Jaarverslag van de secretaris van de Vereniging Fries Scheepvaart Museum over 2014
Inleiding
Het bestuur heeft zich in 2014 met diverse onderwerpen bezig gehouden. Daarmee waren de
vergaderagenda’s goed gevuld, maar ook buiten de vergaderingen brachten deze onderwerpen de
nodige werkzaamheden mee.
Bestuur
De samenstelling van het bestuur was per 1 januari 2014 als volgt (tussen haakjes jaar van eerste
benoeming):
C.P. Dros, voorzitter (2002)
B. Oppewal, secretaris (2011)
J.D. Pruimboom, penningmeester (2002)
M.M. Bolhoven, bestuurslid (2013)
O.C.A.M. Brenninkmeijer, bestuurslid (2007)
Mevrouw E.J. Gaastra-Blauw, bestuurslid (2001)
Mevrouw S.N. Paauwe, bestuurslid (2010)
P. Schulting, bestuurslid (2004)
Mevrouw M.S. Taselaar, bestuurslid (2013)
De heer Dros en mevrouw Gaastra hebben in het begin van het jaar aangegeven te willen aftreden. Zij
hebben beiden drie termijnen in het bestuur zitting gehad, de heer Dros al die jaren als voorzitter.
Voor hun jarenlange inzet is de vereniging hen veel dank verschuldigd. In de algemene
ledenvergadering op 30 april 2014 is die dank onderstreept met de overhandiging van een aquarel
aan de heer Dros en aan mevrouw Gaastra, op haar verzoek, een cheque voor het kindermuseum.
Voor de twee vacatures heeft het bestuur de heren A.J.F. Dinkelberg en F.R.J. van Drooge bereid
gevonden zich kandidaat te stellen. Beiden zijn in de algemene ledenvergadering met algehele
instemming gekozen. De bestuursleden Paauwe en Pruimboom werden voor een nieuwe termijn
benoemd. Binnen het bestuur heeft de heer Brenninkmeijer zich bereid verklaard het voorzitterschap
over te nemen.
Bestuursvergaderingen
Ingaande dit jaar vergaderde het dagelijks bestuur in beginsel niet meer afzonderlijk, maar werden alle
zaken direct in het algemeen bestuur aan de orde gesteld. Het voltallige bestuur vergaderde op 6
februari, 27 maart, 22 september en 20 november. In kleiner verband overlegden groepjes
bestuursleden over diverse zaken, deels ter voorbereiding van onderwerpen die later in het bestuur
aan de orde kwamen. Een aantal leden bereidden als reiscommissie de ledenreizen voor. Verder
hebben leden van het dagelijks bestuur als adviseur de vergaderingen van het bestuur van de
Stichting Fries Scheepvaart Museum bijgewoond.
In het bestuur besproken punten waren onder andere:
- De zittingsduur van de bestuursleden; die wordt in beginsel beperkt tot twee zittingsperioden.
- Een beleidsplan van de vereniging en in relatie daarmee de ambities die het bestuur voor
ogen heeft. Het bestuur acht een groot ledental belangrijk voor het maatschappelijk draagvlak
voor het museum, maar ziet ook andere mogelijkheden om dat draagvlak te versterken en wil
de Stichting Fries Scheepvaart Museum daarbij ondersteunen. In dit verband is ook
gesproken over mogelijkheden het jaarboek voor de lezer aantrekkelijker te maken.
- De verzekeringen van de vereniging; op onderdelen heeft dit tot aanpassingen geleid.
- De voorbereiding van een nieuwe huurovereenkomst tussen de vereniging en de Stichting
Fries Scheepvaart Museum voor het gebouwencomplex. Daarbij heeft ook een toetsing van
de huurprijs plaats gehad.
- De financiële controle binnen de vereniging en de daarbij aan te houden procedures. De
medeverantwoordelijkheid van alle bestuursleden voor het financieel beheer zal worden
versterkt en de benoeming van leden van de kascommissie zal meer aandacht krijgen, mede
met het oog op de benodigde deskundigheid.
- Onderhoud van de graven van de familie Sustring-Sytsma in relatie tot de erfenis die de
vereniging van het echtpaar Sustring ontving. Er is opdracht gegeven voor onderhoud aan
een aantal grafstenen.
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Leden
Het ledental daalde in dit jaar licht van 1303 naar 1290 aan het eind van het verslagjaar. Het is
verheugend dat er 38 nieuwe leden konden worden genoteerd, maar daar stonden 51 uitschrijvingen
tegenover. De licht dalende tendens onderstreept het belang van de ledenwerving, want een sterke
vereniging is belangrijk voor het maatschappelijk draagvlak voor het museum. Het bestuur blijft dan
ook graag een beroep doen op de leden om waar mogelijk het lidmaatschap van de vereniging onder
de aandacht te brengen in de kring van hun relaties.
In de algemene ledenvergadering op 30 april zijn de gebruikelijke punten aan de orde geweest. Na
afloop van deze vergadering hield de heer Tjeerdo Wieberdink een lezing over de restauratie van het
oudste, uit ca. 1840 daterende, nog zeilende vissersschip van Nederland: het haringskuutje WR60.
Gebouwen
Naar aanleiding van de inspectie door de Monumentenwacht zijn in het verslagjaar de achtergevels
van de Kleinzandpanden geschilderd en is op enkele plaatsen de dakbedekking vernieuwd.
Met inschakeling van het aan de Monumentenwacht gelieerde bureau Monumentenadvies Noord is
voor de monumentenpanden subsidie voor onderhoudswerkzaamheden aangevraagd; deze subsidies
zijn grotendeels toegekend.
Vrijwilligers
Zoals altijd kon het museum ook in dit jaar weer voor allerlei werkzaamheden rekenen op de inzet van
een grote groep vrijwilligers. In bestede uren uitgedrukt nemen zij ruim een kwart van het werk voor
hun rekening. Een belangrijke nieuwe poot aan het vrijwilligerswerk is geworden de ondersteuning van
de activiteiten van het kindermuseum. De organisatie van het vele vrijwilligerswerk berust bij de
directeur en medewerkers van het museum.
Het ging in het verslagjaar om de volgende werkzaamheden en aantallen vrijwilligers:
weekendsuppoosten (67)
onderhoud van de collectie (4)
onderhoud van de binnentuin en verzorgen bloemstukken (7)
verzorgen van rondleidingen (14)
bediening van het buffet (15)
werkzaamheden in bibliotheek en archief (3)
bezorging van poststukken (18)
hand- en spandiensten bij bijzondere gelegenheden (wisselend)
verzorgen van stadswandelingen (14)
activiteiten van het kindermuseum (10)
aanbod/uitstraling museumwinkel (3)
Voor het inpakken en de verspreiding van de jaarboeken kon het bestuur weer een beroep doen op
enkele leden, waaronder de heer Dries Kuperus, die tot zijn overlijden eind 2014 gedurende heel veel
jaren op diverse manieren actief is geweest voor het museum en onze vereniging.
Contactavonden
In het afgelopen jaar zijn 5 contactavonden gehouden, die weer druk bezocht werden. Door middel
van de fraai vormgegeven nieuwsbrief werden de leden op de hoogte gehouden van de geplande
contactavonden en van andere activiteiten in het museum.
Het programma van de lezingen op deze avonden zag er in 2014 als volgt uit:
29 januari
Hedman Bijlsma en Sippie Tigchelaar: Atje Keulen-Deelstra
4 maart
Tom Schoonhoff: De zeesleepboot Holland
26 maart
Jeannette Blijdorp-Jonker: Kapitein Drieves Jonker van Schiermonnikoog
22 oktober
Stella Ruhe: Visserstruien
26 november Arent Vos: Stranding en wrakvorming van de Batavia

Excursies
In dit verslagjaar is een extra reis voor leden georganiseerd. Door de contacten met de Stichting
Zeesleepboot Holland kon met deze historische boot een reisje van Harlingen naar Terschelling en
terug worden aangeboden. De belangstelling hiervoor was zo groot dat deze trip zelfs twee keer kon
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worden gehouden, op 18 en 19 april. In totaal hebben ongeveer 140 leden en introducees, mede door
het gunstige weer, van dit reisje genoten.
De jaarlijkse ledenreis, die de ledenreiscommissie voor 6 september heeft georganiseerd, leidde ’s
ochtends naar Teylers Museum in Haarlem en ’s middags naar de Hortus Botanicus in Leiden.
Kennelijk was dit een aantrekkelijk programma, want het bericht was de deur nog niet uit of er werd al
veel op gereageerd. Uiteindelijk waren er 126 aanmeldingen, terwijl er maximaal 90 personen mee
konden, zodat er een aantal mensen teleurgesteld moest worden. De commissie zoekt naar
oplossingen om dergelijke teleurstellingen in de toekomst te voorkomen. Het was deze dag mooi weer
en ook de lunch was zeer geslaagd. In het Teylers Museum mocht als extra ook de bibliotheek worden
bezocht. In de Hortus in Leiden werd een rondleiding gegeven. Van de mogelijkheid achteraf bij de
Daaldersplaats te dineren hebben 16 deelnemers in een prettige sfeer gebruik gemaakt.
Jaarboek/openbaarheid
Het jaarboek 2013, dat in juli aan alle leden werd toegezonden, bevat de jaarverslagen van de
secretarissen van de vereniging en stichting Fries Scheepvaart Museum, de financiële jaarverslagen
van de penningmeesters van de beide organisaties, het jaarverslag van de directeur, het jaarverslag
van de secretaris van de stichting “Museum de Fryske Winter” en de Aanwinstenlijst 2013.
Verder bevat het jaarboek twee interessante artikelen. Het ene is van de hand van Dirk Huizinga en is
getiteld ‘Dé Lemsteraak bestaat niet’ (over de oorsprong van de Lemsteraak). Het andere artikel is van
Jan Wouter Jellema en heeft als titel ‘Het bewogen leven van skûtsjeschipper Ruurd Jellema’.
Over onze vereniging wordt al tientallen jaren informatie gegeven in het jaarboek. Daarnaast
moeten we als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) ingaande 2014 een aantal gegevens over
de vereniging publiceren op een internetsite. Het gaat daarbij hoofdzakelijk om de doelstelling, het
beleidsplan, het verslag van de activiteiten (ons jaarverslag), de financiële verantwoording en de
bestuurssamenstelling. Deze gegevens zijn nu voor een ieder te lezen op de website van het
museum.
Vertegenwoordigingen
De bestuursleden de heer P. Schulting en mevrouw S.N. Paauwe vertegenwoordigen de vereniging in
het bestuur van de Stichting Fries Scheepvaart Museum; zij zijn daar respectievelijk voorzitter en
secretaris. Het bestuurslid mevrouw M.S. Taselaar is vertegenwoordiger van de vereniging in het
bestuur van de stichting “Museum De Fryske Winter”.
De leden van het dagelijks bestuur van onze vereniging vormen tevens het bestuur van de Stichting
Monumenten Kleinzand, (juridisch) eigenaar van de panden Kleinzand 18, 20 en 22/24.
Omdat het Fries Scheepvaart Museum aan de wieg stond van de “Stichting Stamboek Ronde en
Platbodemjachten” is onze vereniging vertegenwoordigd in het bestuur van die stichting. Onze
vertegenwoordiger in dat bestuur is de heer Olav Loeber uit Maarsbergen.
De directeur de heer M.J. Seffinga, maakte namens de vereniging deel uit van de stichting “De Grote
Zuidwesthoek” te Makkum.
Erfenissen en giften
In dit verslagjaar werd de Vereniging opnieuw begunstigd met enkele erfstellingen en giften. Het
bestuur is er erg dankbaar voor dat een aantal mensen en organisaties hun betrokkenheid bij het
museum op deze wijze tot uitdrukking brengen. Het betreft de hieronder staande bedragen. De giften
(inclusief schatkist) zijn aan het Aankoopfonds toegevoegd en de erfstellingen aan de algemener
reserve.
Stichting Maritiem Centrum
P.W. Janssen’s Friesche Stichting
Stichting OPA
Erfenis mevrouw J. Brouwer-Melchers
Legaat de heer G.A. Broek
Opbrengst ‘schatkist’ in hal van museum

€ 2.500,00
€ 1.500,00
€
350,00
€ 16.936,18 (grotendeels in certificaten)
€ 10.000,00
€
312,19

Epiloog
In het afgelopen jaar zijn in ons bestuur diverse zaken betreffende de vereniging zelf aan de orde
geweest. Daarnaast wordt vanuit de vereniging het museum (de Stichting Fries Scheepvaart Museum)
op verschillende manieren ondersteund. Ook dit jaar is weer gebleken dat onze vereniging erg
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belangrijk is voor het museum, niet alleen als uitdrukking van het maatschappelijk draagvlak, maar
ook op diverse praktische manieren en uiteraard in financieel opzicht. Het bestuur blijft zich inzetten
voor een sterk draagvlak voor het museum.

Bouke Oppewal (secretaris)
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