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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. 

 
 

 

  

 


