Jaarverslag van de secretaris van de Vereniging Fries Scheepvaart Museum over 2019
Bestuur
De samenstelling van het bestuur was per 1 januari 2019 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 J.W. Ritchi-Hofland, bestuurslid (2016)
J.P. Smorenburg, bestuurslid (2016)
mevrouw F.A.J. de Vries, bestuurslid (2018)
In 2019 zijn er geen mutaties in het bestuur geweest. De heer Oppewal is in de ledenvergadering
herbenoemd; door het bestuur is meegedeeld dat dit voor één jaar is, waarin de overdracht van het
secretariaat zal worden voorbereid.
Bestuursvergaderingen
Het voltallige bestuur had dit jaar zijn reguliere vergaderingen op 14 januari, 25 maart, 16 september
en 18 november.
In het bestuur besproken punten waren in dit jaar onder andere:
Het jaarverslag 2018 en de jaarrekening 2018.
De hoogte van de contributie.
De ondersteuning van het museum, onder andere met sponsorwerving.
Het aanbrengen van zonnepanelen op de museumpanden.
Onderhoud aan de gebouwen.
De ledenreizen.
Adviezen van de kascommissie.
De herijking van het beleidsplan.
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.
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. Hoewel in beginsel door het bestuur een extra
bijdrage in relatie tot een expositie was toegezegd, hoefde daar uiteindelijk geen gebruik van te
worden gemaakt.
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 bestuur is in 2019 doorgegaan met de actieve werving van leden. Bij verschillende gelegenheden
is de mogelijkheid lid te worden onder de aandacht gebracht. Dit heeft in het verslagjaar 35 nieuwe
leden opgeleverd. Het ledental was op 1 januari 2019 1238 en aan het einde van het verslagjaar
1229.
In de algemene ledenvergadering op 14 mei 2019 zijn de gebruikelijke onderwerpen aan de orde
geweest, zoals het jaarverslag en de jaarrekening 2018. De secretaris en penningmeester gaven een
korte toelichting bij die stukken.
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Na afloop van de algemene ledenvergadering op 14 mei heeft de heer Johan K.
Nooitgedacht, voorzitter van de Nederlandse Vissersbond, een presentatie verzorgd
over de Nederlandse beroepsvisserij anno 2019.
Eigendommen
In het verslagjaar is overeenkomstig het meerjarenonderhoudsplan opdracht gegeven voor
schilderwerk aan de gebouwen en bijbehorende kleine onderhoudswerkzaamheden op diverse
plekken. De uitvoering is uitgesteld tot begin 2020.
Daarnaast is in het verslagjaar de brandmeldinstallatie compleet vervangen.
In de herfst is opdracht gegeven voor de plaatsing van 91 zonnepanelen op panden van het museum
met de bijbehorende installatie. De uitvoering hiervan is net over de jaarwisseling heen getild. Hiermee
wordt een belangrijke bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen verleend. Met de opbrengst van
deze zonnepanelen kan het elektriciteitsverbruik van het museum grotendeels worden gedekt. Zo
wordt de energierekening van het museum aanmerkelijk verlaagd.
Onroerende zaken 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 stichting heeft de exploitatie van de
panden, om niet, uit handen gegeven aan onze vereniging. Op advies van de kascommissie (2018) is
in de jaarrekening 2019 de presentatie van de eigendom en de exploitatie van deze panden meer in
lijn gebracht met de feitelijke situatie. Voor een nadere uitleg wordt verwezen naar de toelichting op de
balans per 31 december 2019.
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, de bouw van scheepsmodellen en diverse hand- en spandiensten bij bijzondere
gelegenheden. Voor de hulp bij educatieve programma’s van het kindermuseum en bij vakantieactiviteiten 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.
Dit jaar bestond deze uit een theedoek en keukendoek met scheepvaartmotief, die werden
meegegeven in een op 18 december 2019 gehouden speciale vrijwilligersbijeenkomst.
Contactavonden
In het afgelopen jaar zijn weer diverse contactavonden gehouden, die 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 2019 als volgt uit:
30 januari
Lourens Touwen: de Marrekrite
25 februari
Hedman Bijlsma: 100 jaar Bond van IJsclubs

27 maart

Anne-Goaitske Breteler: Friese walvisvaarders
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3 april
5 juni

Louis Godschalk over zijn biografie
Peter van der Meeren: het boek ’21 Man’, over de razzia bij een
voetbalwedstrijd in Sneek

16 oktober
20 november

De commissaris van de Koning en de schippers van de Friso over het statenjacht.
Maarten Stuurman: de reis van de Hegemer palingaak naar Londen

Excursies
De ledenreiscommissie heeft in 2019 drie reizen georganiseerd. Het reisdoel van de eerste lag in Den
Haag. Op 24 april gingen 58 personen mee op reis naar de Hofstad. Daar werden het Mauritshuis en
het Binnenhof bezocht. Op 11 september werd met 45 deelnemers Den Haag opnieuw bezocht, nu
met twee arrangementen. Het ene was een herhaling van de reis op 24 april voor wie toen niet mee
kon. De andere keus was een bezoek aan het Gemeentemuseum Den Haag en een stadsrondvaart.
Beide keren werd in Den Haag geluncht en in een visrestaurant in Scheveningen gedineerd.
Op 2 oktober werd met 58 personen het theaterspektakel ‘De dochter van Martenshoek’ bezocht. Na
een diner in een restaurant aan het Paterswoldsemeer werd ’s avonds de voorstelling in Hoogezand
bijgewoond. Bijzonder was dat de zes scenes zich op verschillende locaties afspeelden, waartussen in
groepen heen en weer werd gelopen; als minder speciaal werd gevoeld dat het tijdens een deel de
avond flink regende.
Jaarboek/openbaarheid
Het door onze vereniging uitgegeven jaarboek 2019 werd in juli aan alle leden toegezonden. Het is
deze keer een themanummer over traditionele visserij op de Zuiderzee en Waddenzee. 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 in 2018.
De financiële verantwoording van de vereniging is in de algemene ledenvergadering geaccordeerd. Zij
is 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).
Vertegenwoordigingen
Onze vereniging is in het bestuur van de Stichting Fries Scheepvaart Museum vertegenwoordigd door
twee van onze bestuursleden. Dat waren aan het begin van het verslagjaar de heer F.R.J. van Drooge
en mevrouw S.N. Paauwe. In februari nam mevrouw Paauwe afscheid van het stichtingsbestuur. Op
voordracht van ons bestuur heeft het stichtingsbestuur mevrouw J.W. Ritchi-Hofland in haar plaats
benoemd.
De heer J.P. Smorenburg was in 2019 vertegenwoordiger van de vereniging in het bestuur van de
Stichting Museum De Fryske Winter.
De directeur maakte namens de vereniging deel uit van het bestuur van de stichting “De Grote
Zuidwesthoek” te Makkum.
Erfenissen en giften
In dit verslagjaar ontving de Vereniging weer een gift van € 1.500 van P.W. Janssen’s Friesche
Stichting. Het bestuur is dankbaar voor deze periodieke gift. De opbrengst van de schatkist in de hal
van het museum was in 2018 € 422, inclusief een bedrag van € 150 dat is ingezameld op een
familiedag van de nazaten van Marten en Sierdje Sijbranda-Visserman.
Giften (inclusief schatkist) worden aan het Aankoopfonds toegevoegd en de eventuele erfenissen aan
de Algemene reserve.
Epiloog
Het bestuur ziet met vreugde terug op een jaar waarin de vereniging goed draaide en het museum op
verschillende manieren kon worden ondersteund.

maart 2020
Bouke Oppewal (secretaris)
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