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JAARVERSLAG 2019 STICHTING  
 
Collectie - eilander erfgoed 
Vanuit verschillende kanten heeft ’t Heer en Feer nieuwe aanwinsten voor de 
collectie verkregen. Aan een aantal is via de website of Dorpsbode extra publiciteit 
gegeven. Alle aanwinsten zijn geregistreerd in het het schrift in het Koningshuis en 
worden via archiefbeheer opgenomen in de collectie. Nieuwe aanwinsten worden 
ook vermeld in het Tijdschrift ’t Heer en Feer. Ook worden nieuwe aanwinsten 
vermeld in het overzicht van de collectie dat op de website staat vermeld. 
 
In 2019 is er een buffer in de administratieve verwerking van nieuwe aanwinsten 
ontstaan.  
 
Filmarchief 
In 2019 zijn er 12 films toegevoegd aan het filmarchief. 
 
De collectie en het filmarchief zijn ondergebracht in de Stichting Beheer Historisch 
Erfgoed ’t Heer en Feer Schiermonnikoog. 
 
Permanent onderkomen – Het Koningshuis 
Op 15 oktober is het verlossende besluit gevallen het Koningshuis definitief te 
bestemmen voor culturele en gemeenschappelijke doeleinden. ‘t Heer en Feer wordt 
hoofdhuurder. Het huurcontact met de gemeente zal worden gesloten met Stichting 
Beheer Historisch Erfgoed ’t Heer en Feer Schiermonnikoog (De Stichting). De 
Stichting sluit op haar beurt gebruikersovereenkomsten met de Cultuur Historische 
Vereniging ’t Heer en Feer (De Vereniging), Ouderenzorg en schilderclub De Kwast.  
 
Wensen en eisen van de gebuikers en de gemeente Schiermonnikoog als eigenaar 
van het pand zijn in kaart gebracht. De gemeente Schiermonnikoog stelt een krediet 
van €200.000,- beschikbaar voor de verbouwing van het pand. Op grond hiervan is 
een huurprijs van €8.400,- (2020) en een prijsindex van 1,5% per jaar vastgesteld. De 
huurprijs en andere huurdersgebonden kosten dienen door de gebruikersgroepen te 
worden opgebracht. Er is een sluitende exploitatiebegroting gemaakt (zie begroting 
Stichting 2020).  
 
Voor de inrichting van het Koningshuis is een subsidie aangevraagd bij het Iepen 
Mienskipsfûns (IMF). In november ontvingen de Stichting het bericht dat de 
aangevraagde subsidie van €35.000,- door het IMF is toekend. Daarnaast kregen de 
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Stichting nog een aanmoedingsprijs van €2.028,- daar het project Koningshuis - ‘De 
huiskamer van Schiermonnikoog’ als voorbeeldproject is bestempeld door het IMF.  

Facilitaire taken 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 geregeld. Hiervoor betaalt de Vereniging 
jaarlijks een vergoeding van € 3.500,-. 

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 Stichting Beheer Historisch 
Erfgoed vindt uitsluitend plaats ten dienst van het in standhouden van de Stichting 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. 

 
Renoveren monument taalroute 
Vlak voor de November Wandelmaand zijn alle 8 de taalstenen gerenoveerd en terug 
geplaatst. De stenen zijn onder een hoek op een sokkel geplaats waardoor er minder 
vuil en regenwater op blijft liggen. De 8 taalstenen en het gedicht op de abri aan de 
Oosterreeweg zijn allen voorzien van een QR-code. Bij gebruik van de QR-code op de 
smartphone wordt het gedicht in de eilander taal voorgelezen, verschijnt de 
Nederlandse vertaling op scherm, is er meer informatie over de dichter te lezen en 
verschijnt er een plattegrondje waarop alle negen taalplekken zijn aangegeven. Er is 
nog een voorziening aanwezig om in toekomstig onderhoud te voorzien. 

 
Onderhoud collectie 
Afgelopen jaar zijn verschillende objecten gerenoveerd door vrijwilligers (eigen 
leden). Ook voor komend jaar staat een aantal items op het programma dat 
onderhoud behoeft. 
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