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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! 

 

 


