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BELEIDSPLAN 2022 
 
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  
Op de eerste verdieping van het Koningshuis zijn het kantoor, bibliotheek, 
archiefruimte en de opslag van objecten gesitueerd. De collectie is overzichtelijk 
opgeslagen.  
 
Doordat ’t Heer en Feer nu zichtbaar is, zijn mensen meer bereid eilander erfgoed 
(met verhaal!) aan ’t Heer en Feer te schenken dan wel tijdelijk in bruikleen te 
geven. Helemaal als de exposities weer opengesteld kunnen worden en het erfgoed 
door publiek kan worden aanschouwd, verwachten we meer erfgoedschenkingen. 
 
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.  
 
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.  
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Ook Ameland en Terschelling hebben behoefte aan het digitaliseren van het erfgoed. 
Vanuit de Museumfederatie Fryslân is het project Wadden Digitaal opgestart. 
Terschelling heeft ervaring met het Atlantis. Atlantis is een platform voor 
collectiebeheer en online presentatie van collecties. Atlantis biedt faciliteiten voor het 
verzamelen, beheren, beschikbaar stellen en gebruiken van informatie in al haar 
diversiteit en samenhang.  Mensen en organisaties kunnen op dit platform 
samenwerken. De betrokken informatiesystemen daarbij integrerend en informatie 
distribuerend met behoudt van identiteit, integriteit en onafhankelijkheid. 

Inmiddels is er door de Museumfederatie Fryslân subsidie aangevraagd bij het 
Waddenfonds (toegekend), het Iepen Mienskipsfûns (toegekend) en andere 
Nationale fondsen. ’t Heer en Feer lift mee in dit project en kijkt of dit ook 
interessant en financieel haalbaar is voor Schiermonnikoog. 

 
Ad. 2 Permanent onderkomen – Het Koningshuis 

Een belangrijke doelstelling was het verwerven van een eigen onderkomen. Die is 
gerealiseerd: De gemeente Schiemonnikoog en de Stichting zijn per 1 juni 2021 een 
huurovereenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan.  
  
Doordat het archief, de bibliotheek, de (opslag van) objecten en de expositieruimte 
allemaal onder één dak zijn, is het Koningshuis hét 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. 

 
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) 
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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. 
 
Het project De huiskamer van Schiermonnikoog diende volgens de richtlijnen van 
subsidieverstrekker Iepen Mienskipsfûns voor 6 juni 2022 te zijn afgerond. Dit punt 
is nu bereikt. Er zal door het bestuur een aanvraag tot subsidievaststelling worden 
gedaan met een activiteitenverslag om de resterende €7.000,- van de in totaal 
€35.000,- aan te vragen. 

 
Ad. 4 Onderhoud collectie 

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. 
 
Muur met gedenktstenen 
‘t Heer en Feer heeft 8 gedenkstenen in haar collectie: 4 gedenkstenen van de 
Openbare Lagere School, 3 van de Zeevaartschool en 1 van de Riich. Het zou mooi 
zijn als deze een zichtbare plek in de tuin van het Koningshuis kunnen krijgen. 
 


