Secretariaat: Nieuwestreek 1, 9166 LX Schiermonnikoog

BELEIDSPLAN 2022
In de statuten staat:
De Vereniging stelt zich ten doel het opsporen, registreren en zo mogelijk zelf verzamelen,
bewaren en onderhouden van het eilander erfgoed in de ruimste zin van het woord.
Bovendien wil zij de belangstelling voor dit erfgoed bevorderen onder allen die zich op wat
voor manier dan ook met Schiermonnikoog verbonden voelen.
De Vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

het doen verschijnen van een eigen tijdschrift;
het organiseren van tentoonstellingen met daarop afgestemde tijdschriftnummers;
uitgifte van eigen publicaties in de zogeheten ’t Heer en Feer – reeks;
het organiseren van bijeenkomsten en excursies;
het registreren en /of zelf vergaren, bewaren en onderhouden van documenten en
objecten;
het zo mogelijk met derden bewaren en zo nodig oprichten van monumenten;
het met derden verwerven en onderhouden van een noodzakelijk geachte
accommodatie ten behoeve van het bewaren, onderhouden en vervolgens
publiekelijk tonen van het eilander erfgoed;
samenwerking met alle andere op het eiland op het eigen erfgoed gerichte
organisaties, verenigingen, stichtingen en groepen;
samenwerking met gelijksoortige organisaties op andere Waddeneilanden.

Ad. a Tijdschrift
Ook in 2022 verschijnen er vier nummers van het tijdschrift ’t Heer en Feer
(jaargang 24).
Ad. b Themanummers
Er wordt gewerkt aan een update van het themanummer Vredenhof dat eerder in
1998 is uitgebracht. Ook wordt er gewerkt aan een themanummer over eilander
huizen.
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Tentoonstelling/expositie
De expositie in het Koningshuis zal voor bezoekers blijvend interessant blijven daar
de expositie met een bepaalde regelmaat zal worden gewisseld.
Ad. c Schiermonnikoog Jaarboek
De uitreiking van het eerste exemplaar van het Schiermonnikoog Jaarboek 2021
(18e editie) vindt begin april plaats. De oplage zal 550 stuks zijn (2021: 550 stuks).
Vertaling taalrouteboekjes
De Duitse, Engelse en Franse versies van de taalroutegidsjes worden herzien.
Ansichtkaarten
De eerste serie van drie ansichtkaarten met leesplankjes in de eilander taal, zal
verder worden uitgebreid met andere ansichtkaarten met cultuurhistorische
onderwerpen.
Herdrukken uitverkochte themanummers
Gezien de belangstelling voor de onderwerpen van eerdere themanummers zullen
uitverkochte themanummers opnieuw worden uitgebracht.
Ad. d Bijeenkomsten en excursies
Onze gastvrouwen en -heren vertellen bezoekers over de eilander cultuurhistorie en
over hetgeen te bezichtigen is in de expositie. Op deze manier worden belangrijke
verhalen overgedragen. Persoonlijke verhalen van onze gastvrouwen en -heren
maken bezoeken aan onze expositie extra bijzonder en worden door de bezoekers
zeer gewaardeerd! Gastvrouwen en -heren leren van elkaar maar ook van
bezoekers die op hun beurt regelmatig delen van de cultuurhistorische eilander
puzzel weten aan te vullen.
Er zal nog een slag om de arm gehouden moeten worden, maar als de coronasituatie
het toestaat organiseert ’t Heer en Feer in ieder geval 2-3 veschillende wandelingen
tijdens de November Wandelmaand , Klozum (eilander traditie), en de ’t Heer en
Feer-kerstborrel (voor de vrijwilligers).
’t Heer en Feer is voornemens in 2022 een aantal lezingen te houden in het
Koningshuis over uiteenlopende cultuurhistorische onderwerpen.
Er zijn ook plannen een cursus ‘eilander taal’ te ontwikkelen.
www.theerenfeer.nl - info@theerenfeer.nl - KvK: 40006093 - IBAN: NL83RABO 0346 1834 13

2

Secretariaat: Nieuwestreek 1, 9166 LX Schiermonnikoog

Het VVV organiseert van oorsprong de cultuurhistorische excursies op gezette
tijden. Voor op maat gesneden excursies kan bij ’t Heer en Feer worden aangeklopt.
Heemkunde
Om ook de jongste generatie van het eiland te betrekken bij het eilander erfgoed, is
het project Heemkunde opgezet. Inmiddels is de lagere school een cultuurhistorische
agenda aan het samenstellen met een programma van twee jaar. ’t Heer en Feer
draagt hierbij ideeën aan en zal hen bij de uitvoering ondersteunen.
Ad. e Nieuwe aanwinsten
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.
Nieuwe aanwinsten worden geregistreerd door de collectiebeheerder. Vanuit de
Stichting Beheer Historisch Erfgoed ’t Heer en Feer wordt een formele
schenkingsovereenkomst opgesteld waarbij het verhaal achter de objecten, een foto
van het object en gegevens van de schenker worden vastgelegd.
De schenking wordt vermeld op de website en opgenomen in het Tijdschrift ’t Heer
en Feer.
Filmarchief
In 2022 wordt het digitale ‘on demand’ filmarchief verder gevuld met
cultuurhistorische films over Schiermonnikoog. Met een regelmaat van 1 film in de 3
weken (verschijningsmoment van de Dorpsbode) zal het filmarchief verder worden
gevuld. Er is nog voldoende materiaal voor 2022.
Daarnaast beoogt ’t Heer en Feer hierbij een database te vullen met hulp van de
kennis en kunde die binnen de gelederen van ’t Heer en Feer, het eiland dan wel
daarbuiten aanwezig is om beeldgegevens (namen van personen, gebeurtenissen,
jaartallen, locaties etc.) vast te leggen en vervolgens makkelijk toegankelijk te maken
bij zoekopdrachten.
Ad. f Funerair erfgoed
De website begraafplaatsschiermonnikoog.nl is een gezamenlijke website van de
gemeente Schiermonnikoog en de cultuurhistorische vereniging ’t Heer en Feer en
wordt beheerd door ’t Heer en Feer. In 2022 wordt verder gegaan met het verder
invullen en bijhouden van de website met data en foto’s. Hiervoor wordt ook input
gebruikt uit de Jaarboeken van ’t Heer en Feer.
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Ad. g Accommodatie
De Cultuur Historische Vereniging ’t Heer en Feer (‘vereniging’) is met De Stichting
Beheer Historisch Erfgoed ’t Heer en Feer Schiermonnikoog (‘stichting’)
overeengekomen dat zij per 1 juli 2021 gebruik maakt van Nieuwestreek 1 ten
behoeve van het bewaren, onderhouden en vervolgens publiekelijk tonen van het
eilander erfgoed. Hiervoor betaalt de vereniging jaarlijks een bedrag van € 3.500,(met indexatie van 1,5% per jaar).
Ad. h Samenwerken op het eiland en daarbuiten
Het is belangrijk dat organisaties op het eiland hun eigen identiteit behouden maar
dat samenwerken op het gebied van bijvoorbeeld het werven van fondsen, de
krachten bundelt. Dit is op het eiland nog onderbelicht. ’t Heer en Feer heeft in 2022
nog teveel op het lijstje staan om dit te gaan trekken maar zal in de toekomst zeker
opgepakt worden.
Er is contact met het Fries Film Archief (FFA) uit Leeuwarden over beeldmateriaal.
Het FFA heeft veel beeldmateriaal over Schiermonnikoog gedigitaliseerd. Ook zijn er
contacten met de Museumfederatie Fryslân in het kader van het project Wadden
digitaal.
Ad. i Samenwerken met andere waddeneilanden
Het bestuur is voornemens in 2022 een bezoek te brengen aan de andere
waddeneilanden. Met name op het gebied van bundelen van krachten, zijn zij een
paar stappen verder dan Schiermonnikoog.
Verder willen we nog de volgende punten delen met onze leden:
Ledenbestand
Het is belangrijk dat het ledenbestand verder groeit. Hierbij valt te denken aan het
opstarten van gerichte acties om nieuwe leden te trekken en bestaande leden meer
privileges te geven dan niet leden. Dit moet nog verder worden uitgewerkt.
Versterken werkgroepen
Het bestuur zal in kaart brengen welke werkgroepen versterking nodig hebben en voor
welke werkzaamheden. Het bestuur hoopt binnen haar gelederen invulling te kunnen
geven aan extra hulp aan de werkgroepen. Een aantal leden heeft zich spontaan
aangeboden voor het verrichten van werkzaamheden. Hun hulp zal zeker worden ingezet!
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Bestuurssamenstelling
Naam
Datum in functie
Els Claessens
2 september 20217
Joyce van Bon
21 juli 2018
Etty van der Veer 21 juli 2018
Frits Roelsma
12 augustus 2020
Annemarth Sterringa 1 april 2021

Titel
secretaris
voorzitter
vice-voorzitter
penningmeester
beheerder collectie
& archief

Einde bestuurstermijn
1 september 2021
20 juli 2022
20 juli 2022
11 augustus 2024
31 maart 2025

De bestuurstermijn van Els is verlopen. Els stelt zich wel herkiesbaar maar houdt daarbij
open of dit voor vier jaar is dan wel korter. Zij zal ruim op tijd aangeven wanneer zij eerder
wil stoppen. De bestuurstermijn voor Etty en Joyce loopt dit jaar af.
Public Relations
De PR-activiteiten zijn gericht op zichtbaar zijn en blijven. Op de veerboot via de tv en Lytje
Pole. Online via eigen website en FaceBookpagina. Activiteiten zullen worden gemeld bij het
VVV. Ook zal er iedere drie weken een bijdrage van ’t Heer en Feer in de Dorpsbode
verschijnen. Daarnaast zal ’t Heer en Feer aanwezig zijn op de strúnmarkt en Winterfair.
Website
De website is een belangrijk medium voor ’t Heer en Feer. Steeds meer mensen weten de
weg naar de website te vinden. Het is belangrijk dat de site actueel is en dat de webwinkel
goed gevuld is. Het is ook belangrijk dat mensen zelf kunnen zoeken naar onderwerpen
waarin ze geïnteresseerd zijn dan wel hun interesse wordt gewekt tijdens het bezoek aan de
website. De zoekfunctie zal steeds verder worden uitgebreid met als resultaat een
verwijzing naar bijvoorbeeld publicaties, films of een bezoek aan het koningshuis zelf. Dit
alles met in achtneming van de wet- en regelgeving betreft de publicatie van bepaalde
gegevens om aangemerkt te blijven als culturele ANBI en aandacht hebbende voor de
privacywetgeving.
Verwerving van financiële middelen
Financiële middelen worden verworven uit contributies van leden, donaties, verkoop van
jaarboeken, themanummers, Tijdschriften, andere eigen publicaties, DVD’s, ansichtkaarten,
kijkrecht (filmarchief), mokken, lezingen, excursies etc. Zie ook het financiële jaarverslag.
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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. Zie de saldi zoals die worden verantwoord in het financiële jaarverslag.
Besteding van de financiële middelen van Cultuur Historische Vereniging 't Heer en Feer
vindt uitsluitend plaats ten dienste van het in standhouden van de Vereniging en het
realiseren van de eigen doelstellingen zoals die hierboven staan vermeld. Zie ook hiervoor
de specificaties zoals die staan vermeld in het financiële jaarverslag, zoals dat op de
internetsite van 't Heer en Feer te vinden is.
Eigen onderkomen – Het Koningshuis!
Het komende jaar zal vooral in het teken staan van het verder inhuizen in het Koningshuis
en het (hopelijk) opstarten van activiteiten. Gastvrouwen en -heren zullen, zodra de
coronamaatregelen het weer toelaten, benaderd worden om ingewerkt te worden in het
verbouwde Koningshuis. De werkgroep collectiebeheer heeft de taak om in de nieuwe
werkomgeving hun belangrijke werk weer op te pakken. We kunnen niet wachten om meer
mensen weer te kunnen betrekken bij ’t Heer en Feer.
We hopen in 2022 gauw de expositie in het Koningshuis voor bezoekers te kunnen
openen*. We kijken uit naar deze dag waarop we met elkaar het glas kunnen heffen op het
realiseren van een lang gekoesterde droom een eigen onderkomen te verwerven!
*Op 25 februari 2022 was het zover!
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