VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE VERENIGING FRIES
SCHEEPVAARTMUSEUM OP WOENSDAG 16 SEPTEMBER 2020
Agendapunt 3 ALV 19 mei 2021

1. Opening
De voorzitter, mevrouw Taselaar, opent om 19.30 uur de vergadering en heet de aanwezigen
hartelijk welkom. In verband met de Coronacrisis vindt deze ALV later plaats dan gebruikelijk, maar
als gevolg van nieuwe wetgeving is dit mogelijk.
Omdat het aantal aanwezigen i.v.m. de corona-maatregelen beperkt is, was er voor de leden de
mogelijkheid om voorafgaand aan de vergadering vragen te stellen. Hiervan is geen gebruik gemaakt.
Bij deze vergadering zijn nu 15 leden aanwezig.
2. Mededelingen
Er is van 12 leden bericht van verhindering binnen gekomen. Ook drie bestuursleden zijn afwezig.
Zie bijlage bij dit verslag.
3. Verslag van de ALV van 14 mei 2019
Naar aanleiding van het verslag vraagt de heer Sijbrabranda naar de resultaten van de actie om 1000
nieuwe leden te werven. Tevens vraagt hij zich af wie er allemaal lid zijn.
Op de laatste vraag kan i.v.m. de AVG geen antwoord worden gegeven. De directeur heeft overigens
inzicht in het ledenbestand en bij hem kan op gepaste wijze informatie worden verkregen. De
ledenwerfactie heeft niet het genoemde aantal leden opgeleverd. Niettemin was er wel sprake van
een kleine groei.
De commissie Ambitie heeft ledenwerving naast sponsorwerving op de actielijst staan. Door de
huidige omstandigheden hebben de activiteiten stil gelegen maar die zullen weer worden opgepakt.
Het verslag wordt zonder verdere opmerkingen vastgesteld.
4. Jaarverslag 2019
De secretaris spreekt in een korte toelichting van een “saai” jaar. Er is niet zoveel bijzonders gebeurd
buiten de reguliere activiteiten.
Het verslag wordt zonder opmerkingen vastgesteld.
5. Jaarrekening 2019
De penningmeester, de heer Burghgraeff, geeft aan de hand van een aantal sheets een toelichting op
de cijfers. Een wijziging t.o.v. eerder jaarverslagen is dat er nu een afzonderlijke rekening is opgesteld
voor de stichting Gebouwen Kleinzand. In het verleden is besloten die rekening te integreren in de
rekening van de vereniging. Het bestuur acht het echter zuiverder om beide rekeningen afzonderlijk
te presenteren. Als gevolg van die splitsing zijn ook de cijfers in de jaarrekening van de vereniging
aangepast.
Het jaar 2019 was een goed jaar voor de vermogenspositie van de vereniging. De beleggingen
vertoonden uiteindelijk een redelijk stabiel beeld, zeker ook in meerjarig perspectief. Het

belegginsprofiel met beperkte risico’s werpt zijn vruchten af. Aangetekend moet worden dat er altijd
sprake is van een momentopname.
De heer Brenninkmeijer vraagt of “corona” nog gevolgen heeft voor de subsidie van provincie en/of
gemeente en of dat wellicht zal leiden tot een extra vraag van de stichting naar de vereniging.
De penningmeester geeft aan dat dat op dit moment nog niet duidelijk is maar dat we rekening
houden met een eventuele extra vraag. De afspraak is gemaakt met de stichting om daar aan het
eind van dit jaar op terug te komen.
De heer Seffinga merkt nog op dat de zonnepanelen die onlangs geplaatst zijn geld opleveren en
geeft aan dat in 2020 en 2021 er vanuit de stichting waarschijnlijk meer vragen voor ondersteuning
naar de vereniging komen dan afgelopen jaar. Er wordt gewerkt aan de offensieve programmering
voor de komende jaren en ook aan aanpassingen aan de presentatie van de collectie en de entree
van het gebouw.
6.
a. Verslag van de kascommissie
De heer Sibranda, die samen met de heer Ringnalda de kascommissie vormde, geeft aan dat de
boeken op een genoeglijke avond bij de penningmeester thuis zijn gecontroleerd. Daarbij zijn ook
andere zaken dan puur de cijfers aan de orde geweest, bijvoorbeeld het beleidsplan en de ambities
van het museum.
De commissie stelt voor het bestuur decharge te verlenen hetgeen onder applaus door de
vergadering wordt verleend.
b. benoeming nieuwe kascommissie
De heren P. Sijbranda en S. de Vries worden benoemd in de kascommissie. De heer M. Muller wordt
als reservelid benoemd.
7. Beleidsplan 2020 – 2023
De heer Sijbranda doet de suggestie om de ambities en doelen concreter te formuleren zodat je kunt
toetsen of de doelen worden gehaald. Het bestuur zal dat doen.
Het beleidsplan wordt vast gesteld.
8. Verslag van de directeur
Voor het verslag wordt verwezen naar de bijlage bij dit vergaderverslag.
Aanvullend daaraan gaat de directeur nog kort in op de samenwerking tussen de musea in SúdwestFryslân, waarover recent in de pers het nodige is geschreven. Het museum onderschrijft de
samenwerking en speelt daarin ook een leidende rol. Echter altijd vanuit het uitgangspunt dat de
zelfstandigheid van het museum voorop staat. Samenwerking is mogelijk op het gebied van
marketing, bezoekersonderzoek en speciale projecten. De coöperatie lijkt daarvoor een gepaste
vorm. De vereniging zal echter altijd aan het Fries Scheepvaartmuseum gelinkt blijven en niet aan de
coöperatie.
9. Bestuursverkiezing
De heer Oppewal is aftredend en iet herkiesbaar.
Het bestuur stelt voor de heer Bouwe Westerdijk als nieuw bestuurslid te benoemen. De heer
Westerdijk stelt zich kort voor: geboren in Earnewoude op een jachtwerf, werkzaam in het

verzekeringswezen terecht gekomen (Hypotheker). Eigenaar van een recreatieboerderij in
Boarnsweach (nu te koop), bestuurslid en voorzitter van de SKS geweest, zoon is schipper op de
Halve maan.
Onder applaus van de vergadering wordt de heer Westerdijk benoemd tot bestuurslid.
10. Rondvraag
De heer Koudenburg vraagt naar de stand van zaken rond de subsidie van de provincie en de
mogelijke gevolgen van de verlaging.
De directeur geeft aan dat de provincie nieuw beleid heeft vastgesteld inzake de cultuur en de
musea. Als gevolg daarvan komen meer musea in aanmerking voor provinciale subsidie zonder dat
de budgetten omhoog gaan. Het FSM krijgt in de voorstellen ruim € 50.000,= minder, nl. € 250.000,=.
Daartegen is bezwaar aangetekend, waarbij is aangegeven dat het behoud van de collectie in het
gedrang komt (geldt ook voor andere musea) en dat we ook niet de gestelde doelen (groei naar
40.000 bezoekers) kunnen halen.
Inmiddels zijn er in de Staten ook vragen gesteld en het is duidelijk dat de race nog niet is gelopen.
Mevrouw Taselaar geeft aan dat de vereniging steeds nauw betrokken is geweest bij de discussies.
Over mogelijke financiële gevolgen voor de vereniging in de vorm van een hogere bijdrage is al wel
gesproken maar zijn nog geen besluiten genomen.
11. Afscheid bestuurslid Bouke Oppewal
De voorzitter geeft aan dat we met Bouke een gouden bestuurslid verliezen. Hij was een bijzonder
nauwgezet, deskundig en betrokken bestuurslid die een groot aantal zaken voor de vereniging heeft
geregeld. In kleinere kring hebben we reeds afscheid genomen van Bouke.
Bouke krijgt het laatste woord en zegt dat hij deel heeft uitgemaakt van een mooi bestuur waar je
graag in en voor wilt werken. Hij dankt de bestuursleden en stelt dat het nieuwe bestuurslid Bouwe
Westerdijk in een warm bad komt.
De vergadering dankt Bouke met applaus voor het vele werk dat hij heeft verricht.
12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering. Het was een vreemd en intensief jaar maar we zijn strijdbaar en
vasthoudend en vol vertrouwen in de toekomst.

