Secretariaat: Nieuwestreek 1, 9166 LX Schiermonnikoog

Betreft: ALV 2021

Schiermonnikoog, 3 maart 2021

Geachte leden van de Cultuur Historische Vereniging ’t Heer en Feer,
Ondanks veel dingen die in 2020 vanwege corona niet konden of zaken die anders liepen dan
verwacht, heeft het jaar ons toch veel moois gebracht. Zo is het boek over de Zeevaartschool
gerealiseerd, hebben we een prachtig Jaarboek aan de reeks mogen toevoegen, is het
themanummer 2020 met veel enthousisame ontvangen en is het Tijdschrift 3 x verschenen.
Onze (web)winkel is gegroeid met nieuwe en ook opnieuw uitgegeven titels, de collectie en het
filmarchief zijn verrijkt met mooie en belangrijke items en is de verbouwing van het
Koningshuis gestart!
Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 20 maart a.s. hadden we graag met u
willen terugblikken op het afgelopen verenigingsjaar en hadden u willen vertellen over de
plannen voor de komende periode. Helaas is het ook dit jaar vanwege corona niet haalbaar
om een fysieke bijeenkomst te organiseren in de eerste drie maanden van het jaar, zoals onze
statuten dat voorschrijven. Het wordt ook dit jaar weer schriftelijk afgedaan. We hebben
daarvoor alle vergaderstukken gemaakt. Een deel is bijgevoegd: de jaarrekening 2020, de
verklaring van de kascommissie en de begroting 2021. De overige stukken van de
vergadering zijn online beschikbaar via de website www.theerenfeer.nl
Graag extra aandacht voor de volgende punten t.a.v. het bestuur:
• Bestuurslid Frits Roelsma heeft m.i.v. de bestuursvergadering van 2 december jl.
de functie van penningmeester op zich genomen.
• Eric Augusteijn treedt per 20 maart 2021 af. Eric is sinds 13 april 2013 bestuurslid
en stelt zich na twee bestuurstermijnen niet meer herkiesbaar.
Annemarth Sterringa heeft zich kandidaat gesteld. Annemarth stelt zich voor:
Annemarth Sterringa, geboren (1943) en getogen in Amsterdam. Ik heb Engelse taal- en
letterkunde aan de Rijksuniversiteit van Leiden gestudeerd; mijn doctoraalscriptie had een
(taal)historisch onderwerp, vergelijking van wetteksten in Oud-Engels en Oud-Fries.
Naast archiefonderzoek heb ik als rondleider in Museum Het Prinsenhof in Delft gewerkt.
In augustus 2019 ben ik lid van de werkgroep Funerair Erfgoed van 't Heer en Feer geworden.
Mijn connectie met Schiermonnikoog is mijn oma's nicht die met Tjeerd Schaafsma (van Hotel
Schaafsma) getrouwd was. Hun dochter Matje Schaafsma was getrouwd met Jitze de Vries,
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zij woonden tot 1965 op De Oorsprong, daarna in de Middenstreek waar nu de Teensma-zaal
is. Mijn hobby’s: stamboomonderzoek, vogels kijken, langs strand wandelen, lezen,
museumbezoek etc. Ik ben in 1969 getrouwd met Tom de Neef (van het Repair-café), we
hebben 2 kinderen en 1 kleinkind; we wonen sinds september 2018 met veel plezier op
Schiermonnikoog.
Het bestuur wil Annemarth graag voordragen als bestuurslid.
A) Het voorstel is dan ook Annemarth Sterringa formeel te laten toetreden tot het
bestuur.
De jaarrekening 2020, de begroting 2021 en de bevindingen van de kascommissie,
ondersteund door het jaarverslag 2020 en het beleidsplan 2021, vormen de grondslag om het
bestuur decharge te verlenen voor het afgelopen bestuursjaar. Het verzoek is dan ook:
B) (Finale) decharge te verlenen voor het afgelopen verenigingsjaar op basis van de
jaarrekening 2020, de verklaring van de kascommissie en het jaarverslag 2020
C) In te stemmen met de begroting 2021 en het beleidsplan 2021 van de vereniging
Ook wij vinden het spijtig e.e.a. niet nader mondeling te kunnen toelichten. We zijn echter ook
een praktisch bestuur. We willen graag door op de weg die we hebben ingezet en vertrouwen
erop dat u ons daarbij ondersteunt. Via onze website, FaceBook-pagina, Tijdschrift en
Dorpsbode kunt u ons nauwlettend blijven volgen.
Mocht u na het doornemen van de ALV-stukken nog vragen hebben, dan kunt u contact met
ons opnemen. Uw vraag en ons antwoord zullen op de site van ’t Heer en Feer worden
gepubliceerd.
− Indien u instemt met A), B) en C) dan hoeft u verder niets te doen
− Indien u niet instemt met A), B) en/of C) dan verzoeken we u dit uiterlijk
woensdag 31 maart 2021 aan ons bekend te maken
Contactgegevens:
bestuur@theerenfeer.nl of CHV ’t Heer en Feer, Louwvlakte 4, 9166 RP Schiermonnikoog
De volgende ALV is in ieder geval vastgesteld op zaterdag 26 maart 2022 om 14.00 uur in
het Dorpshuis te Schiermonnikoog.
Met vriendelijke groet, blijf gezond!
Namens het bestuur van CHV ’t Heer en Feer
Els, Etty, Frits, Eric & Joyce
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