
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van ‘t Heer en Feer gehouden op 
18 maart 2023 in het Koningshuis. 

Aanwezig 32 leden 
Bestuursleden: Joyce van Bon (voorzitter), Etty van der Veer (vice-voorzitter en 
tijdelijk notulist), Frits Roelsma (penningmeester), Els Claessens (secretaris), 
Annemarth Sterringa (collectiebeheerder) 
Afwezig met bericht: Arend Maris, Henk Scheepstra, Roos Nieweg, Gea Fokker, 
Hanneke Krol, Rimada van Bon. 

1. Opening
Voorzitter Joyce van Bon opent de vergadering om 14.00 uur.

2. Agenda
De agenda wordt vastgesteld zonder wijziging.

3. Mededelingen
Hilbert de Vries onderhoudt de Facebook-pagina en benadrukt hoe
belangrijk Facebook is. Het aantal likes is 469.

4. Vaststellen notulen ALV 2022
De ALV is op papier afgedaan (in verband met corona). Er is decharge
verleend voor het afgelopen verenigingsjaar, ingestemd met het
beleidsplan, de begroting voor het komende jaar en de herbenoeming van
Els Claessens als bestuurslid.

Hilbert geeft aan ontstemd te zijn over het feit dat mails niet (voldoende)
zijn beantwoord. Er waren twee reacties op de papieren ALV waarop het
bestuur schriftelijk heeft gereageerd en e.e.a. daarmee als afgedaan heeft
beschouwd.

5. Ingekomen stukken
Harry Alers vraagt hoe ver de ingekomen stukken teruggaan. Hij heeft nog
een mail gestuurd in coronatijd.
Voorzitter benadrukt dat alleen ingekomen stukken die betrekking
hebben op de ALV worden behandeld in de ALV.

6. Jaarverslagen 2022
Voorzitter laat d.m.v. een PowerPoint presentatie alle gebeurtenissen van
’t Heer en Feer in 2022 zien:
- Expositie eindelijk open na wegvallen coronamaatregelen.
- Dick Kool filmsaal geopend door Lina Kool.



- Expositie is ingericht en deur stond na corona open voor het publiek 
op donderdag, vrijdag en zaterdag van 15.00-17.30 uur. 

- Uitreiking Jaarboek 2021.  
- Het vernieuwde tijdschrift is 4 x uitgekomen. 
- Themanummer Rijsbergen is herdrukt. 
- Kraampje op de strúnmarkt voor het Koningshuis. Verzoek van Marijke 

Hoekstra aan het bestuur is om de aantallen kenbaar te maken. 
- De deur stond open tijdens Klozum. Tien klozums en dertig bezoekers. 
- ’t Heer en Feer heeft meegedaan aan het Midwinterfestival en aan de 

kerstmarkt. 
- Het aantal eilandleden is in 2022 met 1 gestegen naar 201, het aantal 

walleden is gestegen met 4 naar 287. Er kwamen meer nieuwe leden 
bij, maar er zijn ook 10 overleden. 

 
7. Financieel: 

a. Kascommissie (Theo de Vries en Harry Alers) heeft de financiën 
gecontroleerd en goedgekeurd en het bestuur krijgt financiële 
decharge. 

b. Harry Alers en Erik Gerbrands zijn bereid gevonden de kas in 2023 te 
controleren. De voorzitter legt de structuur van de vereniging en 
stichting uit. De (ANBI)Stichting heeft geen leden, kan slagvaardiger 
optreden, verkrijgt de subsidies, donaties en schenkingen en beheert 
en onderhoudt de eilander erfgoedcollectie en ook de huisvesting. De 
Vereniging heeft leden (ALV), is democratischer, int de contributie, 
verzorgt de verkoop van eigen uitgaven, tijdschrift, jaarboek, 
themanummer en kijkrecht om daarmee de kosten te voldoen. De 
vereniging, schilder collectief De Kwast en ook Zorg en Welzijn huren 
onder van de Stichting. 

c. De penningmeester (Frits Roelsma) licht het financiële verslag van 
2022 toe. 

d. De jaarrekening 2022 wordt met een stevig applaus en dank aan de 
penningmeester goedgekeurd. 

 
Aan het bestuur wordt decharge over 2022 verleend. 

 
8. Verslagen van de werkgroepen 

Ook het afgelopen jaar hebben de 6 werkgroepen weer fantastisch werk 
verricht.  
Werkgroep Collectiebeheer. 
Annemarth, Els Barnhard-Teensma, Mary Cortie, Arend Maris en Dorothé 
Carst en overige vrijwilligers zijn veelvuldig aan het werk om alle prachtige 
schenkingen te verzamelen en te archiveren. Alle stukken krijgen een 



apart nummer. Er is al heel veel werk verricht. Complimenten aan het 
team. 
Werkgroep Expositie. 
Frits en Ruud vormen een hecht team en zoeken de stukken voor de 
expositie zorgvuldig uit. Binnenkort zal de expositie van Jan Loman 
vervangen worden door een tentoonstelling over 43 winkel(tje)s en 
bedrijven van Schiermonnikoog. Hierover komt ook een boek geschreven 
door Jan Holwerda. 
Werkgroep Funerair. 
Sam Dijs, Anneke Aben en Annemarth vormen de basis aangevuld met 
vrijwilligers.  
Werkgroep Jaarboek. 
Redactie van het jaarboek bestaande uit Eric Augusteijn, Marijke Barhorst, 
Nathan Brinkman, Romy Dam, Jeroen Dwars, Hanneke Kremer-Krol, 
Esther Hagen, Marjan Sanou-Soepboer, Marlinde Meerdink en Arend 
Maris. Het bestuur heeft goed overleg met de redactie. Het is een hele 
klus voor de redactie om het boek weer zo snel mogelijk in het nieuwe 
jaar klaar te hebben. Het aantal te drukken boeken is lastig in te schatten. 
Vorig jaar bleven er te veel boeken over. Dit jaar worden er 500 gedrukt. 
Bestuur doet veel aan promotie en er is een voorinschrijving. Presentatie 
van het jaarboek zal na de vergadering zijn. Eerste boek wordt uitgereikt 
aan Maarten de Groot, de kleinzoon van Joke Folmer, per 1 september as. 
vaste huisarts op Schiermonnikoog. 
Werkgroep tijdschrift. 
Met een klein team van 4 personen t.w. Erik Jansen, Roos Nieweg, Cas 
Straatman en Frits Roelsma, wordt vier keer per jaar een tijdschrift 
gemaakt. Sinds vorig jaar met een nieuwe lay-out (betere opmaak, groter 
lettertype, meer kleur). Het tijdschrift is momenteel 40 pagina’s. Er wordt 
voldoende kopij aangeleverd. De losse verkoop van de tijdschriften gaat 
goed met 200 verkochte exemplaren. 
Werkgroep website en webwinkel. 
Naast de website van ’t Heer en Feer www.theerenfeer.nl  is er een 
website www.begraafplaatsschiermonnikoog.nl en de webwinkel 
www.theerenfeer.com. De website wordt erg goed bezocht. 30.000 keer 
zijn de berichten en pagina’s bekeken, 10% meer bezocht. De omzet van 
de webwinkel is 7000 euro. Er zijn 1308 artikelen verkocht. Het 
filmarchief beschikt over 76 films. Verreweg de meeste films zijn gemaakt 
door Dick Kool maar ook door Jan Holwerda en drie van Pim Korver. Er zijn 
ondertussen 233 films gestreamd tegen een prijs van 3 tot 5 euro per 
film.  
Groot applaus van de leden niet alleen voor het geweldige werk van de 
werkgroepen maar ook voor de 12 gastvrouwen en gastheren die altijd 
weer vol enthousiasme de bezoekers rondleiden, voor de vele 

http://www.theerenfeer.nl/
http://www.begraafplaatsschiermonnikoog.nl/
http://www.theerenfeer.com/


vrijwilligers, voor Kees Hogervorst die veel werk verricht, Anneke Aben die 
de borders van de tuin zo goed verzorgt, Roos Nieweg die de teksten 
zorgvuldig controleert en niet te vergeten Tom de Neef die altijd klaar 
staat om een klus te klaren. 
 

9. Vaststellen beleidsplan 2023 
Voor het komende jaar staan de volgende zaken op het programma: 
 
- Openstellen Koningshuis voor bezoekers. Uitbreiding openingstijden 

kwam aan de orde. Het bestuur zal een oproep doen in de dorpsbode 
voor het werven van vrijwilligers. Momenteel kunnen we de 
openingstijden niet uitbreiden. 

- Tijdschrift (4x), themanummer 2022 en 2023, jaarboek 2023 
- Wierom yn de tiid – boekje over Schiermonnikoger winkels en 

bedrijven. 
- Wisseling van de expositie. 
- Verder inrichten van het depot, archief en bibliotheek. Er is door de 

vrienden van het COS een mooie scanner geschonken. 
- Filmarchief verder aanvullen. Met de leden van Zorg en Welzijn 

worden de data van de films bijgewerkt. 
- Digitaliseren van het archief. 
- Audio-archief. Er zijn veel cassettebandjes die nog gedigitaliseerd 

moeten worden. 
- Muur met gedenkstenen realiseren aan de noordkant van het 

Koningshuis. 
- Onderhouden taalstenen. Els Claessens doet dit altijd trouw en geeft 

aan dit voorlopig te blijven doen. 
 
Het beleidsplan wordt goedgekeurd. 
 
Op de vraag van een van de leden hoe de jeugd geënthousiasmeerd kan 
worden meldt het bestuur dat er een 3 jaren plan in de maak is met de 
school. 
Wat betreft het aankopen van objecten is er een vraag of het bestuur 
daar een machtiging voor heeft. Het bestuur kan inderdaad objecten 
aankopen voor de Stichting. Zo is er een beeldje van de monnik 
aangekocht door een lid en geschonken aan ’t Heer en Feer. Als een van 
de leden iets interessants tegenkomt kan men altijd een mail sturen naar 
het bestuur. info@bestuurtheerenfeer.nl 
Jan Willem Smaling stelt voor om een groep op te zetten voor evt. 
aankoop van objecten. Verder stelt hij dat er een kannetje door het Fries 
Museum in bruikleen gegeven is aan Terschelling. Dit zou eigenlijk naar 
Schiermonnikoog moeten. 



 
10. Vaststellen begroting 2023 

De penningmeester licht de begroting toe en iedereen keurt de begroting 
goed. 
  

11. Bestuursverkiezing 
Els Claasens zit al sinds 2017 in het bestuur. Zij neemt nu afscheid en 
krijgt uit handen van Joyce een prachtige bos tulpen en een heel warm 
applaus. Els heeft al die jaren fantastisch werk verricht. 
Joyce en Etty zijn nog een termijn herkiesbaar. 
Nieuwe bestuursleden die zich hebben gemeld zijn Astrid van Bon en 
Richard van Heijningen. 
Astrid haar roots liggen op Schiermonnikoog en ze is onlangs op 
Schiermonnikoog komen wonen. Richard zijn voorouders komen van 
Schiermonnikoog (Zeevaartschool) en Richard zijn moeder woonde op 
Schiermonnikoog. 
Er wordt een stemming gehouden en uit de 32 briefjes blijkt dat iedereen 
voor de nieuwe samenstelling van het bestuur is. Het bestuur bestaat nu 
uit 6 leden. 
 

12. Rondvraag 
Jan Willem heeft een plan om een zeilwedstrijd met bootjes te houden op 
de Berkenplas en doet een oproep om dit kenbaar te maken. 
Stef van der Kluit, is al een groot aantal jaar lid, schenkt twee antieke 
muziekstukken met teksten van Mr. Banck en drie zakelijke geschriften.  
Joke Scheepstra schenkt een bugel uit het begin van de vorige eeuw die 
Riekert Visser (vriend van haar vader) aan hem had geschonken. Joke 
blaast een vrolijke noot en overhandigt de bugel aan collectiebeheerder 
Annemarth. Annemarth is zeer verheugd en zal de 
schenkingsovereenkomsten maken en de aangeboden zaken een nummer 
geven. Een prachtige toevoeging aan de collectie. 
Harry Alers vraagt of het mogelijk is of het Koningshuis iets makkelijker 
kan omgaan met het open te stellen van het huis voor bijv. 
vergaderingen. Het bestuur geeft aan dat dit niet mogelijk is vanwege de 
kwetsbaarheid van de collectie en om mogelijke concurrentie met 
Bibliotheek, Dorpshuis, Stag en Teensma-zaal te voorkomen. Ook is het zo 
dat er altijd toezicht moet zijn. Vandaar dat het bestuur ook heeft 
besloten om (helaas) cameratoezicht aan te brengen en zich te houden 
aan de openingstijden. 
 

13. Sluiting 
Joyce dankt alle aanwezigen en sluit om 15.35 uur de vergadering na de 
mededeling dat de volgende ALV op 16 maart 2024 om 14.00 uur is. 


