Jaarverslag van de secretaris van de Vereniging Fries Scheepvaart Museum over 2015
Inleiding
Het bestuur heeft zich in 2015 weer met diverse onderwerpen bezig gehouden. Daarmee waren de
vergaderagenda’s goed gevuld, maar ook buiten de vergaderingen vroegen diverse onderwerpen de
nodige aandacht.
Bestuur
De samenstelling van het bestuur was per 1 januari 2015 als volgt (tussen haakjes jaar van eerste
benoeming):
O.C.A.M. Brenninkmeijer, voorzitter (2007)
B. Oppewal, secretaris (2011)
J.D. Pruimboom, penningmeester (2002)
M.M. Bolhoven, bestuurslid (2013)
A.J.F. Dinkelberg, bestuurslid (2014)
F.R.J. van Drooge, bestuurslid (2014)
Mevrouw S.N. Paauwe, bestuurslid (2010)
P. Schulting, bestuurslid (2004)
Mevrouw M.S. Taselaar, bestuurslid (2013)
De heer Schulting had al in 2014 aangegeven dit jaar te willen aftreden. Voor zijn jarenlange inzet is
de vereniging hem veel dank verschuldigd. In de algemene ledenvergadering op 29 april 2015 is die
dank onderstreept met de overhandiging van een historisch boek en een boekenbon.
Verder heeft de heer Pruimboom al in 2014 te kennen gegeven in dit verslagjaar te stoppen als
penningmeester en in 2016 als bestuurslid. Daarom is in de vacature, ontstaan door het vertrek van
de heer Schulting, iemand gezocht die de functie van penningmeester op zich zou kunnen en willen
nemen. Het bestuur heeft de heer C.A. Burghgraef bereid gevonden zich hiervoor kandidaat te stellen.
Hij is in de Algemene Ledenvergadering van 29 april 2015 met algemene instemming benoemd en
vervolgens door het bestuur als penningmeester aangewezen. In dezelfde ledenvergadering zijn de
heren Brenninkmeijer en Oppewal voor een nieuwe termijn benoemd.
Bestuursvergaderingen
Het voltallige bestuur vergaderde dit jaar op 2 februari, 23 maart, 21 september en 23 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 bereidde als
reiscommissie de ledenreis 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 afronding van de huurovereenkomst tussen onze vereniging en de Stichting Fries
Scheepvaart Museum voor het gebouwencomplex waarin het museum is gehuisvest.
De ambitie van het bestuur met betrekking tot leden- en sponsorwerving en de wijze van aanpak
daarbij.
De vertegenwoordiging van het verenigingsbestuur in het bestuur van de Stichting Fries
Scheepvaart Museum.
Het proces van betalingen door de vereniging vanuit het oogpunt de mogelijkheden voor fraude
zoveel mogelijk te beperken.
De beleggingsstrategie voor de gereserveerde gelden van de vereniging.
Financiële ondersteuning van het museum voor een aantal specifieke projecten. Het ging hier om
bijdragen voor de educatieve projecten De Draaikolk en Op Stoom, voor de aankoop van het
schilderij Gezicht op het Sneekermeer van Johan Dijkstra (De Ploeg) en voor het boek Schepen,
Schaatsen en Schilderijen.
Leden
Het ledental daalde in dit jaar licht van 1290 naar 1247 aan het eind van het verslagjaar. Het is
verheugend dat er tegenover uitschrijvingen ook weer nieuwe leden konden worden genoteerd. De
besturen van de vereniging en van de stichting prijzen zich gelukkig dat een zo grote vereniging het
museum ondersteunt en dat daarmee zoveel mensen zich daarbij betrokken voelen. Een groot
maatschappelijk draagvlak voor het museum is ook voor de toekomst belangrijk te achten. Het bestuur
is daarom voornemens in 2016 met een meer gerichte aanpak van de ledenwerving te komen.
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In de algemene ledenvergadering op 29 april 2015 zijn de gebruikelijke onderwerpen aan de orde
geweest. Na afloop van deze vergadering hield de heer Tobias Lofvers een interessante lezing over
zijn ervaringen als loods bij het Nederlands Loodswezen.
Gebouwen
Naar aanleiding van de inspecties door MonumentenAdvies Noord zijn in het verslagjaar diverse
onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan zowel de panden aan het Kleinzand als het gebouw aan
de Hooiblokstraat. Het betrof onder meer onderhoud aan voegwerk, muurankers, daken, kozijndelen
en schilderwerk. In totaal was het een flinke klus, waarvoor alle panden aan het Kleinzand enige tijd in
de steigers stonden; daardoor viel des te meer op hoe groot het museum is. Voor delen van het werk
aan monumentale panden is subsidie verleend door de provincie en de gemeente.
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, bediening van het buffet
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. Daarnaast functioneerden veel
vrijwilligers als weekendsuppoosten.
In dit verband mag zeker niet onvermeld blijven dat een deel van het museum, met name de
stijlkamers, zilverzaal en trappenhuis, in het eind van het jaar op prachtige wijze in kerstsfeer werden
gebracht door De Dotters, een studiegroep van Groei en Bloei Sneek.
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 dorpen te verspreiden.
Alle vrijwilligers kregen in november als dank voor hun inzet een exemplaar van het boek Schepen,
Schaatsen en Schilderijen, waarin 64 objecten van het museum worden beschreven.
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. In 2015 is er mee begonnen digitale
herinneringen aan de contactavonden te versturen aan de leden waarvan het e-mailadres bekend is.
Het programma van de lezingen op deze avonden zag er in 2015 als volgt uit:
21 januari
Jelmer Kuipers: IJzeren skûtsjewerven in Friesland
18 februari
Josje Hofland: Haar werk als jurylid bij grote internationale zeilwedstrijden
25 maart
Jeroen van der Vliet: Scheepsmodellen van het Rijksmuseum
28 oktober
Ihno Dragt: De Admiraliteit in Dokkum
25 november Lourens Touwen: Restauratie van varend erfgoed

Excursie
De jaarlijkse ledenreis werd gehouden op 2 oktober en voerde naar Texel en Makkum. Op Texel werd
het museum Kaap Skil bezocht en de lunch genoten. Heel bijzonder was de ontvangst bij de
Koninklijke Scheepswerf De Vries te Makkum. De deelnemers aan de reis werden daar royaal
ontvangen en in groepjes door het bedrijf rondgeleid, waarbij ook aan boord van een in aanbouw zijnd
jacht mocht worden gekomen. Van de mogelijkheid achteraf bij de Daaldersplaats te dineren hebben
15 deelnemers in een prettige sfeer gebruik gemaakt.
Voor deze reis hebben zich 154 personen aangemeld, terwijl er maximaal 90 mee konden, zodat
helaas nogal wat mensen teleurgesteld moesten worden. Dit maximum heeft te maken met de
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vervoerscapaciteit, maar ook zeker met de ontvangstcapaciteit in zowel restaurants als musea en
dergelijke. De reiscommissie bekijkt per reis of er toch een mogelijkheid is meer mensen te
accommoderen.
Jaarboek/openbaarheid
Het jaarboek 2014, dat in juli aan alle leden werd toegezonden, heeft een andere opzet gekregen dan
in voorgaande jaren. In het kader van het streven van het bestuur het jaarboek beter te gebruiken voor
het vergroten van de doelstelling de belangstelling voor de geschiedenis van de scheepvaart, van
water- en ijssport en van Sneek en de regio, is meer ruimte gegeven aan informatieve artikelen over
diverse onderwerpen op deze terreinen. De jaarverslagen van de vereniging en de beide stichtingen
zijn geïntegreerd in één verslag van de directeur. 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 wordt geëist van Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s).
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 vertrek van de heer Schulting uit het verenigingsbestuur was aanleiding voor beraad
binnen de beide besturen over deze vertegenwoordiging.
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 te 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 giften en een erfstelling. 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 Algemene
reserve.
Legaat mevrouw G. Veninga
Erfenis mevrouw J. Brouwer-Melcher (nabetaling)
P.W. Janssen’s Friesche Stichting
Stichting OPA
Hiswa Vereniging
Opbrengst ‘schatkist’ in hal van museum

€
500,00
€
223,83
€ 2.500,00
€
350,00
€
100,00
€
332,00

Epiloog
In het afgelopen jaar zijn in ons bestuur weer 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 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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