Secretariaat: Louwvlakte 4, 9166 RP Schiermonnikoog - tel. 0620395896

Schiermonnikoog, 1 februari 2018
Het bestuur van de Cultuurhistorische Vereniging ’t Heer en Feer nodigt de leden uit voor de
algemene ledenvergadering op zaterdag 24 februari in het Dorpshuis te
Schiermonnikoog, aanvang 14.00u.
AGENDA.
1. Opening.
2. Vaststellen agenda.
3a. Vaststellen verslag van de ALV op 25 februari 2017.
3b. Vaststellen verslag van de bijzonder ledenvergadering op 2 september 2017.
4. Mededelingen.
5. Ingekomen stukken.
6. Jaarverslag 2017 door secretaris.
7. Financieel:
a Verslag van de penningmeester;
b Verslag van de kascommissie;
c Verkiezing kascommissie 2019;
d Vaststellen jaarrekening 2017;
e Vaststellen begroting 2018.
8. Verslagen van de werkgroepen:
- Sam Dijs: funerair erfgoed;
- Hilbert de Vries: tijdschrift
- Eric Augusteijn: expositie, collectiebeheer, jaarboek, websites
PAUZE - Tijdens de pauze kunnen leden uit een arsenaal van cultuurhistorisch materiaal
kiezen tegen een zelf te bepalen vergoeding.
9. Beleidsplan.
10. Bestuursverkiezing.
Kandidaten kunnen zich bij de secretaris aanmelden vóór de opening van de
vergadering.
11. Rondvraag.
12. Aankondiging algemene ledenvergadering 2019: datum, tijdstip en locatie.
13. Sluiting
KORTE LEZING DOOR HENDO TEENSMA over zijn juist verschenen boek.
Aan de keerzijde van deze pagina vindt u jaarrekening 2017 en begroting 2018.
Alle vergaderstukken zijn te downloaden van de website www.theerenfeer.nl
Het is prettig wanneer u bij verhindering dit door wilt geven aan het secretariaat:
secretaris@theerenfeer.nl
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Cultuurhistorische Vereniging ’t Heer en Feer
VERSLAG van de algemene ledenvergadering
op zaterdag 25 februari 2017 in het Dorpshuis
Aanwezig zijn, naast het bestuur, 22 leden en Jörn van Boven.
Bericht van verhindering is ontvangen van Chris Beuker, Egbert van IJken, René Boelen, Erik
Jansen.

1. Opening
Voorzitter Erik Gerbrands heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld conform het voorstel.
3a. Vaststellen van het verslag van de ALV van 20 februari 2016
Op voorstel van Hilbert de Vries wordt de zinsnede (pt 7a5) 'Nu zitten we weer 3½ jaar
met hetzelfde omslag.' vervangen door: 'We hebben nu voor 3½ jaar voldoende'.
Met deze wijziging verslag goedgekeurd.
3b. Vaststellen van het verslag van de ALV van 24 september 2016
Verslag goedgekeurd.
4. Mededelingen
Voorzitter meldt onze betrokkenheid bij het project van Harry Alers e.a. over het
behoud van de strandpalen als cultureel erfgoed.

5. Ingekomen stukken
Er is een e-mail gekomen van Jurjen Enzing van het Fries Film Archief. Hij biedt aan
ons video- en filmmateriaal kosteloos te digitaliseren. Secr. vraagt leden en anderen
om hiervoor materiaal aan te leveren. Lina Kool en Jan Holwerda melden zich aan.
Jan Willem Smaling meldt dat de films van vd Werff door Jan Fischer zijn
overgedragen aan Beeld en Geluid in Hilversum. JW benadrukt het belang van het
hebben van een eigen onderkomen, waar kwetsbaar materiaal veilig kan worden
opgeslagen.
6. Jaarverslag van de secretaris
Secr. leest het jaarverslag voor.

7. Financieel
Penn. vertelt hoe hij de financiële situatie van de vereniging bij zijn aantreden vorig
jaar heeft aangetroffen. Er is te royaal met geld omgegaan. Het is moeilijk om van de
gemeente de huur van ons onderkomen boven de bibliotheek gesubsidieerd te krijgen.
Wegens de door de gemeente gehanteerde rekenregels hebben we slechts €* 1300 van
de € 3600 binnengehaald. Nu we meer inzicht hebben in de werking van de
gemeentelijke regeling moet dat komend jaar beter gaan.
Van het jaarboek 2015 zijn er meer dan 200 over. Van het Jaarboek 2016 zijn er dan
ook minder besteld, 550 i.p.v. 750.

Penn. doet een dringend beroep op de leden om hun contributie via een machtiging te
laten innen. Dat is veel efficiënter. Hij stelt verontrusten gerust: een machtiging
intrekken is slechts een kleine moeite.
Kascommissie: door een misverstand in de communicatie was Maaike Klunnen niet op
het juiste moment beschikbaar voor het controleren van de kas. Harry Alers heeft het
toen ondershands van haar overgenomen. De aldus gevormde provisorische
kascommissie, bestaande uit René Boelen en Harry Alers, heeft de kas goedgekeurd.
De ALV dechargeert het bestuur.
Kascommissie voor volgend jaar: Maaike Klunne en Arend Maris.
Arend Maris uit zijn onvrede over de wijze waarop de jaarrekening via de website
bekend is gemaakt.
De vergadering keurt de begroting goed.

8. Beleidsplan - verzamelbeleid
Voorz. geeft toelichting op het beleidsplan. Een beleidsplan is nodig om de status van
Culturele AMBI te behouden. Het eerste deel is algemeen, grotendeels overgenomen
uit de statuten. Het tweede deel is meer praktisch en het is de bedoeling dat jaarlijks
bij te stellen.
Opmerkingen naar aanleiding hiervan:
Jan Willem Smaling: benadrukt nogmaals het belang van een eigen onderkomen. Hi
adviseert om op de schenkingsakte een zin op te nemen: 'Als er geen eigen
onderkomen is gaat het geschonkene naar de vaste wal.
Lina Kool geeft uiting aan de behoefte aan deskundige personen om met de collectie
om te gaan.
Meerdere personen reageren n.a.v. het onderwerp 'Oudheidkamer': De term
Oudheidkamer heeft een oubollige uitstraling, liever iets in de geest van clubhuis,
onderkomen. De wethouder heeft toegezegd dat vóór de zomer een overzicht wordt
gepubliceerd met de toekomst van de gemeentelijke gebouwen, zoals het huidige
bezoekerscentrum. Daarin zal ook expositieruimte voor 't Heer en Feer beschikbaar
moeten zijn, heeft het college in de gemeenteraad toegezegd. Onze voorkeur gaat uit
naar het Koningshuis (Nieuwestreek 1).
Marijke Hoekstra dringt erop aan dat het bestuur een brief naar college en raad stuurt
en daarin het Koningshuis claimt.
Hilbert de Vries zegt dat er in de kluis in het gemeentehuis speciaal voor 't Heer en
Feer ruimte is gereserveerd voor collectieopslag. Arend Maris bevestigt dat (noot vd
notulist: in ons bezit is een inventarislijst van de eigendommen van de vereniging die
in de gemeentekluis liggen).
Jan Willem Smaling wijst op de noodzaak notarieel vast te laten leggen wat er in geval
van opheffen van de vereniging met de activa gebeurt, alvorens de Beheerstichting kan
worden opgeheven.
Jan Willem Smaling adviseert om van boeken, voorwerpen e.d. die we in meervoud
bezitten minstens twee exemplaren aan te houden: één blijft altijd in eigen ruimte, één
kan uitgeleend worden.
Marga Flink uit haar bezorgdheid over de toestand van de spullen in de kelder van het
bezoekerscentrum. Die bezorgdheid deelt ieder, maar niemand heeft een oplossing.
Jan Willem Smaling verklaart bereid te zijn werkzaamheden uit te voeren om oud spul
te conserveren.

9. Werkgroepen
a-Tijdschrift

Hilbert de Vries doet verslag. De 19e jaargang komt nu, in de redactie zitten Hilbrand
Abma, Eddy Bakker, Erik Jansen en Hilbert zelf.
De redactie komt per nummer 1 à 2 keer bij elkaar, 3 nummers per jaar.
Themanummers hebben een eigen redactie.
Afgelopen jaar was er veel aandacht voor 150 jaar badplaats, komend jaar bestaat de
Oude Steiger 90 jaar, er leeft nog iemand (niet hier) die daaraan als 17-jarige heeft
meegewerkt.
Hilbert staat stil bij de goede samenwerking met NEF Kollum en speciaal bij het
overlijden van Bouwe Elzinga, jarenlang de contactpersoon daar.
Hilbert doet een oproep om kopij aan te leveren, ook verhalen over een meer recent
verleden horen bij de cultuurhistorie. Er is belangstelling, zie het enthousiasme voor
de FaceBook groep Oud-Schiermonnikoog.
Deadlines voor de komende nummers zijn 15 maart, 15 juli en 1 november 2017.
ArendMaris vraagt zich af of het geen tijd wordt voor een ander omslag. Jörn van
Boven is daar tegen.
b-Expositie
Bart Sikkema vertelt hoe de expositie 'Zomerhuis op Schier' tot stand is gekomen,
mede door initiatief en sponsoring door Sikko en Evelyn Onnes. Hij kondigt aan dat
van het onderwerp ook een boek in voorbereiding is, los van 't Heer en Feer.
c-Tomke
Cynthia de Jong: ook in het afgelopen jaar is er weer voorgelezen uit Tomke voor de
jonge kinderen. Er is zelfs dóór kinderen áán kinderen voorgelezen in het
Eilanders!Komend jaar komt er weer een Tomke-boekje, maar zeer eenvoudig, met
inlegvellen. Josine Olgers neemt het stokje van Cynthia over.
d-Archiefbeheer (bijlage)
Eric Augusteijn leest het verslag van deze werkgroep voor. De werkgroep bestaat uit
Marga Flink, Wietske en Arend Maris, Remkje Visser, Leentje Norden en Eric zelf. Er
is in het afgelopen jaar goede vooruitgang geboekt in het registreren en ordenen van de
boeken. Via het Iepen Mienskipsfûns is subsidie verworven voor inrichting en
aanschaffen van basisapparatuur voor het verder digitaliseren van de collectie. Nieuwe
leden zijn welkom.
Maaike Klunne biedt aan te komen helpen.
e-Jaarboek (bijlage)
Erik Jansen is wegens dringende bezigheden afgereisd naar het zuiden des lands,
daarom leest Eric Augusteijn zijn verslag voor.
Op 15 april 2016 is het jaarboek gepresenteerd bij de supermarkt. Het formaat is wat
groter, waardoor de foto's beter uitkomen. De verkoop is tegengevallen.
De redactie bestaat uit Erik Jansen, Eric Augusteijn, Rutger van Halm, Cynthia de
Jong, Arend Maris, Martje Mulder, Ed Kieckens en Hanneke Krol. Het boek moet
voor Pasen uitkomen.
Hilbert de Vries heeft er al jaren een probleem mee dat van een aantal overledenen een
uitgebreide levensbeschrijving in het jaarboek staat, van anderen alleen de naam
genoemd wordt.
Eric licht de wijze van selecteren toe: de levensbeschrijvingen zijn vooral bedoeld om
via deze een stukje geschiedenis van het eiland te beschrijven. Maar dat nabestaanden
van overledenen die niet geselecteerd zijn verdriet en teleurstelling ervaren is
begrijpelijk. Vorig jaar zijn van diegenen korte levensbeschrijvingen geschreven, maar
ook daarvoor ontbrak dit jaar de redactiecapaciteit.

Bart Sikkema suggereert om voor nabestaanden een formulier te ontwikkelen met
enkele vragen, aan de hand waarvan toch van iedereen een korte beschrijving kan
worden gemaakt, zonder dat dit te veel redactiecapaciteit vergt.
10. Bestuursverkiezing
Aftredend: Eric Augusteijn, herkiesbaar, maar niet in de functie van secretaris. Voorz.
bedankt Eric voor het vervullen van het secretariaat gedurende 4 jaar. Omdat er geen
kandidaat voor het secretariaat is, zullen de twee overblijvende bestuursleden zich
beraden over de verdeling van het werk.
Eric Augusteijn wordt herkozen als gewoon bestuurslid.

11. Rondvraag
Bauke Henstra: wat gebeurt er met de houten letters op De Riich als deze wordt
afgebroken?
Eric Augusteijn heeft met Romke gesproken. Als de letters verwijderd worden brengt
Romke ze naar 't Heer en Feer.
Els Claessens: de toestand van de Taalroute is hard achteruit gegaan. Misschien een
commissietje vormen? Geld reserveren!
Els zelf wil de tegels schoonmaken, Erik Gerbrands neemt nogmaals contact op met de
Steenhouwerij Buitenpost.
Harry Alers oppert het idee om bij het IMF subsidie te vragen voor de ontwikkeling
van een APP die informatie over een tegel geeft op het moment dat je er in de buurt
komt. Er zijn overigens nog voldoende folders met de vertaling van de gedichten.
G. Damhof vraagt aandacht voor het pad naar Vredenhof. Dat is niet of slecht
begaanbaar voor invaliden. Hij heeft er een brief over geschreven, maar die heeft de
secretaris niet bereikt. Hij zal hem opnieuw sturen.
Harry Alers zag het tijdstip van de ALV graag gewijzigd van zaterdagmiddag naar
vrijdagavond. Maar dat is minder gunstig voor leden van de vaste wal. Misschien om
en om?
12. Sluiting
Voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en hun inbreng en sluit de
vergadering. Wegens het gevorderde uur (het is 16.15) is er te weinig belangstelling
voor de vertoning van de video (fragment van Laat ze maar praten, Koos Postema,
1982). We beloven hem een keer in zijn geheel te draaien (bijna anderhalf uur).
Schiermonnikoog, 26 februari 2017
Eric Augusteijn, demissionair secretaris

Bijlage
Verslag werkgroep archiefbeheer
De werkgroep beheer bestaat uit Marga Flink, Wietske en Arend Maris, Remkje Visser, Leentje
Norden en ondergetekende. In het afgelopen jaar hebben we 2x assistentie gehad van mevrouw Manda
vd Haring, lid van de vereniging en vaste gast op het eiland. Van haar ervaring als vrijwilliger in een
bibliotheek konden we dankbaar gebruik maken.
De werkgroep archiefbeheer is in 2016 doorgegaan met de werkzaamheden die we daarvoor zijn
begonnen: het organiseren en inventariseren van het archief van de vereniging.
Praktisch alle voorwerpen zijn inmiddels ingepakt in genummerde dozen en vindbaar via het
computerbestand.
Het meeste werk in 2016 hebben we gehad aan het inventariseren en geordend opbergen van de
boeken. De collectie die we van Henk Koning hebben gekregen is inmiddels beschreven en
overzichtelijk opgeborgen in boekenrekken. Het bestand met boeken telt inmiddels 468 stuks, op te
zoeken via de titel, de naam van de schrijver of het jaartal van uitgifte.
Via het Iepen Mienskipfûns hebben we een subsidie verworven die we gebruiken voor de verdere
inrichting en het aanschaffen van de basisapparatuur, nodig voor het verder digitaliseren van de
collectie.
Niet alle leden van de werkgroep zijn altijd beschikbaar. Nieuwe leden zijn van harte welkom!
Geleidelijk aan komen we in de situatie dat belangstellenden ons archief kunnen raadplegen.
Verslag jaarboek 2016
Op 15 april 2016 vond bij Spar Brunekreef de presentatie van het jaarboek 2015 plaats. Dit gebeurde
in de supermarkt omdat de geschiedenis van de eilander levensmiddelenwinkels in dit jaarboek een
centrale plaats inneemt. Daarnaast was er in het jaarboek onder meer ook ruimte voor het
jaaroverzicht, de activiteiten van de scholen, bijzondere natuurwaarnemingen, gebeurtenissen van 25
en 50 jaar geleden en in memoriams van enkele overledenen. Het jaarboek 2015 werd gedrukt op een
wat groter formaat, zodat de foto’s beter tot hun recht komen. De vormgeving was net als de afgelopen
jaren in handen van Ebel Kuiper uit Sappemeer. Helaas valt het aantal verkochte nummers in
vergelijking met de vorige jaren tegen. Dus mocht u hem nog niet hebben, het kan nog.
Inmiddels is de redactie die bestaat uit Eric Augusteijn, Rutger van Halm, Erik Jansen, Cynthia de
Jong, Arend Maris, Martje Mulder, Ed Kieckens en Hanneke Krol alweer maanden bezig met het in
elkaar zetten van het Jaarboek 2016. Momenteel zijn we de laatste drukproeven aan het bekijken,
waarna het twaalfde jaarboek ter perse kan gaan. Het is weer een kleurrijk geheel geworden. 2016 was
een roerig jaar met festiviteiten rondom ons 150-jarig bestaan als badplaats, maar ook met de
dreigende gasboringen voor de kust van ons eiland. Deze en nog veel meer gebeurtenissen hebben een
plek in het jaarboek gekregen. We verwachten dat het nieuwe boek voor Pasen op het eiland is. De
oplage is dit jaar een stuk kleiner dan in de afgelopen jaren en op is op. Dus wees er snel bij!

Cultuurhistorische Vereniging 't Heer en Feer
VERSLAG bijzondere ledenvergadering 2 september 2017
Op zaterdag 2 sept. vond er een bijzondere ledenvergadering plaats in Herberg Rijsbergen aan
de Knuppeldam. Reden voor deze vergadering was het gegeven dat door Jeppe Balkema, neef
van de dit jaar overleden heer Teensma – Piet - het daardoor vrij gekomen woonhuis aan de
Langestreek te koop werd aangeboden aan ’t Heer en Feer.
Het bestuur achtte het nodig de leden hierover te informeren, zich te verantwoorden voor de
opstelling in deze en de leden te betrekken in het proces om te komen tot een onderdak voor ’t
Heer en Feer.
Voorafgaand aan een gesprek hierover werd Els Claessens – die al een aantal maanden
secretariaatswerk verricht – met algemene stemmen gekozen als bestuurslid in de functie van
secretaris.
Voorzitter Erik Gerbrands schetste in het kort hoe ’t Heer en Feer door de jaren heen – een
proces dat al decennia duurt – op zoek is geweest naar een pand waar het cultuurhistorisch
erfgoed van dit eiland ondergebracht kan worden, waar dit goed toegankelijk is voor
geïnteresseerden en waar dit erfgoed gekoesterd en uitgedragen kan worden. Onlangs nog
werd een vergeefse poging gedaan om het voormalige woonhuis van de familie Koning aan
de Nieuwestreek hiervoor te bemachtigen. De Gemeente besloot echter hier twee
appartementen in te gaan realiseren en stond niet open voor gefundeerde argumenten.
Probleem bij het nu gedane aanbod is naast de financiële onhaalbaarheid omdat de vereniging
over uiterst beperkte middelen beschikt, het feit dat de bestemming van het pand permanente
bewoning is en daar door de gemeente streng mee omgegaan wordt. Het huis staat nu in de
verkoop, nadat het bestuur bij Jeppe heeft aangegeven niet over de nodige middelen te
beschikken. Afspraak met Jeppe Balkema is dat hij ’t Heer en Feer in ieder geval informeert
wanneer er een serieus bod op het huis komt. Tot het moment van verkoop blijft het aanbod
voor ’t Heer en Feer van kracht. Overigens is het pand te klein om naast een bestemming voor
’t Heer en Feer een deel voor permanente bewoning te behouden. Daarmee wordt deze
mogelijkheid nihil, los nog van de financiën, gezien de opstelling van de gemeente.
Vanuit de vergadering werden diverse voorstellen gedaan om tot financiering van dit dan wel
een toekomstig pand te komen. Van het bezuinigen op kosten door inzet van leden tot het
uitgeven van obligaties. Het bestuur zal geopperde ideeën wanneer en waar mogelijk inzetten.
Er werd ingegaan op de rol van de Gemeente die in woord ’t Heer en Feer als behoeder van
het culturele erfgoed belangrijk acht, maar dit niet omzet in daden. Terwijl juist de Gemeente
een belangrijke medespeler zou moeten en kunnen zijn. Vóór de zomer zou de Gemeente
komen met een lijst ‘gemeentelijke gebouwen’ aan de hand waarvan verder gekeken zou
kunnen worden naar een geschikt pand. De lijst en bijbehorende notitie laat op zich wachten,
gehoopt wordt nu op oktober.
Alhoewel er door deze vergadering geen concrete stappen gezet kunnen worden – dat viel ook
niet te verwachten – was het een zeer nuttige bijeenkomst. De leden werden uitgebreid
geïnformeerd en toonden zich zeer betrokken. Ook zonder onderdak is ’t Heer en Feer een
krachtige vereniging.

Cultuurhistorische Vereniging 't Heer en Feer
Jaarverslag voor de ALV 24 februari 2018
Het leven kent ups en downs, dat geldt ook voor onze vereniging. Zeker in het het
afgelopen jaar, hetgeen zal blijken uit dit verslag daarvan.
Voor de jaarvergadering van 2017 – die was op 25 februari – had het bestuur een oproep
gedaan voor nieuwe bestuursleden, maar niemand had zich gemeld. Kort na die
vergadering heeft ondergetekende dat wel gedaan en de werkzaamheden van het
secretariaat overgenomen van Eric Augusteijn. Tijdens de bijzondere ledenvergadering in
september – ik kom daar nog op – is die functie officieel bevestigd.
Een belangrijk thema vormde dit jaar het onderdak voor de vereniging, helaas nog
steeds zonder succes:
Het Koningshuis dat leegstaat sinds het vertrek van de het echtpaar Koning naar de wal
kwam in beeld, waarbij we het pand zouden delen met een voorziening voor de ouderen
in onze gemeenschap. Nadat het bestuur op locatie de mogelijkheden had gepolst leek
er muziek in te zitten. Echter: de Gemeente had het plan daar twee appartementen te
realiseren voor permanente bewoning. Ondanks een stevige lobby vanuit het bestuur
richting de politiek is dit niet gelukt. De Gemeente hield voet bij stuk.
Vervolgens werd aan de vereniging te koop aangeboden het huis van dhr Teensma, Piet,
aan de Langestreek door zijn nazaten. Los van de vraag of het pand geschikt zou zijn,
ontbreekt het de vereniging aan financiële middelen voor de aankoop en de exploitatie.
Op 2 september is er een bijzonder algemene ledenvergadering geweest. Het bestuur
vond deze vergadering nodig om de leden te informeren over het gedane aanbod van de
familie Teensma plus de reactie daarop van het bestuur, alsmede om van gedachte te
wisselen over het thema onderdak. Uit de vergadering kwamen voorstellen, van kluswerk
door leden om kosten te drukken tot het uitgeven van obligaties ten einde financiële
middelen te vinden.
Eind 2017 werd ons vanuit de Gemeente in de persoon van wethouder Heeringa een
voorstel gedaan om de oude brandweerkazerne als onderdak te gaan gebruiken, samen
met de nautische vereniging. De Gemeente heeft een bedrag gereserveerd om het dak te
renoveren. Het pand verkeert in verwaarloosde staat en wordt momenteel o.a. gebruikt
als loods en werkplaats voor de oude reddingsboot, alsmede als opslagruimte voor
spullen van allerlei groeperingen op het eiland. Het bestuur heeft het pand bekeken. Dit
pand opknappen vraagt een stevige financiële injectie. Het is niet geïsoleerd, erg vochtig.
In de huidige staat ongeschikt om waardevolle bezittingen van de vereniging in onder te
brengen. Denk aan schilderijen, documenten e.d. De kwestie onderdak blijft er een van
een lange adem.
Dan een up dit jaar. De bootjesbak die jarenlang in slechte staat in de kelder van het BC
lag, werd op prachtige wijze en geheel kosteloos gerestaureerd door Louw Grilk, neef van
Wietske Maris. Het is monnikenwerk geweest, dat maanden tijd en energie heeft
gevraagd van Louw. Hij heeft deze klus met maximale toewijding en deskundigheid
verricht. In juni kwam hij met zijn vrouw op het eiland. Het bestuur heeft hem toen
uiteraard in het zonnetje gezet. Er werd een bezoek gebracht aan de Teensmazaal waar
de bootjesbak een plaats heeft gekregen. De bak werd ooit als lesmateriaal gebruikt in
de zeevaartschool.

In april werd het jaarboek gepresenteerd. Dat gebeurde dit jaar in het Zorgmedisch
Centrum, waarbij Elly Hedlund als oudste wijkverpleegster het eerste exemplaar kreeg
uitgereikt. In het boek is veel aandacht voor de historie van het Groene Kruisgebouw,
vandaar. Elly kwam met mooie verhalen uit de periode dat ze dit beroep hier uitoefende.
Teleurstellend is wel dat zo weinig leden het jaarboek ophalen. Tijdens de algemene
ledenvergadering kan dit alsnog.
De werkgroep collectiebeheer was ook afgelopen jaar weer druk bezig materiaal
waarover we beschikken te ordenen en vooral te digitaliseren. Met zekere regelmaat
krijgen we vanuit het land verzoeken om historisch materiaal. Altijd fijn wanneer aan
zo’n vraag tegemoet kan worden gekomen. In het laatste kwartaal van dit jaar is een
start gemaakt met het opzetten voor een nieuwe website waardoor dit materiaal nog
beter dan voorheen beschikbaar komt.
Naar verwachting zal de nieuwe website april 2018 de lucht ingaan. Daardoor zal
materiaal nog beter toegankelijk worden.
Fijn dat we een subsidie hebben mogen ontvangen van het Iepen Mienskip Fûns.
Graag had het bestuur dit jaar de taalroute laten opknappen. De financiële middelen
daartoe ontbreken. Er is nu voor gekozen om voorlopig twee stenen te laten renoveren:
die aan het Westerduinenpad en die bij de blauwe palen. Deze zijn er slecht aan toe
d.w.z. niet goed leesbaar meer. De andere stenen kunnen er nog mee door, ook al zijn
ook daarvan letters beschadigd. Inmiddels heeft Firma Dijkstra in opdracht deze stenen
gelicht. Ze zijn in de steenhouwerij in Buitenpost voor renovatie. Daarna worden ze
teruggeplaatst in een sokkel, zodat ze minder vatbaar zijn voor weersinvloeden. Vlak
voor de krokusvakantie worden alle stenen weer een keer schoongemaakt door mij.
Het Tomke project, bedoeld om kinderen kennis te laten maken met de eilander taal,
wordt komend jaar niet voortgezet in deze vorm. Het zou kinderen te weinig aanspreken
en gericht zijn op een wel erg jonge leeftijdscategorie.
Josine Olgers, in haar functie als bibliothecaresse, zal samen met het hoofd van de
basisschool een project heemkunde invoeren op de basisschool, waarbij gedacht wordt
aan groep 5 t/m 8. Dit project staat in de startblokken, er valt op dit moment niet meer
over te vertellen. Het gebeurt onder de paraplu van onze vereniging, als bestuur zullen
we de voortgang ervan volgen.
In december ging een nieuwe expositie van start in het Bezoekerscentrum, gewijd aan de
strandpalen. Harry Alers schreef het themanummer over dit onderwerp en heeft de
expositie met hulp van de collectiebeheerder ingericht. Op deze plaats nogmaals dank
aan Harry, die in korte tijd een interessant en mooi themanummer tot stand bracht.
Schildersgroep De Kwast heeft voor de expositie werk aangeleverd, ook deze mensen
van harte bedankt. De expositie zal tot ongeveer mei te zien blijven. Ook op andere
momenten kregen en krijgen de strandpalen aandacht, zoals tijdens de gedichtendag op
25 januari, waar Bert Lever heeft voorgelezen uit zijn gedichtenbundel 'Van paal tot paal.
Het strand van Schiermonnikoog'.
Zorgelijk is het teruglopen van het ledenaantal van de vereniging, daardoor krijgt de
vereniging naast minder draagvlak ook minder inkomsten. Daarnaast moeten bordjes
door steeds minder mensen in de lucht gehouden worden. De verschillende werkgroepen
werken hard, echter: het zijn veelal dezelfde mensen die actief zijn. Ook het afgelopen
jaar heeft dit kleine, gemotiveerde gezelschap fantastisch werk geleverd. Zie het
jaarboek, zie drie mooie edities van het tijdschrift, zie de expositie en minder zichtbaar
maar daarom niet minder belangrijk: Sam Dijs die het funerair erfgoed bewaakt en de
werkgroep collectiebeheer die er voor zorgt dat alle materiaal ook voor volgende

generaties beschikbaar blijft. Last but not least: een kleine vaste kern van mensen zorgt
voor de verspreiding van tijdschrift en themanummer op het eiland.
Het moge duidelijk zijn dat de vereniging niet kan bestaan zonder de inzet van haar
leden. Daarom bij dezen nogmaals een oproep aan onze leden zich aan te melden. We
zoeken zowel naar versterking van het bestuur als van de verschillende werkgroepen.

Cultuurhistorische Vereniging 't Heer en Feer
Jaarrekening 2017
Inkomsten
Contributies
Verkoop boekjes, etc
Verkoop jaarboek
Donaties, Taal, Tomke
Subsidie gem. Schierm.
Opbrengst. Themanr.

2017
Budget
10000,00
600,00
4000,00
200,00
1300,00
0,00

2017
Realisatie
9691,00
654,34
3942,75
141,00
1300,00
400,00

Totaal V&W

16100,00

16129,09

Uitgaven
Administratiekosten
Aanschaf Collectie
Drukkosten
Kosten jaarboek
Themanummers
Portokosten, versturen tijdschrift
Algemene portokosten
Bankkosten
Vergaderkosten
Diverse kosten, boekjes, ans., Tomke
Digitaliseren beeld / geluid
Eigen inbreng digit. Archiefbeheer
Expositie
Boek zeevaartschool
Retour machtigingen contr.
Speciale Projecten
Huur
voordelig saldo
Totaal V&W

Toelichting: 3 projecten zijn geoormerkt:
2017
Strandpalen
Website, apps
Digital. Archief

inkomsten
9880,00
7500,00
3560,00

uitgaven
2500,00
0,00
2804,86

saldo
7380,00
7500,00
755,14

2017
Budget
250,00
50,00
2800,00
4000,00
1500,00
1000,00
100,00
180,00
150,00
700,00
30,00
440,00
100,00
1000,00
0,00
200,00
3600,00
16100,00

2017
Realisatie
238,33
0,00
2977,09
4555,63
1982,20
1063,13
0,00
178,22
168,00
631,54
0,00
0,00
0,00
0,00
182,00
0,00
3600,00
552,95
16129,09

Cultuurhistorische Vereniging 't Heer en Feer
Begroting 2018
Inkomsten
Contributies
Verkoop jaarboek
Verkoop boejes etc.
Donaties
Archief beheer, digitalisering
Subsidie gemeente schierminnikoog
administratie kosten
Digitalisering Archief
Strandpalen project
Website, apps verbeteren

Totaal

2017
2018
realisatie budget
9691,00
9500
3942,75
4000
654,34
600
141,00
150
2804,86
750
1300,00
3500
0,00
0
3560,00
700
9880,00
7380
0,00
7500

31973,95

34080

Uitgaven
Administratiekosten
Archief beheer, digitalisering
Retour machtigingen
Drukkosten
Jaarboek kosten
Themanummer
Portokosten versturen tijdschr.
Algemene Portokosten
Huur onderkomen
Bankkosten
Vergaderkosten
Diverse kosten,
Expositie
boek zeevaartschool
Opknappen taalroute
Speciale projecten
Strandpalen project
Website verbeteren
Totaal

2017
2018
realisatie budget
238,33
250
2804,86
700
182,00
200
2977,09
3000
4555,63
4600
1982,20
1600
763,13
1000
300,00
300
3600,00
3600
178,22
200
168,00
200
631,54
800
0,00
550
0,00
1000
0,00
1000
0,00
200
2500,00
7380
0,00
7500
20881,00
34080

Cultuurhistorische Vereniging 't Heer en Feer
Balans per 31 december 2017
Activa
Rek. 413
Rek. 654
Kasgeld

Bank rekening courant
Spaarrekening

Totaal balans activa

Spaarrekening 2017
Beginsaldo
Rente

10962,49
2,34

Eindsaldo

10964,83

2017
18279,57
10964,83
58,60

Passiva
Balans
Reserve
Project
Project

29303,00

Totaal balans passiva

Eigenvermogen
Huur
Strandpalen, subsidie Mienskip
Website, apps subsidie

2016
9486,07
3600,00

13088,07
* zijn geoormerkte subsidies

2017
10823,00
3600,00
7380,00 *
7500,00 *
29303,00

