ALV Vereniging Fries Scheepvaartmuseum, 19 mei 2021
Agendapunt 8, Bestuursverkiezing
1. “Achterstallig onderhoud”
In de statuten van de vereniging is geen concrete zittingsduur van de bestuursleden aangegeven.
Daarover staat er: Ieder jaar treden tenminste twee leden van het bestuur af, volgens een door het
bestuur op te maken rooster. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. Gebruikelijk was al een
zittingsduur van telkens 4 jaar en op 6 februari 2014 heeft het bestuur besloten dat de totale
zittingsduur van een bestuurslid maximaal 8 jaren zal zijn, waarbij zo nodig enige marge mogelijk is
en de spreiding van de jaren van aftreding een aandachtspunt is.
Onderstaand een overzicht van benoemings-, herbenoemings- en aftredingsdata.
In 2019 zat de heer Burghgraef 4 jaar in het bestuur en had toen herbenoemd moeten worden.
Mevrouw Ritchi en de heer Smorenburg zijn voor het eerst in 2016 benoemd en hadden dus in 2020
herbenoemd moeten worden. In alle gevallen is dat achterwege gebleven.
Hoewel in de statuten niet uitdrukkelijk een zittingsduur van 4 jaren wordt genoemd en het rooster
van aftreden een zaak van het bestuur is, zou gesteld kunnen worden dat een niet tijdig herbenoemd
bestuurslid nog wel steeds bestuurslid is. Niettemin hecht het bestuur er aan een en ander correct af
te handelen.
Daarom wordt voorgesteld de omissies uit voorgaande jaren nu goed te maken en de heer
Burghgraef, mevrouw Ritchi en de heer Smorenburg her te benoemen, waarbij de termijn van 8 jaren
vanaf de eerste benoeming vervolgens gewoon wordt aangehouden.
2. Reguliere verkiezing bestuursleden
Dit jaar zijn aftredend als bestuurslid mevrouw M. Taselaar en de heer M. Bolhoven.
Het bestuur stelt voor in de vacature van mevrouw Taselaar te benoemen de heer G. Vellinga en in
de vacature van de heer Bolhoven heer O. Brouwer.
Normaal gesproken zouden beide kandidaten zich tijdens de ALV nader introduceren. Omdat de ALV
dit jaar digitaal wordt gehouden hebben zij een korte introductie van zichzelf geschreven die
hieronder wordt weergegeven,
Mijn naam is Gerard Vellinga en ik ben 48 jaar jong. Geboren in Sumar, maar op mijn tweede in Sneek
komen wonen. Ondanks dat ik "slechts" tot mijn 19e jaar in Sneek heb gewoond, neemt Sneek wel
een centrale plaats in mijn leven in.
Ik ben deels opgegroeid in de lemmerweg-west wijk, en deels in de Stationsstraat. In mijn Bogerman
College tijd moest ik op enig moment ook een vervolg studie kiezen, en alhoewel geschiedenis mijn
voorkeur had, heb ik toch gekozen voor een studie rechten. Een brede studie waar je alle kanten mee
op kunt. Ik heb hierdoor jaren in Groningen gewoond en heb uiteindelijk voor de studie notarieel recht
gekozen. Ik ben jarenlang lid geweest van de roemruchte Friese studentenvereniging Bernlef, waar ik
mijn huidige vrouw heb leren kennen. Na de studie zijn we door mijn werk in Harlingen
terechtgekomen, waar ik 6 jaar met ontzettend veel plezier op het lokale notariskantoor heb gewerkt.
In 2002 vroeg Jaitie Dijkstra, toenmalig notaris in Sneek of ik terug naar mijn roots wilde. De vraag
stellen was hem beantwoorden en zo ben ik in 2003 terug gekeerd in Sneek. In 2007 ben ik benoemd
tot notaris bij de Wit en Dijkstra notarissen. Op mijn huidige werkplek heb ik uitzicht op de
Waterpoort, mijn oude school en mijn huis waar ik ben opgegroeid. Een merkwaardig toeval, maar
het is dus wel allemaal heel vertrouwd en bekend. We wonen tegenwoordig in Scharnegoutum met
onze twee kinderen.
Ik ben niet opgegroeid met watersport maar wel met veel belangstelling voor geschiedenis, vandaar
dat ik ook ja heb gezegd toen ik gevraagd werd om deze functie te vervullen. Ik hoop dan ook dat we
met ons allen verder kunnen bouwen aan dit wonderschone museum !

Wie is Oebele Brouwer?
Geboren in 1960 in Sneek .... in de Tjotterstraat. En dan ook nog een sterrenbeeld waterman. U merkt
: alle seinen stonden al direct op groen om een watersporter te worden. En dat werd ik. Met mijn
schoolmaten zodra het kon ieder weekend in BMers de meren op. Later zeilinstructeur bij de
Wigledam , daarna in de tjotters in Heeg.
Na Bogerman ging ik vanaf 1979 rechten studeren in Groningen, ik kwam in 1983 als jurist terug om
te werken bij de gemeente Sneek en in 1986 kreeg ik de prachtige kans om de zesjarige opleiding te
mogen volgen om rechter cq OVJ te worden. Een lange periode was ik daarna Officier van Justitie ,
aanvankelijk in Groningen , later in Leeuwarden en uiteindelijk jarenlang bij het Landelijk Parket in
Rotterdam. Net toen ik dacht mijn laatste decennium als rechter werkzaam te zijn, kwam de kans
voorbij om burgemeester te worden in Achtkarspelen. Ik ben gewend om snel overstag te gaan, dus
nu al meer dan twee jaar heb ik deze nieuwe functie.
Mijn vrouw Ynske en ik wonen al bijna 25 jaar in Eastermar, de kinderen zijn al jaren de deur uit en er
zijn zelfs al twee pake en beppesizzers. Sneek is sinds het overlijden van mijn moeder vorig jaar geen
wekelijkse bestemming meer, ik voel me een plattelander en Wâldpyk, maar nog steeds merk ik dat ik
de stad ken als mijn broekzak. Ik ben daar nu te gast maar voel me wel vertrouwd .
Burgemeester ben je 24-7 maar er blijft echt wel ruimte over voor onze passies. Sporten, het
onderhouden van onze grote tuin. En: zeilen. De lekke BMer van toen is nu een Zeeschouw en rondom
de SKS weken heb ik het voorrecht mij wat te mogen bemoeien met de wedstrijd-protesten. In een
omgeving waar je proeft dat eeuwenoude traditie en vooruitgang perfect bij elkaar komen.
En ik bin in oprjochte Fries. In mijn Sneker jaren speelde dat wat wellicht wat minder , maar ik merk
dat de Friese taal en traditie dieper in mij zit dan ik dacht. En dat ik dat ek oan oaren trochjaan wol.
Dit is dus Oebele Brouwer.
Samenvattend voorstel:
Het bestuur stelt voor:
1. de heer Burghgraef, mevrouw Ritchi en de heer Smorenburg her te benoemen, waarbij de termijn
van 8 jaren vanaf de eerste benoeming vervolgens gewoon wordt aangehouden;
2. De heren G. Vellinga en O. Brouwer te benoemen in de vrijkomende vacatures in het bestuur.
Bezwaren tegen dit voorstel kunnen tot één uur voor de vergadering bij het bestuur worden kenbaar
gemaakt.
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