin in!
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