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Jaarverslag 2018 
 

2018 was voor de vereniging een bijzonder mooi jaar. Daar leek het aanvankelijk niet op. 
Nadat onze voorzitter Erik Gerbrands in maart was geïnstalleerd als wethouder, diende hij 
zijn functie als voorzitter van onze vereniging neer te leggen, wegens het gevaar van 
belangenverstrengeling. Dat terwijl we juist heel blij waren met Erik en het bovendien lastig is 
zo’n functie goed op te vullen. Maar Erik had zelf al bedacht het schip niet onbestuurd achter 
te willen laten en had Joyce van Bon gepolst. Bovendien meldde zich Etty van der Veer met 
interesse voor een bestuursfunctie. 

Zo kon het gebeuren dat in een bijzondere ledenvergadering op 21 juli beide dames in het 
bestuur werden gekozen, waarbij Joyce onze nieuwe voorzitter werd. Daarmee kwam niet 
alleen het zo gewenste verse bloed in het bestuur, zowel Joyce als Etty gaven aan zich vol 
te willen inzetten voor de vereniging en hebben dat vanaf dag één van hun intrede ook 
gedaan. 

Er gebeurde meer goeds: op de dag van de bijzondere ledenvergadering kregen we tijdelijk 
de beschikking over het Koningshuis, in het kader van LF 2018 'Kom op Verhaal'. Tot dan – 
en nu nog steeds – huurt de vereniging een ruimte op de eerste verdieping van het 
Dorpshuis voor het archief en de bibliotheek. De toegang tot deze ruimte is voor ouderen 
lastig. Verder liggen veel voorwerpen opgeslagen in de kelder van het Bezoekerscentrum:  
A moet daarvoor een andere oplossing gaan komen wanneer het Bezoekerscentrum in de 
nabije toekomst zal verhuizen,  
B  is deze situatie zeer ongewenst omdat de kelder ongeschikt is als opslagruimte. Jarenlang 
waren opeenvolgende besturen bezig geweest om onderdak voor de ’t Heer en Feer te 
realiseren, zonder enig resultaat. 

Vanaf de opening op 10 augustus is het Koningshuis als centrum van ’t Heer en Feer een 
groot succes gebleken. De daarin ingerichte kleine expositie – over de eilander taal, de 
walvisvaart, de Zeevaartschool, Vredenhof, de strandpalen – werd en wordt goed bezocht. 
Het totaal aantal bezoekers bedroeg in 2018 1.743, gemiddeld 19 per dag.  De vereniging 
kreeg meer bekendheid en last but not least meer inkomen, door verkoop van boekjes, door 
donaties. Er meldden zich behoorlijk wat nieuwe leden. 
 
Hieronder een staatje voor het jaar 2018. 

 

AANTAL LEDEN eiland wal  totaal 

1 januari 2018 198 220 418 

erbij  9 32 41 

eraf -3 -5 -8 

31 december 2018 204 247 451 
 
Veel bezoekers lieten in het gastenboek lovende woorden achter, vaak met de oproep het 
Koningshuis vooral te behouden in deze functie.  
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Dit is een goed moment om alle gastvrouwen en -heren te bedanken die tijdens 
openingsuren in het Koningshuis gasten ontvangen, deze wegwijs maken, vertellen en koffie 
en thee schenken. Zonder hun inzet zou het Koningshuis domweg niet kunnen zijn wat het 
is. Het animo van eilanders om mee te doen is groot. Daar zijn we als bestuur erg blij mee en 
dankbaar voor.  
Het gebruik dat aanvankelijk tot 18 oktober liep, werd verlengd tot het einde van het jaar en 
is wederom verlengd, tot 31 maart 2019. Of het Koningshuis in de toekomst definitief het 
onderdak blijft voor ’t Heer en Feer is nu nog niet duidelijk. Het bestuur zet zich daarvoor in 
en heeft een ondernemingsplan geschreven. Op deze manier wordt voor B & W concreet 
gemaakt hoe het bestuur een toekomst met daarin het Koningshuis als onderdak en levendig 
centrum voor het eiland ziet. Er is regelmatig met B & W overleg. 
 
Met alle aandacht voor het Koningshuis zouden we bijna vergeten dat er in 2018 nog veel 
meer gebeurde dat vermeldenswaard is. 
 
Er werd een start gemaakt met de renovatie van de taalstenen. Twee zijn er nu opgeknapt, 
die bij de Blauwe Palen en aan het Westerduinenpad. Ze zijn teruggelegd, schuin liggend in 
een sokkel, waardoor het weer er minder invloed op zal hebben naar we verwachten. 
Bedoeling is ook in 2019 weer twee stenen te renoveren. Van de gemeente hebben we 
daarvoor extra subsidie ontvangen voor de helft van de kosten. De andere helft is 
gefinancierd door een van onze leden.  
Informatie over de taalstenen kan via QR-tags worden opgehaald wat de taalroute nog 
leuker maakt. Het idee voor de technische uitvoering hiervan werd aangedragen door Frits 
Roelsma. 
 
In het Bezoekerscentrum werd de expositie over de strandpalen goed bezocht, hetzelfde 
geldt voor de expositie over Klaas Onnes die in mei werd ingericht en nu nog loopt. Het 
bijbehorende themanummer Klaas Onnes – kapitein en schilder – 'Een leven in het teken 
van de zee' vond zo veel aftrek dat er een tweede oplage is gedrukt. Het werd geschreven 
door zijn kleindochter Joke Gaasendam-Onnes. 
 
Ook de redactie van het tijdschrift heeft weer drie mooie edities afgeleverd. De deadlines 
voor de edities van 2019 zijn 15 maart, 15 juli en 15 november. Wilt u een artikel schrijven 
voor het tijdschrift, neem dan even contact op met Hilbert de Vries d.m.v. e-mailadres: 
hgdv@hetnet.nl 
 
De werkgroep Jaarboek verzorgde ook over 2017 weer een mooie editie. Die werd 
gepresenteerd in het COS tijdens het koffie-uurtje voor de ouderen, waarbij Lies Nieuwland 
het eerste exemplaar mocht ontvangen uit handen van onze toenmalige voorzitter Erik 
Gerbrands. 
De uitdaging blijft om de verkoop van het Jaarboek meer te stimuleren. Het bestuur zal zich 
daarvoor inzetten. Het Jaarboek is in cultuurhistorisch opzicht een belangrijk naslagwerk 
voor het eiland.  
 
De website is in een fris jasje gestoken. Dit werd mogelijk gemaakt door een gulle gift uit de 
gelederen van ’t Heer en Feer. De website is groeiende. I.v.m. het behoud van de ANBI-
status – waarover aan het einde van dit jaarverslag meer informatie –  staan Stichting en 
Vereniging apart vermeld in het hoofdmenu van de website. 
 
De collectie is terug te vinden via een tabblad op de website. De collectie is opgesplitst. In 
bibliotheek, beeld & geluid, archief en objecten. 
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Ook in 2018 hebben we mooie verworvenheden in ontvangst mogen nemen voor onze 
collectie. Deze zijn terug te vinden in het tijdschrift onder het kopje ‘verworvenheden’. 
 
Talenwonders hebben het eiland aangedaan. Dyami Millarson leerde in recordtijd de eilander 
taal. Er is zelfs een artikel over geschreven in de Telegraaf, dat door een aantal regionale 
kranten (niet door de LC) werd overgenomen. Mede hierdoor is de belangstelling voor de 
eilander taal weer helemaal opgebloeid.  
 
Op de basisschool is een project heemkunde gestart. Bedoeling daarvan is om de jeugd op 
speelse wijze in contact te brengen met de eilander cultuurhistorie. Iedere maand wordt een 
activiteit gepland in dat kader. Waar mogelijk wordt dit uitgebreid naar iets waartoe ook 
kinderen van gasten toegang hebben. Zo zijn er plannen voor een soort van puzzelfietsroute 
die cultuurhistorisch gericht is. 
 
D.m.v. donaties heeft het bestuur de film 'Walvis in zicht' kunnen aankopen. We hopen deze 
film binnenkort te kunnen gaan vertonen. De oude films die in het Koningshuis nu al vertoond 
worden zijn zeer in trek. De nu verworven film over de walvisvaart is een waardevolle 
aanvulling. 
 
Onze vereniging is afhankelijk van de inzet van vrijwilligers, alleen dan kan zij bestaan en 
bloeien. Ook in 2018 waren veel mensen actief, zowel in werkgroepen als daarbuiten. Als 
bestuur willen we iedereen van harte bedanken. 
 
Aan het einde kreeg het mooie jaar 2018  nog een lastig staartje. En wel door problemen met 
de ANBI-status. Dit behoeft enige uitleg: 
Van 1990 (oprichtingsjaar) tot 2007 was de vereniging ‘Cultuurhistorische Vereniging ’t Heer 
en Feer Schiermonnikoog’ een informele vereniging. 
In 2007 heeft de ALV op 31 maart besloten de statuten te doen opnemen in een notariële 
acte d.d. 26 mei 2007 en heeft zij haar naam gewijzigd in Cultuur Historische Vereniging ’t 
Heer en Feer. Daarnaast is ook de Stichting Beheer Historisch Erfgoed ’t Heer en Feer 
Schiermonnikoog opgericht. In deze stichting is de collectie ondergebracht. 
Zowel de Cultuur Historische Vereniging ’t Heer en Feer als de Stichting Beheer Erfgoed ’t 
Heer en Feer Schiermonnikoog zijn op 1 januari 2009 bij de Belastingdienst aangemerkt als 
ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en op 1 januari 2012 als culturele ANBI. 
Dit betekent dat de vereniging en de stichting geen successierecht of schenkingsrecht be-
hoeven te betalen over erfenissen en schenkingen. Iedere euro komt volledig ten goede aan 
de vereniging of stichting. Daarnaast heeft het schenken aan instellingen met een ANBI-
status zekere belastingvoordelen. Een status die vooral behouden dient te blijven. 
Om aangemerkt te kunnen blijven als ANBI moet aan wet- en regelgeving worden voldaan, 
waaronder de publicatie van bepaalde gegevens op de website. De Belastingdienst heeft 
echter geconstateerd dat op onze internetsite niet voor de vereniging en stichting apart be-
paalde gegevens worden gepubliceerd. Voor beide is nu een apart tabblad gemaakt zodat dit 
nu wel het geval is. Ook de (financiële) verslaglegging diende hierdoor ontvlochten te wor-
den. Leuker kunnen we het niet maken ….  
 
Het belangrijkste is dat we weer een vinkje achter onze naam krijgen, helemaal gezien kan-
sen en mogelijkheden die in 2019 op ons pad mogen komen!  
 

 


