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Het bestuur van de Cultuur Historische Vereniging ’t Heer en Feer nodigt de leden uit voor de 
Algemene Ledenvergadering, op zaterdag 23 februari 2019 in het Dorpshuis, aanvang 14.00 uur. 

AGENDA 

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen verslag:

a. ALV 24 februari 2018
b. Bijzondere ledenvergadering 21 juli 2018

4. Mededelingen
5. Ingekomen stukken
6. Jaarverslag 2018
7. Financieel:

a. Verslag 2018 van de penningmeester
b. Verslag van de kascommissie
c. Verkiezing kascommissie 2020
d. Vaststellen jaarrekening 2018
e. Vaststellen begroting 2019

8. Verslagen van de werkgroepen:
a. Funerair erfgoed
b. Tijdschrift
c. Jaarboek
d. Collectiebeheer
e. Expositie
f. Website

PAUZE 
Tijdens de pauze bestaat de mogelijkheid tegen geringe vergoeding interessante aanvullingen voor 
uw eigen collectie te verwerven. 

9. Beleidsplan
10. Bestuursverkiezing – kandidaten kunnen zich aanmelden tot 19 februari 2019
11. Rondvraag
12. Aankondiging datum, locatie en tijdstip ALV 2020
13. Sluiting

Aansluitend aan de vergadering zal Theo de Vries een korte lezing houden over de  
levendige periode 1955 – 1972 op het eiland. Theo is geboren eilander. Zijn vader had een 
slagersbedrijf aan de Middenstreek.  
Als beleidsmedewerker van de gemeente heeft Theo met veel facetten van het eiland en haar 
gemeenschap van doen gehad. Hij is een bevlogen verteller. 



Verslag van de algemene ledenvergadering 
van ’t Heer en Feer op 24 februari 2018. 

1.Opening.
Voorzitter Erik Gerbrands heet iedereen welkom.
Er wordt stilgestaan bij het overlijden van Harm Bentum, van wie vandaag afscheid
wordt genomen. Dat is voor een aantal leden de reden niet aanwezig te zijn nu.
De voorzitter vraagt of er leden zijn die iets willen inbrengen voor de rondvraag.
Dat zijn: Bauke Henstra, Marga Flink.

2. Agenda.
punt 7 FinancieeL> volgorde wordt gewijzigd: eerst verslag kascommissie en verkiezing

kascommissie, daarna verslag penningmeester, jaarrekening 2017, begroting 2018.

3a. Vaststellen verslag ALV 25 februari 2017. 
Het verslag wordt goedgekeurd. 

3b. Vaststellen verslag bijzondere ledenvergadering op 2 sept. 2017. 
Het verslag wordt goedgekeurd. 

4.Mededelingen.
- De voorzitter spreekt een bedankje uit voor Francien en Erik Jansen wegens hun
jarenlange inzet voor de vereniging.
- 11 april zal er een werkconferentie zijn voor alle werkgroepen en bestuur.
Uitnodigingen volgen nog.
- de website wordt vernieuwd door firma Konstruktief. Dat traject is gaande. Naar
verwachting gaat de site eind maart in de lucht. De vernieuwing geldt ook voor de site
van het funerair erfgoed die geïntegreerd zal worden.
Deze vernieuwing is mogelijk door een donatie voor alle kosten van dit traject.
-Het filmmateriaal van Dick Kool wordt gedigitaliseerd.

5. Ingekomen stukken.
Secretaris Els Claessens meldt 24 afmeldingen te hebben ontvangen.
Verder noemt zij een bericht van Lina Kool ivm de digitalisering van het filmmateriaal van
Dick. In de Dorpsbode van 15 februari heeft daarover een stukje gestaan.
Het Fries Film Archief klaart deze enorme klus en is onder de indruk van de hoeveelheid
en de kwaliteit van het materiaal. Dit laat het archief weten - Jurjen Enzing – met de
opmerking dat dit materiaal van grote waarde is voor eenieder die geïnteresseerd is,
zeker ook voor toekomstige generaties.

6.Jaarverslag 2017
Het verslag staat op de site, op verzoek wordt het voorgelezen door de secretaris.

7.Financieel.
a. Verslag kascommissie, Arend Maris en Maaike Klunne. Arend Maris prijst
penningmeester Hans Vugts om zijn bijzonder nauwkeurige wijze van werken en spreekt
zijn vertrouwen in hem uit. Er zijn geen onregelmatigheden gevonden.

b. Verkiezing kascommissie 2019. Arend Maris blijft aan en zal worden bijgestaan
door Marijke Hoekstra in deze ronde.



c. Verslag van de penningmeester ( Hans Vugts)
Allereerst wordt een oproep gedaan aan de leden hun contributie te betalen dmv een
machtiging. Dat scheelt de vereniging veel geld aan portokosten, de machtiging is altijd
in te trekken. Het formulier daarvoor blijkt lastig te vinden op de site. Daar zal naar
gekeken worden, verder zal de secretaris desgewenst machtigingsformulieren bezorgen
bij de leden die dat wensen. In de pauze kunnen leden bij haar naam en adres opgeven.
De penningmeester meldt dat het nadelig saldo van een jaar geleden van rond E 300 is
omgezet in een positief sado van rond E 100, wanneer ook de nagekomen facturen in
januari voldaan zijn.
Het ledental loopt terug, zorgelijk ook ivm minder inkomsten door contributie. Reden van
afmelding naast overlijden ook bezuiniging, niet altijd wordt de reden vermeld. De
penningmeester geeft tips als iemand een lidmaatschap voor een jaar, een jaarboek of
themanummer cadeau te doen. Ideeën om tot een betere financiële situatie te komen
zijn welkom. Er zijn nu rond de 450 betalende leden, helft eiland- en helft walleden.

d. Vaststellen jaarrekening 2017.
De penningmeester meldt dat de kosten voor het jaarboek binnen de perken gehouden
moeten worden. Hij acht regelgeving nodig. Nu gebeurt het dat het jaarboek ineens
duurder blijkt dan gepland, door bijv. groot aantal pagina’s, en de prijs omhoog moet.
Door subsidie vanuit het Mienskip, donatie website en het palenproject heeft hij de
maximale subsidie bij de Gemeente van E 3.500 weer binnengehaald voor 2018. De huur
voor de twee ruimtes in gebruik in het Dorpshuis is echter al E 3.600. Dit punt zal aan de
orde komen in het gesprek met de Gemeente dat op de rol staat voor a.s dinsdag (27)
De jaarrekening 2017 wordt vastgesteld.

e. Vaststellen begroting 2018.
Het opknappen van de taalroute heeft een aanvang genomen, hiervoor is dus een bedrag
opgenomen.
Lopende projecten zijn opgenomen in de begroting, mogelijk wordt een deel der
bedragen hiervoor doorgeschoven naar 2019, om financieeltechnische reden.
Ideeën om in te dienen voor subsidie zijn welkom, het Mienskip is erg bereid naar
mogelijkheden te kijken. Dit heeft een gunstig effect op d ehoogte van de subsidie van
de Gemeente. De penningmeester is bereid te helpen bij het invullen van een aanvraag
subsidie bij het Mienskip.
Wat betreft het boek over de zeevaartschool in wording: als vereniging kunnen we het
risico niet lopen dat te weinig boeken worden verkocht en we daardoor een groot
financieel verlies lijden. Een oplossing zou zijn een sponsor die dat risico op zich neemt.
Het themanummer over de strandpalen vindt veel aftrek, hopelijk verdienen we er op.
De bedragen voor projecten zijn geoormerkt omdat anders het voordelig saldo te hoog
lijkt, ongunstig voor aanvragen maximale subsidie van de Gemeente.
De begroting voor 2018 wordt vastgesteld.

8. Verslagen van de werkgroepen.
Jaarboek. Hanneke Krol leest het verslag voor. Ze legt uit dat ieder lid van de
werkgroep een hoofdstuk op zich neemt, Nathan Brinkman doet eindredactie en
drukkerij. Het jaarboek 2017 is dikker dan het vorige, met enige moeite is ingekrompen
naar 144 pagina’s. Streefdatum voor uitreiking is eind maart, dit zal in de Dorpsbode
worden aangekondigd.
Opvalt dat weinig leden het jaarboek kopen.
Het bestuur zal met de werkgroep in gesprek gaan over evt regelgeving, hoe kosten
binnen grenzen te houden.



Funerair erfgoed. Ivm afwezigheid van Sam Dijs (vakantie) leest de secretaris het 
verslag voor. Dit zal binnenkort ook op de site te lezen zijn. 
Arend Maris vraagt naar de koppeling tussen deze werkgroep en de vereniging. De 
voorzitter antwoord dat er regelmatig contact is tussen bestuur en werkgroepen, de 
website van het funerair erfgoed wordt geïntegreerd in die van de vereniging. Nu is die te 
vinden via een link van de site van ’t Heer en Feer. Na de vernieuwing zullen gegevens 
op de site makkelijker aan te vullen zijn. 

Tijdschrift. Ivm afwezigheid van Hilbert de Vries ( afscheid van Harm Bentum) leest de 
secretaris het jaarverslag voor. Vermeld staat het bijzonder mooie themanummer, door 
Harry Alers verzorgd. Verder wordt het uitstekende contact met drukker Trion/Nef uit 
Kollum genoemd. 
De redactie heeft een paar verzoeken: 
-zou graag meer kopij ontvangen.
-zou graag zien dat de vereniging zich meer naar buiten toont door bijv het organiseren
van lezingen.
-zou graag zien dat de vereniging mee gaat doen in oktober met “ maand van de
geschiedenis”.

Website. Door Eric Augusteijn. Er is al het nodige gezegd, mn over de vernieuwing. 
Na iedere bestuursvergadering staat nu een verslag daarvan op de site. 

Collectiebeheer. Door Eric Augusteijn. De werkgroep heeft afscheid moeten nemen van 
Leentje Norden, een zeer gewaardeerd, wegens overlijden. De leden zijn nu: Marga Flink, 
Els Barnhard, Remkje Visser en Eric Augusteijn. Zij inventariseren en digitaliseren 
materiaal en gebruiken daartoe twee ruimtes in het Dorpshuis. Dankzij subsidie van het 
Mienskip werden stellingkasten en pc-apparatuur aangeschaft.  
Het archief van Durk Reitsma, dat via Piet Teensma die het kocht naar het archief van ’t 
Heer en Feer kwam, betekent veel werk. Een deel van het archief schonk Piet Teensma 
bij leven al aan ’t Heer en Feer, de rest volgde na zijn overlijden.
Een punt van zorg zijn de opgeslagen voorwerpen in de kelder van het 
Bezoekerscentrum. Veel daarvan vraagt om renovatie, dit heeft geen zin zo lang er geen 
eigen onderdak is. 
De werkgroep zou graag meer mensen hebben voor al het werk, mn mensen die handig 
zijn met een pc. Maaike Klunne geeft aan te willen helpen bij opruimen. 

Expositie. Door Eric Augusteijn. Deze werkgroep bestaat in feite niet meer, wel wordt er 
toegewijde hulp gevonden op aanvraag. Geïnteresseerden voor deze werkgroep graag 
contact opnemen met het bestuur. 

“onder-dak”werkgroep. De voorzitter vermeldt deze als een ad hoc werkgroep die de 
basisvoorwaarden voor een onderdak heeft onderzocht en uitgewerkt. Dinsdag 27 febr. 
zal er een eerste gesprek zijn met ambtenaren van de Gemeente en een 
vertegenwoordiging van het nautisch centrum. De Gemeente heeft de oude 
brandweerkazerne, nu in gebruik als botenloods en opslagruimte, bedacht als toekomstig 
onderdak voor zowel onze vereniging als het nautisch centrum. Het pand is zwaar 
verwaarloosd, er zal veel geld mee gemoeid zijn dit geschikt te maken. De vraag is 
natuurlijk wie dit gaat betalen. 

PAUZE. 
In de pauze is er gelegenheid tegen een vrijwillige bijdrage boeken te uit te kiezen. Net 
gaat om materiaal waarvan er meerdere exemplaren in het archief aanwezig zijn dan wel 
om iets dat daar niet thuishoort. 



Na de pauze neemt Eric Augusteijn eerst het woord vanwege zijn verzuim bij de 
werkgroep collectiebeheer ook Remkje Visser als lid te noemen. Om privé redenen was 
zij lange tijd niet actief. 
De voorzitter spreekt zijn dank uit voor de inzet van Hilbert de Vries die op de 
strúnmarkt boekwerk van de vereniging verkoopt en daar veel bij weet te vertellen. 

9. Beleidsplan 2018.
Het beleidsplan is te lezen op de site. Veel van wat daarin staat is vandaag aan de orde
geweest.
Arend Maris vraagt naar wat het het speerpunt is. De voorzitter antwoordt: onderdak.

10. Bestuursverkiezing.
Er zijn geen aanmeldingen.
Er is een rooster van aftreden, het bestuur gaat dit zodanig aanpassen dat niet alle
bestuursleden tegelijkertijd aftredend zijn.
De voorzitter meldt dat het bestuur altijd op zoek is naar mensen, mn naar mensen met
een bepaalde deskundigheid, vooral pr, marketing.

11. Rondvraag.
-Bauke Henstra die zich daarvoor aanmeldde zegt dat het niet meer nodig is.
-Marga Flink heeft een vraag ivm de naamswijziging van Rijsbergen na overname door
de monniken die dit ‘klooster Schiermonnikoog’ willen gaan noemen. Kan het bestuur iets
doem om de naam te behouden? De oorsprong van de naam wordt op verzoek uitgelegd
door de secretaris, huidige eigenaar van het pand. Vanuit de vergadering komen andere
stemmen die de naamswijziging goed vinden.
-Harry Alers heeft een opmerking mbt tijdstip van de ledenvergadering. Er is ooit
gesproken over om het jaar de vergadering ’s middags – ’s avonds. De middag wordt
gekozen om walleden de gelegenheid te geven aanwezig te zijn. Vandaag is dat ongeveer
een kwart van de aanwezigen.
Voor volgend jaar is weer de middag gereserveerd in het Dorpshuis, 23 februari 2019.
-Harry Alers vraagt naar voortzetten expositieruimte wanneer het Bezoekerscentrum
sluit. Antwoord van de voorzitter: de Gemeente heeft toegezegd dat er geen gat zal
vallen tussen sluiten en een alternatief. Dit staat op papier.

12. Aankondiging ALV 2019.
Zaterdag 23 februari 2019 14.00u Dorpshuis.

13. Sluiting.
De voorzitter dankt iedereen voor aanwezigheid en sluit de vergadering.

Aansluitend vertelt Hendo Teensma kort over zijn boek “Historie van Schiermonnikoog, 
feiten & fictie”.  
Het boek is nu nog te bestellen via h.d.teensma@knid.nl en zal te koop zijn in 
boekhandel Kolstein. 

mailto:h.d.teensma@knid.nl
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Verslag van de bijzondere ledenvergadering 
van ’t Heer en Feer op 21 juli 2018. 
Locatie : Dorpshuis, documentatiecentrum van ’t Heer en Feer. Tijdstip 14.30u. 

Van het bestuur aanwezig: 
Eric Augusteijn, Hans Vugts, Els Claessens 

Aanwezig als voorgedragen leden voor het bestuur : 
Etty vd Veer, Joyce van Bon. 

Hans Vugts opereert als voorzitter van de dag. 

1. Hans opent de vergadering.
Hij brengt in herinnering waarom deze vergadering nodig is: Erik Gerbrands moest
terugtreden als voorzitter vanwege zijn functie als wethouder die hij in maart na de
gemeenteraadsverkiezingen aannam. Daardoor werd het bestuur met drie personen wel
erg klein.

2. Mededelingen.
Als eerste richt Hans het woord tot Heidi en Erik. Zij hebben hun huis altijd gastvrij
opengesteld voor de bestuursvergaderingen, waarbij Heidi naast koffie en thee ook altijd
zorgde voor overheerlijke koekjes. Als dank voor die gulle gastvrijheid overhandigt Hans
haar een boeket bloemen.
Daarna richt hij zich tot Erik die hij een geduldige, vriendelijke en deskundige voorzitter
noemt. Dat geduld toonde hij oa tijdens overleg met B&W.
Hans maakte kennis met de uitstekende wijnkelder van Erik en Heidi, reden om hem als
afscheidscadeau met een bedankje een goede fles wijn te overhandigen, die Joyce van
Bon met kennis van zaken heeft uitgezocht.
Daarna neemt Erik kort het woord. Het afscheid moeten nemen als voorzitter van ’t Heer
en Feer vond hij het enige negatieve bij het aannemen van de functie als wethouder.
Vanuit zijn portefeuille heeft hij geen bemoeienis, daar gaat de andere wethouder over,
maar zal zich blijven inzetten voor ’t Heer en Feer.
De tweede mededeling van Hans betreft de machtigingen: deze dienen gebruikt te
worden wanneer er gestemd moet gaan worden.

3. Bestuursverkiezing.
Hans geeft een inleiding: Joyce en Etty stuurden ieder een email naar het bestuur met
het bericht dat ze interesse hebben om plaats te nemen in het bestuur. De gesprekken
die het huidige bestuur met ieder van hen had waren dermate positief dat beide alvast
gingen warmlopen door aanwezig te zijn bij de bestuursvergaderingen, waartoe ze waren
uitgenodigd.
Ook Ger Heeringa meldde zich aan om actief te worden in ’t Heer en Feer. In het gesprek
dat het bestuur met hem had gaf hij meteen aan uitdrukkelijk als bestuurder te willen
fungeren, geen praktische klussen te zullen doen. Het gaat hem om lijnen uitzetten,
ontwikkeling. Omdat we daar met Etty en Joyce al twee mensen voor hadden gevonden
wilden we graag nogmaals met hem in gesprek. Helaas was dat onmogelijk. Hij stond op
het punt op vakantie te gaan voor langere tijd en zou dus ook niet op 21 juli aanwezig
zijn.
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Daarvoor had hij zich niet afgemeld. Hij kan zich dus ook niet presenteren, zijn motivatie 
niet aan de leden kenbaar maken. Voor het bestuur was dit reden hem niet te zullen 
voordragen. 
Ook Thom Verheul meldde zich. In het gesprek met hem gaf hij aan actief te willen 
worden in de vereniging en wel van alles te willen doen. Het gesprek was positief. Eric 
Augusteijn kwam toen met het voorstel dat hij in februari 2019 terugtreedt als 
bestuurslid waardoor er ruimte komt, bijv. voor iemand als Thom. De leden beslissen 
daarover. Aldus is toen zo besloten. 
Harry Alers vraagt naar het aantal personen dat we in het bestuur wensen. Antwoord van 
de voorzitter : vijf. 
Bauke Henstra brengt in dat het aantal bestuursleden oneven dient te zijn. 

Vervolgens stellen Joyce en Etty zich voor aan de leden: 
Joyce : 

Ze is aangenaam verrast door de grote opkomst. De aanleiding voor haar was het 
vertrek van Erik en een gesprek met hem. Ze was altijd al geïnteresseerd. Leest 
de tijdschriften, themanummers en bezoekt de tentoonstellingen. Eilander erfgoed 
bewaren en bewaken is belangrijk, zoals de eilander taal. 

Etty: 
Sluit zich graag hierbij aan. Dan wel niet hier geboren, haar wieg stond hier wel, 
is hier altijd gekomenen, kocht in 1994 wat Hotel Bernstorff ging heten, geopend 
in 1998. Heeft eilander roots. Haar overgrootvader was hier hoefsmid. Haar vader 
was zgn zomerarts in de 60-ger jaren, haar eigen zoon is hier geboren haar 
moeder woont hier. Ze vindt het cultureel erfgoed belangrijk, voor de toekomst, 
voor de jeugd, het moet toegankelijk zijn. Voor haar heeft huisvesting prioriteit. 

Harry Alers vraagt wat de verwachtingen zijn van Joyce en van Etty m.b.t. hun positie in 
het bestuur. Beiden geven aan aanjager te willen zijn. De vereniging meer bekendheid 
geven. Het ledental doen groeien, dingen gelieerd aan ’t Heer en Feer er meer bij 
betrekken. Verder vinden ze belangrijk als bestuur plezierig met elkaar te werken, je 
moet het samen doen. 
Etty geeft nog aan dat het belangrijk is niet terug te kijken maar vooruit. Dit zorgt voor 
enige hilariteit, want wat doet een cultuurhistorische vereniging. Ze bedoelt de 
akkefietjes uit het verleden daar laten, je richten op de toekomst van de vereniging. 

Harry Alers vraagt naar de stemprocedure. 
Stap 1 moet zijn van 4 naar 5 bestuursleden. 
Niemand is daartegen, dit wordt met algehele stemmen aangenomen. 
Stap 2 Al of niet schriftelijk stemmen. Eén persoon vraagt om schriftelijk stemmen, dat 
gebeurt dan. 

Eerste stemronde voor Joyce, tweede stemronde voor Etty. Nog even wordt uitgelegd dat 
het niet gaat om te kiezen voor één van hen, we hebben nl twee nieuwe bestuursleden 
nodig om op vijf te komen. 
Eric Augusteijn en Roos Nieweg behandelen de stembriefjes voor Joyce > 58 voor en 1 
ongeldig. 
Harry Alers en Ilja Zonneveld behandelen de stembriefjes voor Etty > 51 voor en 5 
tegen. 
Joyce en Etty worden daarmee beiden in het bestuur gekozen. 



3 

4. Rondvraag.
Eric Augusteijn geeft aan dat hij dan wel zijn werk als bestuurder zal neerleggen in
februari, maar al zijn andere werkzaamheden graag zal voortzetten. Hij is actief in een
aantal werkgroepen.

Gerard Beentjes maakt van de gelegenheid gebruik om het project : 'dichten over de zee'
onder de aandacht te brengen. Deelt na afloop folders uit.

Marga Flink vraagt waarom de strandpalenexpositie maar zo kort heeft geduurd, meestal
zijn exposities er wel een jaar. Eric Augusteijn legt uit dat de expositie Zomerhuizen zou
lopen tot april/mei van dit jaar en die van de strandpalen daar tussen is gestopt. De
volgende expositie, die over Klaas Onnes was al gepland en voorbereid. Harry Alers
meldt dat het materiaal van de strandpalenexpositie er nog is dus er kan altijd nog iets,
bovendien is www.trouwewachters.nl net de lucht ingegaan.

Jan Willem Smaling: Natuurmonumenten heeft aan het westerstrand de zgn wipperpaal
weggehaald. Die zou volgens hem daar terug moeten, ’t HF zou daar een zet toe kunnen
geven.

Marga Flink vraagt hoe het bestuur omgaat met het boek van Hendo Teensma.
Hans Vugts zegt een recensie te schrijven voor het tijdschrift. Els Claessens lijkt het erg
lastig, het vraagt nogal kennis en onderzoek om tot een beoordeling te komen. Marga
Flink noemt dat de oudheid van het papier wel is onderzocht maar niet de inkt. Harry
Alers heeft zich beziggehouden met onderzoek naar de kaperskaart, die afwijkt van de
andere kaarten. Er is onderzoek gedaan, duidelijk is dat de kaart niet van Donema is
maar van iemand door hem geïnspireerd of een leerling. Tresoar haalt de bordjes weg
die naar Donema verwijzen. Onderzoek van de inkt biedt te weinig mogelijkheden omdat
de marge in tijd te groot is. Er staat een inhoudelijke discussie, hier niet op zijn plaats en
door het bestuur afgekapt. Het bestuur zal zich tijdens een vergadering hierover buigen,
daarna met een standpunt naar buiten komen.

Els Claessens wordt bedankt voor verzorgen catering.

5. Hans Vugts sluit de vergadering.

http://www.trouwewachters.nl/
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Jaarverslag 2018 

2018 was voor de vereniging een bijzonder mooi jaar. Daar leek het aanvankelijk niet op. 
Nadat onze voorzitter Erik Gerbrands in maart was geïnstalleerd als wethouder, diende hij 
zijn functie als voorzitter van onze vereniging neer te leggen, wegens het gevaar van 
belangenverstrengeling. Dat terwijl we juist heel blij waren met Erik en het bovendien lastig is 
zo’n functie goed op te vullen. Maar Erik had zelf al bedacht het schip niet onbestuurd achter 
te willen laten en had Joyce van Bon gepolst. Bovendien meldde zich Etty van der Veer met 
interesse voor een bestuursfunctie. 

Zo kon het gebeuren dat in een bijzondere ledenvergadering op 21 juli beide dames in het 
bestuur werden gekozen, waarbij Joyce onze nieuwe voorzitter werd. Daarmee kwam niet 
alleen het zo gewenste verse bloed in het bestuur, zowel Joyce als Etty gaven aan zich vol 
te willen inzetten voor de vereniging en hebben dat vanaf dag één van hun intrede ook 
gedaan. 

Er gebeurde meer goeds: op de dag van de bijzondere ledenvergadering kregen we tijdelijk 
de beschikking over het Koningshuis, in het kader van LF 2018 'Kom op Verhaal'. Tot dan – 
en nu nog steeds – huurt de vereniging een ruimte op de eerste verdieping van het 
Dorpshuis voor het archief en de bibliotheek. De toegang tot deze ruimte is voor ouderen 
lastig. Verder liggen veel voorwerpen opgeslagen in de kelder van het Bezoekerscentrum:  
A moet daarvoor een andere oplossing gaan komen wanneer het Bezoekerscentrum in de 
nabije toekomst zal verhuizen,  
B  is deze situatie zeer ongewenst omdat de kelder ongeschikt is als opslagruimte. Jarenlang 
waren opeenvolgende besturen bezig geweest om onderdak voor de ’t Heer en Feer te 
realiseren, zonder enig resultaat. 

Vanaf de opening op 10 augustus is het Koningshuis als centrum van ’t Heer en Feer een 
groot succes gebleken. De daarin ingerichte kleine expositie – over de eilander taal, de 
walvisvaart, de Zeevaartschool, Vredenhof, de strandpalen – werd en wordt goed bezocht. 
Het totaal aantal bezoekers bedroeg in 2018 1.743, gemiddeld 19 per dag.  De vereniging 
kreeg meer bekendheid en last but not least meer inkomen, door verkoop van boekjes, door 
donaties. Er meldden zich behoorlijk wat nieuwe leden. 

Hieronder een staatje voor het jaar 2018. 

AANTAL LEDEN eiland wal totaal 

1 januari 2018 198 220 418 

erbij 9 32 41 

eraf -3 -5 -8

31 december 2018 204 247 451 

Veel bezoekers lieten in het gastenboek lovende woorden achter, vaak met de oproep het 
Koningshuis vooral te behouden in deze functie.  
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Dit is een goed moment om alle gastvrouwen en -heren te bedanken die tijdens 
openingsuren in het Koningshuis gasten ontvangen, deze wegwijs maken, vertellen en koffie 
en thee schenken. Zonder hun inzet zou het Koningshuis domweg niet kunnen zijn wat het 
is. Het animo van eilanders om mee te doen is groot. Daar zijn we als bestuur erg blij mee en 
dankbaar voor.  
Het gebruik dat aanvankelijk tot 18 oktober liep, werd verlengd tot het einde van het jaar en 
is wederom verlengd, tot 31 maart 2019. Of het Koningshuis in de toekomst definitief het 
onderdak blijft voor ’t Heer en Feer is nu nog niet duidelijk. Het bestuur zet zich daarvoor in 
en heeft een ondernemingsplan geschreven. Op deze manier wordt voor B & W concreet 
gemaakt hoe het bestuur een toekomst met daarin het Koningshuis als onderdak en levendig 
centrum voor het eiland ziet. Er is regelmatig met B & W overleg. 
 
Met alle aandacht voor het Koningshuis zouden we bijna vergeten dat er in 2018 nog veel 
meer gebeurde dat vermeldenswaard is. 
 
Er werd een start gemaakt met de renovatie van de taalstenen. Twee zijn er nu opgeknapt, 
die bij de Blauwe Palen en aan het Westerduinenpad. Ze zijn teruggelegd, schuin liggend in 
een sokkel, waardoor het weer er minder invloed op zal hebben naar we verwachten. 
Bedoeling is ook in 2019 weer twee stenen te renoveren. Van de gemeente hebben we 
daarvoor extra subsidie ontvangen voor de helft van de kosten. De andere helft is 
gefinancierd door een van onze leden.  
Informatie over de taalstenen kan via QR-tags worden opgehaald wat de taalroute nog 
leuker maakt. Het idee voor de technische uitvoering hiervan werd aangedragen door Frits 
Roelsma. 
 
In het Bezoekerscentrum werd de expositie over de strandpalen goed bezocht, hetzelfde 
geldt voor de expositie over Klaas Onnes die in mei werd ingericht en nu nog loopt. Het 
bijbehorende themanummer Klaas Onnes – kapitein en schilder – 'Een leven in het teken 
van de zee' vond zo veel aftrek dat er een tweede oplage is gedrukt. Het werd geschreven 
door zijn kleindochter Joke Gaasendam-Onnes. 
 
Ook de redactie van het tijdschrift heeft weer drie mooie edities afgeleverd. De deadlines 
voor de edities van 2019 zijn 15 maart, 15 juli en 15 november. Wilt u een artikel schrijven 
voor het tijdschrift, neem dan even contact op met Hilbert de Vries d.m.v. e-mailadres: 
hgdv@hetnet.nl 
 
De werkgroep Jaarboek verzorgde ook over 2017 weer een mooie editie. Die werd 
gepresenteerd in het COS tijdens het koffie-uurtje voor de ouderen, waarbij Lies Nieuwland 
het eerste exemplaar mocht ontvangen uit handen van onze toenmalige voorzitter Erik 
Gerbrands. 
De uitdaging blijft om de verkoop van het Jaarboek meer te stimuleren. Het bestuur zal zich 
daarvoor inzetten. Het Jaarboek is in cultuurhistorisch opzicht een belangrijk naslagwerk 
voor het eiland.  
 
De website is in een fris jasje gestoken. Dit werd mogelijk gemaakt door een gulle gift uit de 
gelederen van ’t Heer en Feer. De website is groeiende. I.v.m. het behoud van de ANBI-
status – waarover aan het einde van dit jaarverslag meer informatie –  staan Stichting en 
Vereniging apart vermeld in het hoofdmenu van de website. 
 
De collectie is terug te vinden via een tabblad op de website. De collectie is opgesplitst. In 
bibliotheek, beeld & geluid, archief en objecten. 
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Ook in 2018 hebben we mooie verworvenheden in ontvangst mogen nemen voor onze 
collectie. Deze zijn terug te vinden in het tijdschrift onder het kopje ‘verworvenheden’. 
 
Talenwonders hebben het eiland aangedaan. Dyami Millarson leerde in recordtijd de eilander 
taal. Er is zelfs een artikel over geschreven in de Telegraaf, dat door een aantal regionale 
kranten (niet door de LC) werd overgenomen. Mede hierdoor is de belangstelling voor de 
eilander taal weer helemaal opgebloeid.  
 
Op de basisschool is een project heemkunde gestart. Bedoeling daarvan is om de jeugd op 
speelse wijze in contact te brengen met de eilander cultuurhistorie. Iedere maand wordt een 
activiteit gepland in dat kader. Waar mogelijk wordt dit uitgebreid naar iets waartoe ook 
kinderen van gasten toegang hebben. Zo zijn er plannen voor een soort van puzzelfietsroute 
die cultuurhistorisch gericht is. 
 
D.m.v. donaties heeft het bestuur de film 'Walvis in zicht' kunnen aankopen. We hopen deze 
film binnenkort te kunnen gaan vertonen. De oude films die in het Koningshuis nu al vertoond 
worden zijn zeer in trek. De nu verworven film over de walvisvaart is een waardevolle 
aanvulling. 
 
Onze vereniging is afhankelijk van de inzet van vrijwilligers, alleen dan kan zij bestaan en 
bloeien. Ook in 2018 waren veel mensen actief, zowel in werkgroepen als daarbuiten. Als 
bestuur willen we iedereen van harte bedanken. 
 
Aan het einde kreeg het mooie jaar 2018  nog een lastig staartje. En wel door problemen met 
de ANBI-status. Dit behoeft enige uitleg: 
Van 1990 (oprichtingsjaar) tot 2007 was de vereniging ‘Cultuurhistorische Vereniging ’t Heer 
en Feer Schiermonnikoog’ een informele vereniging. 
In 2007 heeft de ALV op 31 maart besloten de statuten te doen opnemen in een notariële 
acte d.d. 26 mei 2007 en heeft zij haar naam gewijzigd in Cultuur Historische Vereniging ’t 
Heer en Feer. Daarnaast is ook de Stichting Beheer Historisch Erfgoed ’t Heer en Feer 
Schiermonnikoog opgericht. In deze stichting is de collectie ondergebracht. 
Zowel de Cultuur Historische Vereniging ’t Heer en Feer als de Stichting Beheer Erfgoed ’t 
Heer en Feer Schiermonnikoog zijn op 1 januari 2009 bij de Belastingdienst aangemerkt als 
ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en op 1 januari 2012 als culturele ANBI. 
Dit betekent dat de vereniging en de stichting geen successierecht of schenkingsrecht be-
hoeven te betalen over erfenissen en schenkingen. Iedere euro komt volledig ten goede aan 
de vereniging of stichting. Daarnaast heeft het schenken aan instellingen met een ANBI-
status zekere belastingvoordelen. Een status die vooral behouden dient te blijven. 
Om aangemerkt te kunnen blijven als ANBI moet aan wet- en regelgeving worden voldaan, 
waaronder de publicatie van bepaalde gegevens op de website. De Belastingdienst heeft 
echter geconstateerd dat op onze internetsite niet voor de vereniging en stichting apart be-
paalde gegevens worden gepubliceerd. Voor beide is nu een apart tabblad gemaakt zodat dit 
nu wel het geval is. Ook de (financiële) verslaglegging diende hierdoor ontvlochten te wor-
den. Leuker kunnen we het niet maken ….  
 
Het belangrijkste is dat we weer een vinkje achter onze naam krijgen, helemaal gezien kan-
sen en mogelijkheden die in 2019 op ons pad mogen komen!  
 

 



VERSLAG  UITKOMSTEN ONDERZOEK  KASCOMMISSIE  VAN DE 
VERENIGING  ’t HEER & FEER  OVER HET BOEKJAAR 2018                                     
OP  29 JANUARI 2019   

Op dinsdagmiddag 29 januari j.l. meldde de kascommissie, bestaande uit Marijke Hoekstra 
en Arend Maris, zich om 16.30 uur bij het huis van penningmeester Hans Vugts. We werden 
hartelijk ontvangen  en nadat we ons ontdaan hadden van jassen, gingen  Hans en zijn vrouw 
ons voor naar de woonkamer waar op tafel een forse hoeveelheid papieren uitgestald lagen 
die allemaal te maken hadden met het financiële reilen en zeilen van de vereniging over het 
afgelopen jaar. Nadat vooraf al twee stoelen tegenover de penningmeester voor ons 
gereserveerd waren, we waren gaan zitten en mevrouw Vugts  ons een combinatie gember-
honing frisdrank had ingeschonken en wij daaraan genipt hadden, gingen we aan het werk.  

De eerste indruk die wij kregen van alle papieren op de tafel was: hier is een man een jaar 
lang zeer ijverig bezig geweest zijn functie uit te oefenen, waarvoor hij zoals hij zelf 
opmerkte, per slot van rekening niet doorgeleerd heeft. Eerst kregen we van hem een pakket 
dagafschriften van de Rabo –bank toegeschoven, wierpen er een blik op en bladerden er wat 
in.  Daar we als commissie voornamelijk geïnteresseerd zijn in de grote lijnen, besloten wij 
hieraan geen verdere aandacht te besteden.  Vervolgens reikte Hans ons de jaarrekening 2018 
aan. Dit was een kolfje naar onze hand. Nadat we hierover enkele vooropmerkingen hadden 
gemaakt, besloten wij eerst de posten aan de ontvangstkant  stuk voor stuk te behandelen  en 
van onze opmerkingen en vragen te voorzien. Aan de ontvangstkant ontdekten wij,  tot onze 
grote vreugde, dat bepaalde personen en instanties ons , in tegenstelling tot een aantal magere 
achter ons liggende jaren, ook financieel zeer welgezind zijn geweest. De beide 
commissieleden voelden zich in hun element en bleven, gezien hun nieuwsgierigheid en hun 
hoge opvatting van het kascommissieschap, zo nodig doorvragen wanneer zaken nog niet 
goed waren toegelicht. Formeel is elk van  de posten van een etiket en een bedrag voorzien, 
maar juist doorvragen leverde steeds een verhelderend verhaal met soms zelfs vergezichten 
op.   

Nadat zo stap voor stap de inkomstenkant was doorlopen, stapten we over naar de 
uitgavenkant. Ook aan deze kant ontdekten we menige post waarbij op het eerste gezicht  
etiket en bedrag tamelijk abstract overkwam, maar ook nu weer  door een toelichting van 
Hans tot leven kwam.  In de jaarstaat viel op dat, zonder toelichting,  meteen duidelijk was dat 
met betrekking tot de uitgave van het Jaarboek 2017  de kosten de ontvangsten met zo’n  1200 
euro  overschrijden. Met het oog op het ontwikkelen van beleid is het aan te bevelen dat dit 
met meerdere posten  gaat gebeuren, zodat ontvangsten en uitgaven ten aanzien van een post 
duidelijker aan elkaar gekoppeld zijn.  De uitgaven voor de  post “Verbeteren  website“ zijn 
maar liefst 7.444 euro. Het lijkt ons van wijsheid te getuigen om, met het oog op de te 
verwachten digitale ontwikkelingen, die zeker ook de vereniging niet onberoerd  zullen laten, 
in komende jaarstaten bij deze post uitdrukkelijker aan te geven waaruit deze post is 
opgebouwd en daarbij de bijhorende bedragen te vermelden. 

 

 



Nadat als kascommissie als het ware zo alle posten gefileerd had, en het inmiddels anderhalf 
uur later was, constateren we  tenslotte dat: 

1. het verschil tussen inkomsten en uitgaven over het jaar 2018 een tekort aangeeft van
€ 4.556,00;

2. het eindsaldo van de lopende bankrekening op 31december 2018 , ondanks het geleden
tekort, een positief saldo van € 13.723,00  aangeeft;

3. de spaarrekening van de vereniging bovendien een positief saldo van € 10. 965,00 heeft;

4. de vereniging totaal een positief saldo van € 24.688,00 ter beschikking heeft en

5. de penningmeester ook het afgelopen jaar nauwgezet, precies en punctueel te werk is
gegaan en van de zijde van de kascommissie voor al zijn inspanningen  alleen maar hulde lof
toegezwaaid krijgt!

Schiermonnikoog, 31 januari, 2019 

De Kascommissie 2018 

Marijke Hoekstra en 
Arend Maris. 



Jaarrekening 2018

Inkomsten Uitgaven

Contributies 10158,00 Archiefbeheer 717,60
Normale donaties 417,00 Administr.kosten 458,59
Crowdfunding lid 725,00 Bankkosten 149,34
VoorzieningenKoningshuis 892,45 Retour contributie 176,00
Verkoop Jaarboeken 3908,90 Drukkosten tijds. en brieven 3659,67
Retour portokosten 242,95 Diversen 1187,87
Verkoop themanummers 1487,10 Huur Dorpshuis 3600,00
Verkoop boekjes 1416,22 Kosten Jaarboek 5118,00
Subsidie Gem. Sch. 3500,00 voor 2018 Portokosten 1326,83
Subs. Gem. Sch. Taalroute 2035,00 voor 2019 Verberen website 7444,00
Subs. Taalroute mecenas X 2200,00 voor 2019 Strandpalen 5000,00

Drukkosten Klaas Onnes 1662,38
Renoveren taalt. 931,70
Vergaderk. 107,00

Totaal 26982,62 Totaal 31538,98

Controle via bankafslagen

Beginsaldo bank 18279,57 Ontvangen 26982,62
Eindsaldo bank 13723,21 Betaald 31538,98

4556,36 4556,36
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Gecombineerde eindbalans Stichting en Vereniging 2017
Activa Passiva

Rek 413 RC 18.279,57                                  Te Betalen Huur 3.600,00              

Rek 654 Spaarrek 10.964,83                                  7.380,00              
Kas 58,60                                            Website Subsidie 2017 7.500,00              

Eigen vermogen per saldo 10.823,00           
29.303,00                                  29.303,00           

Eindbalans Stichting 2017 Eindbalans Vereniging 2017
Activa Passiva Activa Passiva

In opricht. RC -                                  Te Betalen Huur 3.600,00                                     Rek 413 RC 18.279,57           Te betalen aan Stichting 10.980,00                                   
In opricht. Spaarrek -                                  Voorz. Strandpalen, subsidie Mienskip 7.380,00                                     Rek 654 Spaarrek. 10.964,83           Website Subsidie 2017 7.500,00                                      

Kas -                                  Kas 58,60                      Eigen vermogen per saldo 10.823,00                                   
Te ontvangen van Vereniging 10.980,00                 Eigen vermogen per saldo -                                                  

10.980,00                 10.980,00                                  29.303,00           29.303,00                                   

Resultatenrekening  Stichting 2018 Resultatenrekening Vereniging 2018
Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven

Donaties Koningshuis 892,45                         Renovatie taaltegels via Vereniging 931,70                                         Contributies 10.158,00           Administratie kosten 458,59                                          
Donaties overig 630,00                         Strandpalen project 5.000,00                                     Donaties 512,00                   Storneren machtigingen 176,00                                          
Huur Dorpshuis 2018 via Vereniging 3.600,00                    Archiefbeheer via vereniging 717,60                                         Verkoop jaarboek 2017 3.908,90              Drukkosten 3.659,67                                      
Renovatie taaltegels 2019 (gem. S'oog) 2.035,00                    Huur Dorpshuis 2018 3.600,00                                     Retour portokosten fout post.nl 242,95                   Diversen 1.187,87                                      
Renovatie taaltegels 2019 (gift) 2.200,00                    Bankkosten via vereniging 149,34                                         Verkoop themanummers 1.487,10              Kosten Jaarboek 2017 5.118,00                                      

Nadelig Saldo (1.041,19)                                   Losse verkoop boekjes 1.416,22              Portokosten tijdschrift 1.326,83                                      
9.357,45                    9.357,45                                     Subsidie gem. S'oog 3.500,00              Algemene portokosten 326,83                                          

Rente 0,56                         Drukkosten themanummer 1.662,38                                      
Correctie Beginbalans 268,23                   Vergaderkosten 107,00                                          

Huur Dorpshuis 2018 3.600,00                                      
Kosten verbeteren website 7.444,00                                      
Nadelig Saldo (3.573,21)                                    

21.493,96           21.493,96                                   

Eindbalans Stichting 2018 Eindbalans Vereniging 2018
Activa Passiva Activa Passsiva

In opricht. RC -                                  Te Betalen Huur Dorpshuis 2019 3.600,00                                     Rek 413 RC 13.723,21           Te betalen aan Stichting 9.938,81                                      
In opricht. Spaarrek -                                  Voorz. Strandpalen, subsidie Mienskip 7.380,00                                     Rek 654 Spaarrek. 10.965,39           Website Subsidie 7.500,00                                      

Kas -                                  Kas per saldo -                            Eigen vermogen 7.249,79                                      
Te ontvangen van Vereniging 9.938,81                    Eigen vermogen per saldo (1.041,19)                                   

9.938,81                    9.938,81                                     24.688,60           24.688,60                                   

Eindbalans Stichting 2018 na vrijval reservering Strandpalen Eindbalans Vereniging 2018 na vrijval website subsidie 
Activa Passiva  Passsiva

In opricht. RC -                                  Te Betalen Huur Dorpshuis 2019 3.600,00                                     Rek 413 RC 13.723,21           Te betalen aan Stichting 9.938,81                                      
In opricht. Spaarrek -                                  Voorz. Strandpalen, Subsidie Mienskip 2.380,00                                     Rek 654 Spaarrek. 10.965,39           Eigen vermogen 14.749,79                                   

Kas -                                  Renovatie taaltegels 2019 (gem. S'oog) 2.035,00                                     Kas per saldo -                            
Renovatie taaltegels 2019 (gift) 2.200,00                                     

Te ontvangen van Vereniging 9.938,81                    Eigen vermogen per saldo (276,19)                                        
9.938,81                    9.938,81                                     24.688,60           24.688,60                                   

Voorz. Strandpalen, subsidie 
Mienskip 
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Realisatie Budget Realisatie Budget
Vereniging 2018 2019 2018 2019
Inkomsten Uitgaven

Contributies 10.158,00    9.700,00       Administratie kosten 458,59           500,00           
Donaties 512,00           500,00           Storneren machtigingen 176,00           200,00           
Verkoop jaarboek 2017 3.908,90       3.900,00       Drukkosten 3.659,67       4.000,00       
Retour portokosten fout post.nl 242,95           Diversen 1.187,87       1.200,00       
Verkoop themanummers 1.487,10       1.000,00       Kosten Jaarboek 5.118,00       4.900,00       
Losse verkoop boekjes 1.416,22       700,00           Portokosten tijdschrift 1.326,83       1.600,00       
Subsidie gem. S'oog 3.500,00       Algemene portokosten 326,83           400,00           
Rente 0,56                 Drukkosten themanummer 1.662,38       1.900,00       
Correctie Beginbalans 268,23           Vergaderkosten 107,00           200,00           

Huur Dorpshuis 3.600,00       
Kosten verbeteren website 7.444,00       
Expositie 600,00           
Boek Zeevaartschool 500,00           
Speciale projecten 600,00           
Bankkosten 200,00           
Nadelig Saldo (3.573,21)     (1.000,00)     

21.493,96    15.800,00    21.493,96    15.800,00    

Realisatie Budget Realisatie Budget
Stichting 2018 2019 2018 2019
Inkomsten Uitgaven

Donaties Koningshuis 892,45           600,00           Renovatie taaltegels via Vereniging 931,70           
Vrijval Reserve taaltegels 4.235,00       Renovatie Taaltegels 2019 4.235,00       
Vrijval reserve strandpalen 2.380,00       Strandpalen project 5.000,00       2.380,00       
Donaties overig 630,00           Archiefbeheer via vereniging 717,60           700,00           
Huur Dorpshuis 2018 via Vereniging 3.600,00       Huur Dorpshuis 3.600,00       3.600,00       
Renovatie taaltegels 2019 (gem. S'oog) 2.035,00       Bankkosten via vereniging 149,34           
Renovatie taaltegels 2019 (gift) 2.200,00       Bankkosten 120,00           
Subsidie gem. S'oog 3.500,00       Nadelig Saldo (1.041,19)     (320,00)          

9.357,45       10.715,00    9.357,45       10.715,00    

TOELICHTING:
Met het oog op het behoud van de zogenaamde culturele ANBI-status is het wenselijk de financiële verslaglegging van Vereniging en 
Stichting te scheiden. Daarbij wordt de Stichting gezien als eigenaar en beheerder van het cultureel erfgoed. Zij treedt hierbij facilitair op 
naar de Vereniging. 
Waar relevant stelt de Stichting de haar toevertrouwde zaken ter beschikking aan de Vereniging voor expositie doeleinden.
De Stichting verkrijgt haar opbrengsten uit donaties, subsidies en eventuele entreegelden.
De Vereniging voert activiteiten uit. Zij draagt zorg voor de uitgave van het tijdschrift, de themanummers, het jaarboek en exposities. De 
Vereniging krijgt haar opbrengsten uit contributies door leden, donaties, subsidies en verkoop van de door haar uitgegeven drukwerken. 

De gecombineerde eindbalans van 2017 is begin 2018 gesplitst in een stichtings- en verenigingsdeel conform de doelstellingen van de 
beide entiteiten. De uitgaven en opbrengsten over 2018 zijn overeenkomstig de doelstellingen verdeeld. 
Voor de begroting van 2019 is een bestendige lijn gehanteerd mbt tot de verdeling van inkomsten en uitgaven tussen Stichting en 
Vereniging. De opbrengsten zijn voorzichtig begroot. Er zijn geen opbrengsten weergegeven die nog niet bekend zijn. Gezien het negatieve 
saldo mag duidelijk zijn dat er nog een taak is weggelegd, om extra opbrengsten te genereren. 



Secretariaat:  Louwvlakte 4, 9166 RP Schiermonnikoog - tel. 0620 395 896 

BELEIDSPLAN 2019 

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. het doen verschijnen van een eigen tijdschrift;
b. het organiseren van tentoonstellingen met daarop afgestemde tijdschriftnummers;
c. uitgifte van eigen publicaties in de zogeheten ’t Heer en Feer-reeks;
d. het organiseren van bijeenkomsten en excursies;
e. het registreren en /of zelf vergaren, bewaren en onderhouden van documenten en

objecten;
f. het zo mogelijk met derden bewaren en zo nodig oprichten van monumenten;
g. 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;

h. samenwerking met alle andere op het eiland op het eigen erfgoed gerichte
organisaties, verenigingen, stichtingen en groepen;

i. samenwerking met gelijksoortige organisaties op andere Waddeneilanden.

Ad. a Tijdschrift 
Ook in 2019 zal de redactie drie nummers van het tijdschrift ’t Heer en Feer 
(jaargang 21) uitbrengen.  

Ad. b Themanummer 
In het voorjaar verschijnt er een nieuw themanummer. 

Tentoonstelling 
De expositie 2018 Klaas Onnes – kapitein en schilder – is begin 2019 nog 
even te bezichtigen. Bij het verschijnen van het nieuwe themanummer zal     
ook de expositiewisseling plaatsvinden. 

’t Heer en Feer beschikt over een expositieruimte in het Bezoekerscentrum.   
Gezien de plannen om het Bezoekerscentrum te verhuizen naar de Reeweg 
(verwachting in 2020), zal het bestuur de ontwikkelingen hieromtrent        
nauwlettend volgen.  



Ad. c Schiermonnikoog Jaarboek 
De uitreiking van het eerste exemplaar van het Schiermonnikoog Jaarboek 2018 vindt  
eind maart/begin april plaats. De promotie van het Jaarboek krijgt dit jaar veel aandacht. 
De werkgroep Jaarboek houdt ondertussen de input voor het Jaarboek 2019 
zorgvuldig bij.  

Boek over de Zeevaartschool 
Één van onze leden is een boek aan het schrijven over de Zeevaartschool. De 
Vereniging zal de schrijver hierin zoveel mogelijk ondersteunen en helpen met het 
vinden van financiële middelen om het boek uit te kunnen geven. 

Ad. d Bijeenkomsten 
Gedurende de ingebruikname van het Koningshuis zijn er extra activiteiten 
georganiseerd op het gebied van lezingen en cultuur (o.a. de viering van Klozum en 
Midwinterfestival). Gezien het succes van deze bijeenkomsten wil de vereniging dit 
graag voortzetten. 

Heemkunde 
Om ook de jongste generatie van het eiland te betrekken bij het eilander erfgoed, is 
het project Heemkunde opgezet. Dit project wordt in 2019 voortgezet. 

Ad. e Nieuwe aanwinsten 
Door de aanwezigheid in het Koningshuis zijn regelmatig door de gastvrouwen en 
-heren nieuwe aanwinsten in ontvangst genomen. Deze worden geregistreerd en later
via archiefbeheer formeel opgenomen in de collectie.

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. Ook deze website is in een nieuw jasje gestoken 
en zal in de loop van 2019 verder worden ingevuld. 

Ad. g Zie Permanent onderkomen 

Ad. h Samenwerken op het eiland 
Er is  samengewerkt met andere groeperingen op het eiland zoals Filmhuis aan Zee, 
stichting Vredenhof en stichting Nationale Walvisvaartcollectie. Deze samenwerking 
zou verder verstevigd kunnen worden, zo ook met andere groeperingen van het 
eiland, zodat gasten een interessant en gevarieerd programma op het eiland 
geboden kan worden. 

Ad. i Samenwerken met andere waddeneilanden 
Het bestuur is voornemens dit jaar een bezoek te brengen aan de andere 
waddeneilanden, die alle een cultuurhistorisch onderkomen hebben.  

Verder willen we nog de volgende punten delen met onze leden: 

Ledenbestand  

Afgelopen jaar is het ledenbestand in totaal met 7,9% gegroeid (groei walleden: 12,2% en 
eilandleden: 3,0%). Lid worden kan via het aanmeldingsformulier dat voorhanden is in het 
Koningshuis. Daarnaast vinden steeds meer mensen de weg naar de vernieuwde       
website van ’t Heer en Feer en worden lid via het digitale aanmeldingsformulier.        
Door meer zichtbaar te zijn en te blijven denken we het ledenbestand ook in 2019       
weer te laten groeien. 

http://www.begraafplaatsschiermonnikoog.nl/


Public Relations 

De PR-activiteiten zijn dan ook 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 Schierweb en het VVV. Ook zal er regelmatig een artikel over ’t Heer en Feer in 
de Dorpsbode verschijnen. De folder zal op meer punten op het eiland beschikbaar komen. 
Daarnaast zal ’t Heer en Feer aanwezig zijn op de strúnmarkt en kerstmarkt. Ook de 
mogelijkheid van het volgen van de taalroute met behulp van QR-tags draagt bij aan de PR 
van de Vereniging. 

Daarnaast wil de Vereniging meer contact onderhouden met haar leden door digitale 
nieuwsbrieven. 

Website 

In 2019 zal de vernieuwde website theerenfeer.nl/ verder gestructureerd worden 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. 

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. 

Eilander taal 

Er is toenemende belangstelling voor de eilander taal. Er zal worden gekeken hoe en in 
welke vorm hieraan gestalten gegeven kan worden. 

Verwerving van financiële middelen 

Financiële middelen worden verworven uit contributies van leden, verkoop van jaarboeken 
en andere eigen publicaties, subsidies en incidentele donaties. Voor specificatie raadplege 
men 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) 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 dienst 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. 

Permanent onderkomen 

De wens een permanent onderkomen te verkrijgen voor ’t Heer en Feer staat nog     
steeds hoog op de prioriteitenlijst van het bestuur. De gelegenheid die medio 2018        
door de gemeente is geboden om de cultuurhistorische kant van het eiland te      
laten zien in het kader van LF 2018 ‘Kom op verhaal’, heeft het bestuur dan     
ook met beide handen aangegrepen. Dat een publiek toegankelijk onderkomen        
een grote impuls geeft aan de vereniging, hebben de afgelopen maanden uitgewezen.      
De tijdelijke ingebruikname van Nieuwestreek 1 ofwel het Koningshuis heeft ertoe geleid 



dat ’t Heer en Feer meer in de spotlights is komen te staan; het ledenaantal is gestegen, de 
verkopen van eigen publicaties zijn gestegen en er zijn meer verworvenheden verkregen. 
Inmiddels heeft zich een enthousiaste, zakenkundige groep gastvrouwen en -heren 
verzameld rond het Koningshuis. 

Gedurende de ingebruikname van het Koningshuis zijn er naast de getoonde onderwerpen 
eilander taal, Vredenhof, Strandpalen, Walvisvaart en Zeevaarschool, ook extra activiteiten 
georganiseerd op het gebied van lezingen en activiteiten (o.a. Klozum, Midwinterfestival). 
Daarnaast is er samengewerkt met andere groeperingen op het eiland zoals Filmhuis aan 
Zee, stichting Vredenhof en stichting Nationale Walvisvaartcollectie. Allemaal zaken die 
bijdragen aan de doelstellingen van de vereniging die wij graag voort willen zetten. 

De gemeente onderzoekt momenteel wat de meest gewenste functie van het pand is, naast 
de huidige woonbestemming. De gebruikersovereenkomst is inmiddels twee keer verlengd 
en loopt tot 1 april. 

Het bestuur heeft aangegeven dat Nieuwestreek 1 als permanent onderkomen voor ’t Heer 
en Feer een zeer geschikte locatie is. Nieuwestreek 1 is een zichtbare, centraal gelegen 
locatie in het dorp die voor het publiek goed bereikbaar en toegankelijk is. Het sobere, 
statige huis ademt een sfeer die goed bij ’t Heer en Feer, het eiland en zijn gemeenschap 
past en is qua grootte voldoende om haar activiteiten in onder te brengen. De activiteiten die 
nu verdeeld zijn over drie verschillende locaties (archief/bibliotheek in Dorpshuis, depot 
objecten in kelder Bezoekerscentrum, expositeruimte in Bezoekerscentrum) zouden onder 
één dak terecht komen. 

De gesprekken hierover met de gemeente zijn gaande. De komende maanden zal duidelijk 
worden of het Koningshuis als permanent onderkomen voor ’t Heer en Feer beschikbaar 
blijft. Zo ja, welke bouwkundige aanpassingen verricht moeten worden, hoe de investerings- 
en financieringsbegroting eruit komt te zien, of we de exploitatiebegroting rond kunnen 
krijgen en welke tijdlijn hieraan wordt gekoppeld.  

Het belooft een uitdagend jaar te worden! 



Secretariaat:  Louwvlakte 4, 9166 RP Schiermonnikoog - tel. 0620 395 896 

BELEIDSPLAN 2019 

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 dit de tand des tijds kan
doorstaan.

Ad. 1 Website 
Op de vernieuwde website is een overzicht van een groot deel van de collectie terug 
te vinden bestaande uit publicaties, documenten, beeld- en geluidsmateriaal en 
objecten. In 2019 zal het volledige overzicht van de collectie online beschikbaar 
komen. Het overzicht zal regelmatig geüpdatet worden. 

Opslag objecten 
Publicaties, documenten, beeld- en geluidsmateriaal liggen opgeslagen in de 
bibliotheek en het archief op de eerste verdieping van het Dorpshuis.  De opslag van 
de objecten bevindt zich in de kelder van het Bezoekerscentrum onder minder goede 
omstandigheden. Aangezien het huidige Bezoekerscentrum zijn functie zal verliezen 
(2020?), dient hiervoor een oplossing te komen. 

Nieuwe aanwinsten 
Door het inrichten van een dependance van Filmhuis aan Zee in het tijdelijk 
onderkomen in het Koningshuis, is o.a. de collectie beeld & geluid vergroot. Het 
streven is deze collectie op een dusdanige manier in te richten dat dit materiaal op elk 
gewenst moment voor een ieder beschikbaar is. Door de betere zichtbaarheid  
van ’t Heer en Feer zullen er meer aanwinsten verworven worden.  

Ad. 2 Permanent onderkomen 
De wens een permanent onderkomen te verkrijgen voor ’t Heer  
en Feer staat nog steeds hoog op de prioriteitenlijst van het bestuur. 
De gesprekken hierover met de gemeente zijn gaande.  



 

De komende maanden zal duidelijk worden of het Koningshuis als permanent 
onderkomen voor ’t Heer en Feer beschikbaar blijft. Zo ja, welke bouwkundige 
aanpassingen verricht moeten worden, hoe de investerings- en financieringsbegroting 
eruit komt te zien, of we de exploitatiebegroting rond kunnen krijgen en welke tijdlijn 
hieraan wordt gekoppeld.  
 
Indien de plannen voor een permanent onderkomen gerealiseerd kunnen worden, zal 
vanuit de Stichting geprobeerd worden de financiering ervan te organiseren. 
 

Ad. 3 Verwerving van financiële middelen 
Financiële middelen worden momenteel verworven uit subsidies en incidentele 
donaties. Voor specificatie raadplege men 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) 
is geen sprake. Zie de saldi zoals die worden verantwoord in het financiële 
jaarverslag. 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 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. 
 

Ad. 4 Renoveren monument taalroute 
In navolging van de restauratie van twee taaltegels in 2018, zullen in de komende 
jaren geleidelijk de andere taaltegels worden gerenoveerd. Door een gift en subsdie 
van de gemeente, kan dit project worden ingezet. 
 
Onderhoud collectie 
Afgelopen jaar zijn verschillende objecten gerenoveerd door vrijwilligers (eigen 
leden). Ook voor dit jaar staat een aantal items op het programma dat onderhoud 
behoeft. 
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