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JAARVERSLAG 2022 
 
Koningshuis 
Met de gemeente is tot overeenstemming gekomen dat de huurbetaling van de Stichting 
Beheer Historisch Erfgoed ’t Heer en Feer (‘Stichting’) start per 1 januari 2022.  
De huurovereenkomst is al eerder, op 1 juni 2021, ingegaan. De Stichting heeft de huur voor 
2022 (€ 8.400,-) aan de gemeente betaald. 
 
Vanaf 1 januari 2022 is de Stichting ook verantwoordelijk voor de betaling van de 
energiekosten. De Stichting kan meeliften op het contract dat de gemeente heeft afgesloten 
met Gazprom (contract tot einde 2023). Dat is in een tijd van torenhoge energiekosten zeer 
voordelig. De Stichting heeft een energievoorschot van 12 maanden x €200,- zijnde €2.400,- 
aan de gemeente betaald. Afgesproken is dat de eindafrekening begin 2023 plaatsvindt.  
 
Er zijn energiebesparende maatregelen getroffen door het ophangen van een isolerend 
gordijn voor de trap naar boven, het installeren van een klokthermostaat en het buitenlicht 
alleen tijdens de openingsuren van het Koningshuis te gebruiken. 
 
De gebruikers van het Koningshuis hebben twee maandelijks overleg over de gang van 
zaken.  
 
Het restant van de Iepen Mienskipsfûns-subsidie (€7.000,-) is ontvangen nadat de aanvraag 
tot subsidievaststelling was geaccoordeerd. 
 
Online Filmarchief verder uitgebreid 
In 2022 zijn er 16 films aan het filmarchief toegevoegd. Er zijn nu 73 films met bijbehorende 
datasheets opgeslagen in het archief. https://theerenfeer.nl/filmarchief/ 
 
De films zijn 24/7 via de website van ’t Heer en Feer, tegen een kleine vergoeding, te 
bekijken. In het filmzaaltje van ’t Heer en Feer zijn de films gratis te bezichtigen (ruimte voor 
8 personen). Ook in de woonkamer is een scherm opgehangen waarop via de beamer films 
bekeken kunnen worden. Dit scherm wordt alleen gebruikt bij activiteiten (ruimte voor 25 
personen). Er zijn in 2022 in totaal 233 films online besteld. 

Collectie - eilander erfgoed 
De eerste verdieping van het Koningshuis is in orde gebracht om het archief, de boeken en de 
objecten te ontvangen. De werkgroep collectiebeheer is druk bezig de bibliotheek en het 
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archief verder in te richten en toegankelijk te maken. Het depot komt daarna aan de beurt. 
Wekelijks is een groep van 5 personen aan het werk in het archief en de bibliotheek. 
 
Vanuit de provincie is er een delegatie langs geweest die zich bezighoudt met Wadden 
Digitaal. ’t Heer en Feer houdt vooralsnog de eigen lijn aan m.b.t. het digitaliseren. Wellicht 
haken we aan als het project wat verder is gevorderd. We hebben onze wensen kenbaar 
gemaakt.  
 
Eind 2022 heeft de Stichting een scanner gedoneerd gekregen. Begin 2023 volgt een tweede. 
Goed gereedschap is het halve werk: We zijn er blij mee! 
 
’t Heer en Feer heeft in 2022 een flink aantal schenkingen en een aatal objecten in bruikleen 
mogen ontvangen. Al deze schenkingen en bruikleenobjecten zijn geregistreerd door de 
collectiebeheerder en zijn terug te vinden op de website. Schenkingen worden ook vermeld in 
het tijdschrift ’t Heer en Feer. 
 
De Dorpsbodes van 2022 zijn alweer ingebonden en aan de reeks (1e editie in 1948) 
toegevoegd. Zo ook zijn alle jaargangen van ons tijdschrift (1e editie in 1999) ingebonden.  
 
Tentoonstellen eilander erfgoed  
 
Op dit moment worden in het Koningshuis onderwerpen getoond zoals o.a. onderwijs, jacht, 
eilander huizen, eilander tradities, de dijkdoorbraak, boeren, walvisvaart, kerken, Vredenhof 
en een deel van de verworven collectie van Jan Loman. In aansluiting op het verschijnen van 
de uitgave Wierom yn de Tiid zal de expositie worden gewisseld. Hiervoor zijn de 
voorbereidingen aan de gang. Het betreft bedrijven en winkels door de tijd heen op het 
eiland. 

Facilitaire taken zoals de huurbetaling aan de gemeente, aanspreekpunt richting de 
gemeente, de contacten met de medegebruikers, huisregels, gas/licht/water/internet, 
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,- (met een jaarlijkse indexatie van 1,5%). 

De verzekeringen van de Stichting en de Vereniging zijn in één pakket ondergebracht bij de 
Rabobank. 
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Cameratoezicht 
Na het ontvreemden van leesmateriaal en een Eilander huisje uit de expositie zijn er terstond 
camera’s opgehangen in het Koningshuis. Bezoekers van het Koningshuis weten d.m.v. 
borden op de voor- en achterdeur dat er cameratoezicht is. Beelden worden na een bepaalde 
periode overschreven en alleen gebruikt als daar aanleiding voor is. Hiervoor zijn afspraken 
gemaakt met de andere gebruikers van het Koningshuis.  
 
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. 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. Zie ook hiervoor de specificaties zoals die staan vermeld in het financiële 
jaarverslag, terug te vinden op de internetsite van 't Heer en Feer. 
 
Onderhoud collectie 
Het archief krijgt uniforme archiefdozen en in de bibliotheek krijgen alle boeken dezelfde 
sticker op de ruggen.  


