Jaarverslag van de secretaris van de Vereniging Fries Scheepvaart Museum over 2018

Bestuur
De samenstelling van het bestuur was per 1 januari 2018 als volgt (tussen haakjes jaar van eerste
benoeming):
Mevrouw M.S. Taselaar, voorzitter (2013)
B. Oppewal, secretaris (2011)
C.A. Burghgraef, penningmeester (2015)
M.M. Bolhoven, bestuurslid (2013)
A.J.F. Dinkelberg, bestuurslid (2014)
F.R.J. van Drooge, bestuurslid (2014)
Mevrouw S.N. Paauwe, bestuurslid (2010)
Mevrouw J.W. Ritchi-Hofland, bestuurslid (2016)
J.P. Smorenburg, bestuurslid (2016)
Mevrouw Paauwe is in 2018 afgetreden; ze heeft de enkele jaren geleden afgesproken zittingsduur
van maximaal acht jaren bereikt. Zowel in het bestuur als in de algemene ledenvergadering (ALV) is
zij bedankt voor haar inzet voor de vereniging en voor het museum.
In de open gevallen plaats is in de ALV op voorstel van het bestuur mevrouw F.A.J. de Vries
benoemd. In die vergadering zijn de bestuursleden Dinkelberg en Van Drooge herbenoemd.
Bestuursvergaderingen
Het voltallige bestuur had dit jaar zijn reguliere vergaderingen op 15 januari, 26 maart, 17 september
en 19 november.
In het bestuur besproken punten waren in dit jaar onder andere:
Het jaarverslag 2017 en de jaarrekening 2017.
De acties voor de leden- en sponsorwerving.
De hertaxatie van de herbouwwaarde van het museumcomplex.
De beleggingsstrategie voor de gereserveerde gelden.
Een privacyverklaring in verband met de Algemene verordening gegevensbescherming.
De verkoop van het aan de vereniging in eigendom toebehorende perceeltje grond bij Woudsend.
De ledenreizen.
Adviezen van de kascommissie.
Het onderhoud van grafstenen ten laste van het Sustring-Sytsmafonds.
Een meerjarenplanning voor het onderhoud van de gebouwen.
Binnen het bestuur bestaan twee commissies, te weten de ledenreiscommissie en de commissie
ambitie, die beide in dit jaar diverse malen bijeen kwamen. Daarnaast is het bestuur met twee leden
vertegenwoordigd in de redactiecommissie van het jaarboek, die verder bestaat uit enkele
medewerkers van het museum. Verder hebben leden van het dagelijks bestuur als adviseur de
vergaderingen van het bestuur van de Stichting Fries Scheepvaart Museum bijgewoond.
Stichting Monumenten Kleinzand
De panden, die deel uitmaken van het museumcomplex, zijn grotendeels eigendom van onze
vereniging. Van de panden Kleinzand 18, 20 en 22/24 is de Stichting Monumenten Kleinzand
(juridisch) eigenaar. Deze stichting is in 1986 opgericht voor dit doel. Het bestuur wordt gevormd door
de leden van het dagelijks bestuur van onze vereniging. De exploitatie van de panden van deze
stichting loopt via de administratie van onze vereniging en is verwerkt in onze jaarrekening, waarmee
het bestuur van de stichting zich heeft geconformeerd.
Ondersteuning museum
Een belangrijke doelstelling van onze vereniging is het Fries Scheepvaart Museum financieel te
ondersteunen. In dit verband geeft de vereniging jaarlijks een exploitatiebijdrage aan de Stichting
Fries Scheepvaart Museum en daarnaast worden financiële bijdragen gegeven voor bepaalde
activiteiten, projecten, tentoonstellingen en dergelijke. In 2018 is een bijdrage verleend in de kosten
van de tentoonstelling ‘Weer boven water’ over een Fries kofschip dat voor Gdansk is vergaan. Verder
zijn de kosten van de herinrichting van het kindermuseum voor rekening van de vereniging genomen.
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Het bestuur ondersteunt het museum ook in het werven van sponsors. Er zijn in dat kader samen met
het bestuur en de directeur van het museum verschillende activiteiten georganiseerd.
Leden
Het jaar 2018 was een jubileumjaar: het was 80 jaar geleden dat het museum en de vereniging
werden opgericht. Ons bestuur heeft besloten zich ter gelegenheid van dit jubileum in te zetten voor
een flinke groei van het ledental. Dit is voor het museum van belang doordat een grote vereniging,
naast de sponsors, in belangrijke mate het maatschappelijk draagvlak vormt voor het museum. Het
museumbestuur kan bij bijvoorbeeld de subsidiënten verwijzen naar de grote maatschappelijke en
financiële ondersteuning door de aan het museum gelieerde vereniging.
Ten behoeve van de ledenwerving zijn verschillende acties gevoerd. Daarbij is samen gewerkt met de
Noordelijke Dagblad Combinatie, wat resulteerde in verschillende advertenties in regionale en
plaatselijke bladen. Aan de leden is gevraagd aan de werving mee te doen. In de nieuwsbrieven is er
aandacht voor gevraagd. En bij diverse activiteiten is gewezen op de mogelijkheid het museum als
vriend te ondersteunen door lid van de vereniging te worden. Diverse leden hebben zich er voor
ingezet nieuwe leden aan te brengen; een lid wist zelfs acht nieuwe leden te scoren. Het bestuur
bedankt deze actieve leden voor hun hulp.
Het resultaat mag er wezen. Terwijl de afgelopen jaren het ledental gestaag afnam, komen we over
2018 op een ruime groei uit dankzij 111 nieuwe inschrijvingen. Ondanks dat er ook nu weer
uitschrijvingen waren, met name door overlijden van leden, is het ledental dit jaar gegroeid van 1158
op 1 januari naar 1238 aan het eind van het verslagjaar.
In de algemene ledenvergadering op 16 mei 2018 zijn de gebruikelijke onderwerpen aan de orde
geweest, zoals het jaarverslag en de jaarrekening 2017. De secretaris en penningmeester gaven een
korte toelichting bij die stukken.
Na afloop van de algemene ledenvergadering op 16 mei heeft de heer W. de Vreeze, bestuurslid van
de Stichting Fries Scheepvaart Museum, verteld over zijn reizen met de Eendracht in de Tall Ship
Races.
Eigendommen
In het verslagjaar zijn enkele branddeuren vervangen. Er is in opdracht van ons bestuur een
meerjarenplanning 2019-2024 voor het onderhoud opgesteld. En er is opdracht gegeven voor het
maken van een plan van aanpak voor het aanbrengen van zonnepanelen.
Met het oog op de verzekering van de gebouwen is in het verslagjaar de herbouwwaarde van de
panden opnieuw getaxeerd. Daarnaast heeft een periodieke controle plaats gehad van de elektrische
installatie.
De vereniging had een perceeltje grond, groot 630 m2, nabij Woudsend aan de Welle in eigendom. Dit
stukje grond was onderdeel van de erfenis van het echtpaar Sustring-Sytsma. In 2018 is dit perceeltje
verkocht aan Van der Meulen Woudsend B.V.; dit bedrijf had de naastgelegen grond al in eigendom.
Het bestuur heeft zich beraden op de benodigde liquide middelen en op de manier waarop het deel
van de gereserveerde middelen, dat naar verwachting niet binnen afzienbare tijd nodig zal zijn, wordt
belegd. Dit heeft geleid tot het besluit een deel van de liquide middelen toe te voegen aan de
beleggingsportefeuilles bij de Rabobank en de ABN-AMRO en ook bij de laatste een meer duurzaam
mandaat te kiezen.
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. De organisatie van het vele vrijwilligerswerk berust bij de directeur en medewerkers van
het museum.
Ook in dit verslagjaar ging het weer om een grote verscheidenheid aan werkzaamheden, namelijk
onderhoud van de collectie, onderhoud van de binnentuin en het verzorgen van bloemstukken,
werkzaamheden in bibliotheek en archief, activiteiten van het kindermuseum, verzorging van de
catering bij ontvangsten en activiteiten, verzorgen van rondleidingen in het museum en van
stadswandelingen, bezorging van poststukken, actueel houden van aanbod en uitstraling van de
museumwinkel en diverse hand- en spandiensten bij bijzondere gelegenheden. Voor de hulp bij
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educatieve programma’s van het kindermuseum en bij vakantie-activiteiten is er een speciaal e-team.
Daarnaast functioneerden veel vrijwilligers als weekendsuppoosten.
Voor het inpakken van de uitnodigingen voor de ledenvergadering en van de jaarboeken kon het
bestuur weer een beroep doen op enkele leden. Ook werd dankbaar gebruik gemaakt van de
bereidheid van diverse leden de jaarboeken in Sneek en enkele omliggende plaatsen te verspreiden.
Om de dank voor de inzet en het vele werk van de vrijwilligers tot uitdrukking te brengen, is het
gebruikelijk dat alle vrijwilligers aan het eind van of na afloop van het jaar een kleine attentie krijgen.
Voor het jaar 2017 is dat gedaan tijdens een speciale vrijwilligersbijeenkomst in januari 2018. Voor
2018 is aan het eind van dat jaar een aardig boekje aan de vrijwilligers gestuurd.
Contactavonden
In het afgelopen jaar zijn 5 contactavonden gehouden, die weer druk bezocht werden. Door middel
van de fraai vormgegeven nieuwsbrief en digitale nieuwsbrieven 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 2018 als volgt uit:
31 januari
Pier Sijbranda: varen op houtvlotten
21 februari
Jan de Vries: de Koudumer zeeheld Jacob Benckes

28 maart

Frans Sluyters: de finish van de Volvo Ocean Race 2018 in Den Haag

17 oktober

Sippy Tigchelaar: onderwijs schipperskinderen en internaten, gesprekken met oudleerlingen
Arjen Mintjes: schippersvakonderwijs, gesprekken met (oud-)leerlingen

21 november

Excursies
De ledenreiscommissie heeft in 2018 twee reizen georganiseerd. Het reisdoel van de eerste lag in het
westen van onze provincie. Op 19 april gingen 62 personen mee aan een reis naar het nieuwe
Afsluitdijk Wadden Center en museumdorp Allingawier, waar een boeiende lezing werd gegeven over
de gevolgen van de aanleg van de Afsluitdijk. Na het diner werd in Sexbierum de première van de
voorstelling van Lost in the Greenhouse bijgewoond, een voorstelling in het kader van Culturele
Hoofdstad.
Op 12 september namen 56 mensen deel aan een reis langs de zeven fonteinen in de Zuidwesthoek
van Friesland, die in het kader van het project ‘11 fountains’ in dit jaar zijn gerealiseerd. Onderweg
werd uitleg gegeven over het Nationaal Landschap Zuidwest-Friesland. De lunch werd varend op de
klassieke salonboot Klifrak genuttigd.
Jaarboek/openbaarheid
Het door onze vereniging uitgegeven jaarboek 2017 werd in juli aan alle leden toegezonden. Het
bevat een drietal interessante artikelen met mooie illustraties over onderwerpen op het vlak van zeeen binnenvaart. In het jaarboek staat verder het verslag van het museum, waarin de jaarverslagen van
de bij het museum betrokken organisaties zijn geïntegreerd. Voorafgaand aan de lijst van aanwinsten
is een apart hoofdstuk gewijd aan een aantal bijzondere aanwinsten.
De financiële verantwoording van de vereniging, die in de algemene ledenvergadering is
geaccordeerd, is niet meer in het jaarboek opgenomen. Zij is wel te vinden op de website van het
museum, waar ook de aparte jaarverslagen van de Vereniging en de Stichting Fries Scheepvaart
Museum zijn te vinden. Daarmee wordt tevens voldaan aan de eis tot openbaarmaking van een aantal
gegevens die door de Belastingdienst wordt geëist van Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s).
Op 25 mei 2018 werd de Europese Algemene verordening gegevensbescherming van kracht. Om te
voldoen aan de eisen, die deze regeling vanuit het oogpunt van privacybescherming stelt, is een
privacyverklaring opgesteld en op de website van het museum geplaatst.
Vertegenwoordigingen
Onze vereniging is in het bestuur van de Stichting Fries Scheepvaart Museum vertegenwoordigd door
twee van onze bestuursleden, namelijk de heer F.R.J. van Drooge en mevrouw S.N. Paauwe.
Het bestuurslid de heer J.P. Smorenburg was in 2018 vertegenwoordiger van de vereniging in het
bestuur van de Stichting Museum De Fryske Winter.
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De directeur, de heer M.J. Seffinga, maakte namens de vereniging deel uit van de stichting “De Grote
Zuidwesthoek” te Makkum.
Erfenissen en giften
De in 2016 open gevallen erfenis van mevrouw G. Kracht-Westra te Leeuwarden, waarin onze
vereniging een van de drie erfgenamen is, is begin 2018 afgerekend. Zoals al eerder bleek werd het
ons toekomende bedrag lager dan eerst was ingeschat, omdat er nog een niet eerder bekende
vordering op de erfenis bleek te zijn.
In dit verslagjaar ontving de Vereniging weer enkele giften, te weten van € 1.500 van P.W. Janssen’s
Friesche Stichting, van € 100 van J. van Duyn en van € 350 van S. Bosma. Het bestuur is dankbaar
voor dergelijke waarderingen voor onze vereniging. De opbrengst van de schatkist in de hal van het
museum was in 2018 € 205.
Schenkingen (inclusief schatkist) worden aan het Aankoopfonds toegevoegd en de eventuele
erfenissen aan de Algemene reserve.
Epiloog
Gedurende dit gehele jaar heeft de werving van nieuwe leden speciale aandacht gehad. Het bestuur
is verheugd dat dit heeft geleid tot een duidelijke toename van het ledental.
Het bestuur heeft zich daarnaast weer bezig gehouden met diverse onderwerpen die het beheer van
de vereniging zelf en haar bezittingen betroffen, maar ook de ondersteuning van het museum (de
Stichting Fries Scheepvaart Museum). Daarbij is weer gebleken dat onze vereniging erg belangrijk is
voor het museum, zowel voor praktische zaken als voor financiële ondersteuning, als ook als
uitdrukking van de maatschappelijke ondersteuning van het museum.

maart 2019
Bouke Oppewal (secretaris)
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