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BELEIDSPLAN 2021  
 
In de statuten staat: 
 
De stichting heeft ten doel:  
 

1. Het vergaren van historische objecten en collecties, welke behoren tot het erfgoed 
van het eiland Schiermonnikoog.  

2. Het tentoonstellen van dit erfgoed aan een breed publiek.  

3. Het vergaren van financiële middelen om historische objecten en collecties die 
behoren tot het in lid 1 bedoelde erfgoed aan te kopen en te beheren.  

4. Het op verantwoorde wijze beheren van dit erfgoed, zodat deze de tand des tijds kan 
doorstaan.  

 

 
Ad. 1 Vergaren collectie – eilander erfgoed  

Na de verbouwing van het Koningshuis zal op de eerste verdieping ruimte 
beschikbaar komen voor kantoor, bibliotheek, archiefruimte en opslag objecten.  
Hier zal de collectie ordentelijk en overzichtelijk worden opgeslagen.  
 
Doordat ’t Heer en Feer meer zichtbaar is geworden, zijn mensen meer bereid 
eilander erfgoed (met verhaal!) aan ’t Heer en Feer te schenken dan wel tijdelijk in 
bruikleen te geven. Dit is een positieve ontwikkeling!  
 
Nieuwe aanwinsten dienen Schiermonnikoog-gerelateerd te zijn. Ook worden zij 
gekenmerkt door uniciteit, dienen daarbij van voldoende kwaliteit te zijn en 
cultuurhistorische waarde te hebben.  
 
Het streven is de komende periode ook zelf actief op zoek te gaan naar eilander 
erfgoed via bijvoorbeeld (online)veilingen. Na inhuizing in het Koningshuis zal hier 
meer aandacht voor zijn. 
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Online collectiebeheersysteem 
Het delen en verrijken van de collectie van het eilander erfgoed kan verder 
bevorderd worden door dit online en multi-actief te delen onder belangstellenden. 
Dit punt zal eind 2021 door het bestuur samen met de werkgroep collectiebeheer 
verder worden opgepakt. Zo ook voor de subsidiemogelijkheden op dit gebied. 

 
Ad. 2 Permanent onderkomen – Het Koningshuis 
 

De verbouwing 
De verbouwing is in volle gang. De verbouwing valt onder de verantwoordelijkheid 
van de gemeente. ’t Heer en Feer heeft bedragen gereserveerd voor het inrichten van 
het Koningshuis en voor de verhuizing. Naar verwachting zal de verbouwing eind 
april 2021 zijn afgerond waarna het streven is voor het zomerseizoen de deuren 
weer te openen. 
  

 Na de verbouwing 
Doordat het archief, de bibliotheek, de (opslag van) objecten en de expositieruimte 
allemaal onder één dak komen is het Koningshuis het kenniscentrum op 
cultuurhistorisch gebied. De ruimte op de eerste verdieping is niet toegankelijk voor 
publiek maar kan wel op afspraak door belangstellenden worden bezocht. 
 
Er zullen zoveel mogelijk objecten wisselend worden getoond aan het publiek.  
Het filmarchief is altijd (gratis) beschikbaar in de filmzaal (en online tegen geringe 
betaling via de website). Gastvrouwen en -heren hebben kennis dan wel weten 
binnen ’t Heer en Feer de weg te vinden aan de gevraagde informatie te komen. Om 
de dempel zo laag mogelijk te houden blijft de donatiepot en zal er geen entree 
worden geheven. 

 
De Stichting wordt hoofdhuurder van het Koningshuis. De Stichting 

 
• heeft gebruikersovereenkomsten met de medegebruikers, 
• zorgt ervoor dat, in samenspraak met de medegebruikers, het huis opengesteld is 

voor het publiek,  
• regelt dat het gebruik van het huis door andere gebruikers natuurlijk verloopt, 
• bevoorraadt het keukentje en toilet, 
• houdt ‘de huisagenda’ bij, 
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• ziet erop toe dat het reguliere onderhoud (schoonmaak, tuinonderhoud en 
glazenwasser etc.) wordt uitgevoerd, 

• organiseert dat derden ook (betaald) gebruik kunnen maken van het Koningshuis, 
• bewaakt dat het huis haar functie als centraal punt om samen te komen heeft en 

houdt en 
• is aanspreekpunt richting de gemeente.  

Ad. 3 Verwerving van financiële middelen 
Financiële middelen worden momenteel verworven uit subsidies, schenkingen en 
incidentele donaties. Voor specificatie: zie het financiële jaarverslag. 
 
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 zoals die hierboven staan vermeld.  
Zie hiervoor ook de specificaties zoals die staan vermeld in het financiële jaarverslag, 
terug te vinden op de internetsite van 't Heer en Feer. 
 

Ad. 4 Onderhoud collectie 
Afgelopen jaar zijn verschillende objecten gerenoveerd door vrijwilligers (eigen 
leden). Ook voor dit jaar staat een aantal items op het programma dat onderhoud 
behoeft. Er worden onderhoudsvoorzieningen opgebouwd voor onderhoud dat niet 
door eigen mensen kan worden uitgevoerd. 


