Verslag van de algemene ledenvergadering
van ’t Heer en Feer op 24 februari 2018.
1.Opening.
Voorzitter Erik Gerbrands heet iedereen welkom.
Er wordt stilgestaan bij het overlijden van Harm Bentum, van wie vandaag afscheid
wordt genomen. Dat is voor een aantal leden de reden niet aanwezig te zijn nu.
De voorzitter vraagt of er leden zijn die iets willen inbrengen voor de rondvraag.
Dat zijn: Bauke Henstra, Marga Flink.
2. Agenda.
punt 7 FinancieeL> volgorde wordt gewijzigd: eerst verslag kascommissie en verkiezing
kascommissie, daarna verslag penningmeester, jaarrekening 2017, begroting 2018.
3a. Vaststellen verslag ALV 25 februari 2017.
Het verslag wordt goedgekeurd.
3b. Vaststellen verslag bijzondere ledenvergadering op 2 sept. 2017.
Het verslag wordt goedgekeurd.
4.Mededelingen.
- De voorzitter spreekt een bedankje uit voor Francien en Erik Jansen wegens hun
jarenlange inzet voor de vereniging.
- 11 april zal er een werkconferentie zijn voor alle werkgroepen en bestuur.
Uitnodigingen volgen nog.
- de website wordt vernieuwd door firma Konstruktief. Dat traject is gaande. Naar
verwachting gaat de site eind maart in de lucht. De vernieuwing geldt ook voor de site
van het funerair erfgoed die geïntegreerd zal worden.
Deze vernieuwing is mogelijk door een donatie voor alle kosten van dit traject.
-Het filmmateriaal van Dick Kool wordt gedigitaliseerd.
5. Ingekomen stukken.
Secretaris Els Claessens meldt 24 afmeldingen te hebben ontvangen.
Verder noemt zij een bericht van Lina Kool ivm de digitalisering van het filmmateriaal van
Dick. In de Dorpsbode van 15 februari heeft daarover een stukje gestaan.
Het Fries Film Archief klaart deze enorme klus en is onder de indruk van de hoeveelheid
en de kwaliteit van het materiaal. Dit laat het archief weten - Jurjen Enzing – met de
opmerking dat dit materiaal van grote waarde is voor eenieder die geïnteresseerd is,
zeker ook voor toekomstige generaties.
6.Jaarverslag 2017
Het verslag staat op de site, op verzoek wordt het voorgelezen door de secretaris.
7.Financieel.
a. Verslag kascommissie, Arend Maris en Maaike Klunne. Arend Maris prijst
penningmeester Hans Vugts om zijn bijzonder nauwkeurige wijze van werken en spreekt
zijn vertrouwen in hem uit. Er zijn geen onregelmatigheden gevonden.
b. Verkiezing kascommissie 2019. Arend Maris blijft aan en zal worden bijgestaan
door Marijke Hoekstra in deze ronde.

c. Verslag van de penningmeester ( Hans Vugts)
Allereerst wordt een oproep gedaan aan de leden hun contributie te betalen dmv een
machtiging. Dat scheelt de vereniging veel geld aan portokosten, de machtiging is altijd
in te trekken. Het formulier daarvoor blijkt lastig te vinden op de site. Daar zal naar
gekeken worden, verder zal de secretaris desgewenst machtigingsformulieren bezorgen
bij de leden die dat wensen. In de pauze kunnen leden bij haar naam en adres opgeven.
De penningmeester meldt dat het nadelig saldo van een jaar geleden van rond E 300 is
omgezet in een positief sado van rond E 100, wanneer ook de nagekomen facturen in
januari voldaan zijn.
Het ledental loopt terug, zorgelijk ook ivm minder inkomsten door contributie. Reden van
afmelding naast overlijden ook bezuiniging, niet altijd wordt de reden vermeld. De
penningmeester geeft tips als iemand een lidmaatschap voor een jaar, een jaarboek of
themanummer cadeau te doen. Ideeën om tot een betere financiële situatie te komen
zijn welkom. Er zijn nu rond de 450 betalende leden, helft eiland- en helft walleden.
d. Vaststellen jaarrekening 2017.
De penningmeester meldt dat de kosten voor het jaarboek binnen de perken gehouden
moeten worden. Hij acht regelgeving nodig. Nu gebeurt het dat het jaarboek ineens
duurder blijkt dan gepland, door bijv. groot aantal pagina’s, en de prijs omhoog moet.
Door subsidie vanuit het Mienskip, donatie website en het palenproject heeft hij de
maximale subsidie bij de Gemeente van E 3.500 weer binnengehaald voor 2018. De huur
voor de twee ruimtes in gebruik in het Dorpshuis is echter al E 3.600. Dit punt zal aan de
orde komen in het gesprek met de Gemeente dat op de rol staat voor a.s dinsdag (27)
De jaarrekening 2017 wordt vastgesteld.
e. Vaststellen begroting 2018.
Het opknappen van de taalroute heeft een aanvang genomen, hiervoor is dus een bedrag
opgenomen.
Lopende projecten zijn opgenomen in de begroting, mogelijk wordt een deel der
bedragen hiervoor doorgeschoven naar 2019, om financieeltechnische reden.
Ideeën om in te dienen voor subsidie zijn welkom, het Mienskip is erg bereid naar
mogelijkheden te kijken. Dit heeft een gunstig effect op d ehoogte van de subsidie van
de Gemeente. De penningmeester is bereid te helpen bij het invullen van een aanvraag
subsidie bij het Mienskip.
Wat betreft het boek over de zeevaartschool in wording: als vereniging kunnen we het
risico niet lopen dat te weinig boeken worden verkocht en we daardoor een groot
financieel verlies lijden. Een oplossing zou zijn een sponsor die dat risico op zich neemt.
Het themanummer over de strandpalen vindt veel aftrek, hopelijk verdienen we er op.
De bedragen voor projecten zijn geoormerkt omdat anders het voordelig saldo te hoog
lijkt, ongunstig voor aanvragen maximale subsidie van de Gemeente.
De begroting voor 2018 wordt vastgesteld.
8. Verslagen van de werkgroepen.
Jaarboek. Hanneke Krol leest het verslag voor. Ze legt uit dat ieder lid van de
werkgroep een hoofdstuk op zich neemt, Nathan Brinkman doet eindredactie en
drukkerij. Het jaarboek 2017 is dikker dan het vorige, met enige moeite is ingekrompen
naar 144 pagina’s. Streefdatum voor uitreiking is eind maart, dit zal in de Dorpsbode
worden aangekondigd.
Opvalt dat weinig leden het jaarboek kopen.
Het bestuur zal met de werkgroep in gesprek gaan over evt regelgeving, hoe kosten
binnen grenzen te houden.

Funerair erfgoed. Ivm afwezigheid van Sam Dijs (vakantie) leest de secretaris het
verslag voor. Dit zal binnenkort ook op de site te lezen zijn.
Arend Maris vraagt naar de koppeling tussen deze werkgroep en de vereniging. De
voorzitter antwoord dat er regelmatig contact is tussen bestuur en werkgroepen, de
website van het funerair erfgoed wordt geïntegreerd in die van de vereniging. Nu is die te
vinden via een link van de site van ’t Heer en Feer. Na de vernieuwing zullen gegevens
op de site makkelijker aan te vullen zijn.
Tijdschrift. Ivm afwezigheid van Hilbert de Vries ( afscheid van Harm Bentum) leest de
secretaris het jaarverslag voor. Vermeld staat het bijzonder mooie themanummer, door
Harry Alers verzorgd. Verder wordt het uitstekende contact met drukker Trion/Nef uit
Kollum genoemd.
De redactie heeft een paar verzoeken:
-zou graag meer kopij ontvangen.
-zou graag zien dat de vereniging zich meer naar buiten toont door bijv het organiseren
van lezingen.
-zou graag zien dat de vereniging mee gaat doen in oktober met “ maand van de
geschiedenis”.
Website. Door Eric Augusteijn. Er is al het nodige gezegd, mn over de vernieuwing.
Na iedere bestuursvergadering staat nu een verslag daarvan op de site.
Collectiebeheer. Door Eric Augusteijn. De werkgroep heeft afscheid moeten nemen van
Leentje Norden, een zeer gewaardeerd, wegens overlijden. De leden zijn nu: Marga Flink,
Els Barnhard, Remkje Visser en Eric Augusteijn. Zij inventariseren en digitaliseren
materiaal en gebruiken daartoe twee ruimtes in het Dorpshuis. Dankzij subsidie van het
Mienskip werden stellingkasten en pc-apparatuur aangeschaft.
Na het overlijden van Piet Teensma kwam via hem het archief van Durk Reitsma naar het
archief, dit betekent veel werk.
Een punt van zorg zijn de opgeslagen voorwerpen in de kelder van het
Bezoekerscentrum. Veel daarvan vraagt om renovatie, dit heeft geen zin zo lang er geen
eigen onderdak is.
De werkgroep zou graag meer mensen hebben voor al het werk, mn mensen die handig
zijn met een pc. Maaike Klunne geeft aan te willen helpen bij opruimen.
Expositie. Door Eric Augusteijn. Deze werkgroep bestaat in feite niet meer, wel wordt er
toegewijde hulp gevonden op aanvraag. Geïnteresseerden voor deze werkgroep graag
contact opnemen met het bestuur.
“onder-dak”werkgroep. De voorzitter vermeldt deze als een ad hoc werkgroep die de
basisvoorwaarden voor een onderdak heeft onderzocht en uitgewerkt. Dinsdag 27 febr.
zal er een eerste gesprek zijn met ambtenaren van de Gemeente en een
vertegenwoordiging van het nautisch centrum. De Gemeente heeft de oude
brandweerkazerne, nu in gebruik als botenloods en opslagruimte, bedacht als toekomstig
onderdak voor zowel onze vereniging als het nautisch centrum. Het pand is zwaar
verwaarloosd, er zal veel geld mee gemoeid zijn dit geschikt te maken. De vraag is
natuurlijk wie dit gaat betalen.
PAUZE.
In de pauze is er gelegenheid tegen een vrijwillige bijdrage boeken te uit te kiezen. Net
gaat om materiaal waarvan er meerdere exemplaren in het archief aanwezig zijn dan wel
om iets dat daar niet thuishoort.

Na de pauze neemt Eric Augusteijn eerst het woord vanwege zijn verzuim bij de
werkgroep collectiebeheer ook Remkje Visser als lid te noemen. Om privé redenen was
zij lange tijd niet actief.
De voorzitter spreekt zijn dank uit voor de inzet van Hilbert de Vries die op de
struunmarkt boekwerk van de vereniging verkoopt en daar veel bij weet te vertellen.
9. Beleidsplan 2018.
Het beleidsplan is te lezen op de site. Veel van wat daarin staat is vandaag aan de orde
geweest.
Arend Maris vraagt naar wat het het speerpunt is. De voorzitter antwoordt: onderdak.
10. Bestuursverkiezing.
Er zijn geen aanmeldingen.
Er is een rooster van aftreden, het bestuur gaat dit zodanig aanpassen dat niet alle
bestuursleden tegelijkertijd aftredend zijn.
De voorzitter meldt dat het bestuur altijd op zoek is naar mensen, mn naar mensen met
een bepaalde deskundigheid, vooral pr, marketing.
11. Rondvraag.
-Bauke Henstra die zich daarvoor aanmeldde zegt dat het niet meer nodig is.
-Marga Flink heeft een vraag ivm de naamswijziging van Rijsbergen na overname door
de monniken die dit ‘klooster Schiermonnikoog’ willen gaan noemen. Kan het bestuur iets
doem om de naam te behouden? De oorsprong van de naam wordt op verzoek uitgelegd
door de secretaris, huidige eigenaar van het pand. Vanuit de vergadering komen andere
stemmen die de naamswijziging goed vinden.
-Harry Alers heeft een opmerking mbt tijdstip van de ledenvergadering. Er is ooit
gesproken over om het jaar de vergadering ’s middags – ’s avonds. De middag wordt
gekozen om walleden de gelegenheid te geven aanwezig te zijn. Vandaag is dat ongeveer
een kwart van de aanwezigen.
Voor volgend jaar is weer de middag gereserveerd in het Dorpshuis, 23 februari 2019.
-Harry Alers vraagt naar voortzetten expositieruimte wanneer het Bezoekerscentrum
sluit. Antwoord van de voorzitter: de Gemeente heeft toegezegd dat er geen gat zal
vallen tussen sluiten en een alternatief. Dit staat op papier.
12. Aankondiging ALV 2019.
Zaterdag 23 februari 2019 14.00u Dorpshuis.
13. Sluiting.
De voorzitter dankt iedereen voor aanwezigheid en sluit de vergadering.
Aansluitend vertelt Hendo Teensma kort over zijn boek “Historie van Schiermonnikoog,
feiten & fictie”.
Het boek is nu nog te bestellen via h.d.teensma@knid.nl en zal te koop zijn in
boekhandel Kolstein.

Verslag van de bijzondere ledenvergadering
van ’t Heer en Feer op 21 juli 2018.
Locatie : Dorpshuis, documentatiecentrum van ’t Heer en Feer. Tijdstip 14.30u.
Van het bestuur aanwezig:
Eric Augusteijn, Hans Vugts, Els Claessens
Aanwezig als voorgedragen leden voor het bestuur :
Etty vd Veer, Joyce van Bon.
Hans Vugts opereert als voorzitter van de dag.
1. Hans opent de vergadering.
Hij brengt in herinnering waarom deze vergadering nodig is: Erik Gerbrands moest
terugtreden als voorzitter vanwege zijn functie als wethouder die hij in maart na de
gemeenteraadsverkiezingen aannam. Daardoor werd het bestuur met drie personen wel
erg klein.
2. Mededelingen.
Als eerste richt Hans het woord tot Heidi en Erik. Zij hebben hun huis altijd gastvrij
opengesteld voor de bestuursvergaderingen, waarbij Heidi naast koffie en thee ook altijd
zorgde voor overheerlijke koekjes. Als dank voor die gulle gastvrijheid overhandigt Hans
haar een boeket bloemen.
Daarna richt hij zich tot Erik die hij een geduldige, vriendelijke en deskundige voorzitter
noemt. Dat geduld toonde hij oa tijdens overleg met B&W.
Hans maakte kennis met de uitstekende wijnkelder van Erik en Heidi, reden om hem als
afscheidscadeau met een bedankje een goede fles wijn te overhandigen, die Joyce van
Bon met kennis van zaken heeft uitgezocht.
Daarna neemt Erik kort het woord. Het afscheid moeten nemen als voorzitter van ’t Heer
en Feer vond hij het enige negatieve bij het aannemen van de functie als wethouder.
Vanuit zijn portefeuille heeft hij geen bemoeienis, daar gaat de andere wethouder over,
maar zal zich blijven inzetten voor ’t Heer en Feer.
De tweede mededeling van Hans betreft de machtigingen: deze dienen gebruikt te
worden wanneer er gestemd moet gaan worden.
3. Bestuursverkiezing.
Hans geeft een inleiding: Joyce en Etty stuurden ieder een email naar het bestuur met
het bericht dat ze interesse hebben om plaats te nemen in het bestuur. De gesprekken
die het huidige bestuur met ieder van hen had waren dermate positief dat beide alvast
gingen warmlopen door aanwezig te zijn bij de bestuursvergaderingen, waartoe ze waren
uitgenodigd.
Ook Ger Heeringa meldde zich aan om actief te worden in ’t Heer en Feer. In het gesprek
dat het bestuur met hem had gaf hij meteen aan uitdrukkelijk als bestuurder te willen
fungeren, geen praktische klussen te zullen doen. Het gaat hem om lijnen uitzetten,
ontwikkeling. Omdat we daar met Etty en Joyce al twee mensen voor hadden gevonden
wilden we graag nogmaals met hem in gesprek. Helaas was dat onmogelijk. Hij stond op
het punt op vakantie te gaan voor langere tijd en zou dus ook niet op 21 juli aanwezig
zijn.
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Daarvoor had hij zich niet afgemeld. Hij kan zich dus ook niet presenteren, zijn motivatie
niet aan de leden kenbaar maken. Voor het bestuur was dit reden hem niet te zullen
voordragen.
Ook Thom Verheul meldde zich. In het gesprek met hem gaf hij aan actief te willen
worden in de vereniging en wel van alles te willen doen. Het gesprek was positief. Eric
Augusteijn kwam toen met het voorstel dat hij in februari 2019 terugtreedt als
bestuurslid waardoor er ruimte komt, bijv. voor iemand als Thom. De leden beslissen
daarover. Aldus is toen zo besloten.
Harry Alers vraagt naar het aantal personen dat we in het bestuur wensen. Antwoord van
de voorzitter : vijf.
Bauke Henstra brengt in dat het aantal bestuursleden oneven dient te zijn.
Vervolgens stellen Joyce en Etty zich voor aan de leden:
Joyce :
Ze is aangenaam verrast door de grote opkomst. De aanleiding voor haar was het
vertrek van Erik en een gesprek met hem. Ze was altijd al geïnteresseerd. Leest
de tijdschriften, themanummers en bezoekt de tentoonstellingen. Eilander erfgoed
bewaren en bewaken is belangrijk, zoals de eilander taal.
Etty:
Sluit zich graag hierbij aan. Dan wel niet hier geboren, haar wieg stond hier wel,
is hier altijd gekomenen, kocht in 1994 wat Hotel Bernstorff ging heten, geopend
in 1998. Heeft eilander roots. Haar overgrootvader was hier hoefsmid. Haar vader
was zgn zomerarts in de 60-ger jaren, haar eigen zoon is hier geboren haar
moeder woont hier. Ze vindt het cultureel erfgoed belangrijk, voor de toekomst,
voor de jeugd, het moet toegankelijk zijn. Voor haar heeft huisvesting prioriteit.
Harry Alers vraagt wat de verwachtingen zijn van Joyce en van Etty m.b.t. hun positie in
het bestuur. Beiden geven aan aanjager te willen zijn. De vereniging meer bekendheid
geven. Het ledental doen groeien, dingen gelieerd aan ’t Heer en Feer er meer bij
betrekken. Verder vinden ze belangrijk als bestuur plezierig met elkaar te werken, je
moet het samen doen.
Etty geeft nog aan dat het belangrijk is niet terug te kijken maar vooruit. Dit zorgt voor
enige hilariteit, want wat doet een cultuurhistorische vereniging. Ze bedoelt de
akkefietjes uit het verleden daar laten, je richten op de toekomst van de vereniging.
Harry Alers vraagt naar de stemprocedure.
Stap 1 moet zijn van 4 naar 5 bestuursleden.
Niemand is daartegen, dit wordt met algehele stemmen aangenomen.
Stap 2 Al of niet schriftelijk stemmen. Eén persoon vraagt om schriftelijk stemmen, dat
gebeurt dan.
Eerste stemronde voor Joyce, tweede stemronde voor Etty. Nog even wordt uitgelegd dat
het niet gaat om te kiezen voor één van hen, we hebben nl twee nieuwe bestuursleden
nodig om op vijf te komen.
Eric Augusteijn en Roos Nieweg behandelen de stembriefjes voor Joyce > 58 voor en 1
ongeldig.
Harry Alers en Ilja Zonneveld behandelen de stembriefjes voor Etty > 51 voor en 5
tegen.
Joyce en Etty worden daarmee beiden in het bestuur gekozen.
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4. Rondvraag.
Eric Augusteijn geeft aan dat hij dan wel zijn werk als bestuurder zal neerleggen in
februari, maar al zijn andere werkzaamheden graag zal voortzetten. Hij is actief in een
aantal werkgroepen.
Gerard Beentjes maakt van de gelegenheid gebruik om het project : 'dichten over de zee'
onder de aandacht te brengen. Deelt na afloop folders uit.
Marga Flink vraagt waarom de strandpalenexpositie maar zo kort heeft geduurd, meestal
zijn exposities er wel een jaar. Eric Augusteijn legt uit dat de expositie Zomerhuizen zou
lopen tot april/mei van dit jaar en die van de strandpalen daar tussen is gestopt. De
volgende expositie, die over Klaas Onnes was al gepland en voorbereid. Harry Alers
meldt dat het materiaal van de strandpalenexpositie er nog is dus er kan altijd nog iets,
bovendien is www.trouwewachters.nl net de lucht ingegaan.
Jan Willem Smaling: Natuurmonumenten heeft aan het westerstrand de zgn wipperpaal
weggehaald. Die zou volgens hem daar terug moeten, ’t HF zou daar een zet toe kunnen
geven.
Marga Flink vraagt hoe het bestuur omgaat met het boek van Hendo Teensma.
Hans Vugts zegt een recensie te schrijven voor het tijdschrift. Els Claessens lijkt het erg
lastig, het vraagt nogal kennis en onderzoek om tot een beoordeling te komen. Marga
Flink noemt dat de oudheid van het papier wel is onderzocht maar niet de inkt. Harry
Alers heeft zich beziggehouden met onderzoek naar de kaperskaart, die afwijkt van de
andere kaarten. Er is onderzoek gedaan, duidelijk is dat de kaart niet van Donema is
maar van iemand door hem geïnspireerd of een leerling. Tresoar haalt de bordjes weg
die naar Donema verwijzen. Onderzoek van de inkt biedt te weinig mogelijkheden omdat
de marge in tijd te groot is. Er staat een inhoudelijke discussie, hier niet op zijn plaats en
door het bestuur afgekapt. Het bestuur zal zich tijdens een vergadering hierover buigen,
daarna met een standpunt naar buiten komen.
Els Claessens wordt bedankt voor verzorgen catering.
5. Hans Vugts sluit de vergadering.
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