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JAARVERSLAG 2021 
 
Koningshuis 
Op 31 mei is de huurovereenkomst tussen de gemeente Schiermonnikoog (eigenaar) en de 
hoofdhuurder Stichting Beheer Historisch Erfgoed ’t Heer en Feer Schiermonnikoog (‘de 
Stichting’), getekend. Gelijktijdig is een gebruikers-overeenkomst tussen de Stichting, Zorg & 
Welzijn en de schilderclub De Kwast getekend. Vóór de bouwvak was het grootste deel van de 
verbouwingswerkzaamheden afgerond.  
 
Vanaf juli is gestart met de inrichting van het Koningshuis. Eerst zijn alle zeilen bijgezet om 
Zorg en Welzijn te laten starten met hun activiteiten per 1 september (4 ochtenden per 
week). Op 1 oktober is ook schildersclub De Kwast gestart met schilderen. Ondertussen is ’t 
Heer en Feer bezig met het verder inrichten van o.a. de filmzaal, de exposities en de 
verhuizing van de collectie naar de eerste verdieping van het Koningshuis.  
 
Tijdens het werkbezoek op 11 november is het Koningshuis officieel geopend door 
commissaris van de Koning Arno Brok en onze burgemeester Ineke van Gent. Vanwege de 
corona-maatregelen vond de opening in beperkte kring plaats. De feestelijke opening van de 
koningshuis-activiteiten van ‘t Heer en Feer liet vanwege de coronamaatregelen op zich 
wachten. Zodra het mogelijk is volgt er een feestelijke opening. 
 
Per 31 december staat nog een aantal verbouwingspunten open. De huurbetaling aan de 
gemeente gaat pas in zodra deze openstaande punten, zoals ook vermeld in de 
huurovereenkomst, zijn afgerond. De huurbetaling van de Vereniging (per 1 juli), Zorg & 
Welzijn (per 1 september) en schildersclub De Kwast (per 1 oktober) aan de Stichting is wel 
gestart. 
 
De Stichting heeft de overeengekomen bijdrage aan de verbouwing van €30.000,- in 
augustus aan de gemeente overgemaakt.  
 
De gebruikers van het Koningshuis hebben maandelijks overleg over de gang van zaken. In 
december zijn de huisregels vastgesteld.  
 
Onze dank aan het Iepen Mienskipsfûns van de provincie en de gemeente Schiermonnikoog is 
groot voor realiseren van het project! 
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Online Filmarchief verder uitgebreid 
In 2021 zijn er 24 films aan het filmarchief toegevoegd. Er zijn nu 57 films met bijbehorende 
datasheets opgeslagen in het archief. https://theerenfeer.nl/filmarchief/ 
 

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 2021, vanwege de coronamatregelen, niet open geweest. Er zijn in 2021 in 
totaal 234 films online besteld. 

De filmzaal is Dick Kool saal genoemd naar wijlen Dick Kool vanwege zijn grote bijdrage aan 
films in ons archief verkregen via zijn vrouw Lina Kool-Aikema.  

Collectie - eilander erfgoed 
De eerste verdieping van het Koningshuis is in orde gebracht om het archief, de boeken en de 
objecten te ontvangen. Er is geschilderd, een nieuwe vloer gelegd en er zijn stellingen 
geplaatst. Ook zijn er werkplekken gecreëerd ter ondersteuning van het archiefbeheer. Het is 
straks ook mogelijk om boven onderzoekers te ontvangen die het archief en de boeken 
kunnen raadplegen (op afspraak). 
 
In september heeft een (digitaal) erfgoedcoach van de Museum Federatie Fryslan een bezoek 
gebracht aan Schiermonnikoog. Zij heeft ons handreikingen gegeven voor het verhuizen van 
eilander erfgoed van het Bezoekerscentrum naar het Koningshuis. Eind 2021 zijn het archief, 
de boeken en een deel van de objecten verhuisd.  
 
’t Heer en Feer heeft in 2021 een flink aantal schenkingen en objecten in bruikleen mogen 
ontvangen. Al deze schenkingen en bruikleenobjecten zijn geregistreerd door de 
collectiebeheerder en zijn terug te vinden op de website. Schenkingen worden ook vermeld in 
het Tijdschrift ’t Heer en Feer. 
 
De Dorpsbodes van 2021 zijn alweer ingebonden en aan de reeks (1e editie in 1948) 
toegevoegd. Zo ook zijn alle jaargangen van ons tijdschrift (1e editie in 1999) ingebonden.  
 
In 2021 is de achterstallige 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.  
 
 
 

https://theerenfeer.nl/filmarchief/
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Tentoonstellen eilander erfgoed – Oude Zeevaartschool/Het Koningshuis 
Helaas zijn de deuren van de Oude Zeevaartschool niet meer opengegaan vanwege de 
coronamaatregelen. In juli is gestart met het verhuizen van de spullen van ’t Heer en Feer 
naar het Koningshuis en zijn de bruikleenobjecten teruggebracht naar de eigenaren. Op 9 
augustus heeft ’t Heer en Feer de sleutel van de Oude Zeevaartschool ingeleverd. Met dank 
voor het kosteloos beschikbaar stellen van het tijdelijke onderkomen! 

Facilitaire taken zoals de huurbetaling aan de gemeente, aanspreekpunt richting de 
gemeente, de contacten met de medegebruikers, huisregels, gas/licht/water/internet, 
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%). 

De verzekeringen van de Stichting en de Vereniging zijn in één pakket ondergebracht bij de 
Rabobank. 

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 hebben de miniatuur eilander huisjes, welke zijn geschonken door het 
Bezoekerscentrum, een opknapbeurt gekregen en voorzien van verlichting.  


