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JAARVERSLAG 2020
Collectie - eilander erfgoed
Vooruitlopend op de verhuizing van de collectie naar het Koningshuis is in januari en
februari een begin gemaakt met het opruimen en verhuisklaar maken van de kelder van het
Bezoekerscentrum, waar de grotere objecten liggen opgeslagen.
Vóór 1 november moesten archief, bibliotheek en kleinere objecten van de zolder van het
Dorpshuis zijn verwijderd vanwege de verbouwing van het Dorpshuis/bibliotheek. Deze
zijn tijdelijk opgeslagen in de expositie-/atelierruimte van het Bezoekerscentrum. Ook hier
dient een opruimslag te worden gemaakt voor de verhuizing naar het verbouwde
Koningshuis. Door het voortijdige vertrek was in november en december geen huurbetaling
verschuldigd aan het Dorpshuis.
’t Heer en Feer heeft in 2020 een flink aantal schenkingen mogen ontvangen. Aan een
aantal is via de website of Dorpsbode extra publiciteit gegeven. Alle schenkingen zijn
geregistreerd in het daarvoor bestemde schrift en worden via archiefbeheer opgenomen in
het collectiebestand. Schenkingen worden ook vermeld in het Tijdschrift ’t Heer en Feer en
in het overzicht van de collectie dat op de website staat vermeld.
In de loop van 2020 is het nieuwe format schenkingsovereenkomsten en
bruikleenovereenkomsten in gebruik genomen.
De Dorpsbodes van 2020 zijn alweer ingebonden en ook onze eigen publicaties krijgen een
plek in de bibliotheek.
In 2020 is de achterstand in de administratieve verwerking van de collectie niet ingehaald.
Dit is door corona, de ingepakte collectie en gebrek aan een geschikte werkplek, niet gelukt.
Er zijn in 2020 twintig nieuwe films toegevoegd aan het Filmarchief. Eind 2020 bestond het
Filmarchief uit 32 films met bijbehorende datasheets. 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. Het filmzaaltje is in 2020, vanwege de
coronamatregelen, weinig open geweest.
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Tentoonstellen eilander erfgoed – Het Koningshuis / Oude Zeevaartschool
Op 15 oktober 2019 is het verlossende besluit gevallen het Koningshuis definitief te
bestemmen voor culturele en gemeenschappelijke doeleinden. Helaas liet de verbouwing op
zich wachten. Pas op 14 september 2020 is de verbouwing gestart en zal naar verwachting
eind april 2021 zijn afgerond.
Tot 13 maart waren de exposities te bekijken in het Koningshuis. Daar er geen veilige
coronaroute mogelijk was in het Koningshuis en de verbouwing er toch echt aan zat te
komen, is op zoek gegaan naar een tijdelijke andere locatie. Op 13 augustus werden de
deuren van de oude Zeevaartschool, Nieuwestreek 7, geopend. Helaas moesten de deuren
op 1 oktober al weer dicht vanwege de coronamaatregelen en zijn in 2020 niet meer open
gegaan.
Voor de exposities in de oude Zeevaartschool is een aantal objecten in bruikleen gegeven
door particulieren. Hiervoor zijn bruikleenovereenkomsten opgesteld. Wij zijn de
bruikleengevers hiervoor zeer erkentelijk! Bezoekers genieten zichtbaar van de bijzondere
objecten en de mooie verhalen die erbij horen!
Zowel voor de tijdelijke opslag van de collectie in het Bezoekerscentrum als het tijdelijke
onderkomen in de oude Zeevaartschool, is geen huurbetaling verschuldigd.
De verbouwing van het Koningshuis valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente
Schiermonnikoog. Zoals in het vorige verslag is vemeld wordt ’t Heer en Feer na de
verbouwing hoofdhuurder. Het huurcontract met de gemeente zal worden gesloten met
Stichting Beheer Historisch Erfgoed ’t Heer en Feer Schiermonnikoog (De Stichting). De
Stichting sluit op haar beurt gebruikersovereenkomsten met de Cultuur Historische
Vereniging ’t Heer en Feer (De Vereniging), Ouderenzorg en schilderclub De Kwast.
Wensen en eisen van de gebuikers en de gemeente Schiermonnikoog als eigenaar van het
pand zijn in kaart gebracht. De gemeente Schiermonnikoog stelt een krediet van
€200.000,- beschikbaar voor de verbouwing van het pand. Op grond hiervan is een
jaarlijkse huurprijs van €8.400,- (2021) en een prijsindex van 1,5% per jaar vastgesteld. De
huurprijs en andere huurdersgebonden kosten dienen door de gebruikersgroepen te
worden opgebracht. Er is een sluitende exploitatiebegroting gemaakt (zie begroting
Stichting 2021).
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Voor de inrichting van het Koningshuis is een subsidie aangevraagd bij het Iepen
Mienskipsfûns (IMF). In november 2019 ontving de Stichting het bericht dat de
aangevraagde subsidie van €35.000,- door het IMF is toegekend. Daarnaast kreeg de
Stichting nog een aanmoedingsprijs van €2.028,- daar het project Koningshuis - ‘De
huiskamer van Schiermonnikoog’ als voorbeeldproject is bestempeld door het IMF.
In 2020 is uitstel voor het project aangevraagd bij het IMF. Het uitstel is toegekend en wel
tot 6 juni 2022.
Facilitaire taken zoals de huurbetaling aan de gemeente, de gebruikersovereenkomst met de
verschillende partijen, gas/licht/water, 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%).
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
Afgelopen jaar zijn weer verschillende objecten gerenoveerd door vrijwilligers (eigen leden).
Ook voor komend jaar staat een aantal items op het programma dat onderhoud behoeft.
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