Jaarverslag van de secretaris van de Vereniging Fries Scheepvaart Museum over 2016
Bestuur
De samenstelling van het bestuur was per 1 januari 2016 als volgt (tussen haakjes jaar van eerste
benoeming):
O.C.A.M. Brenninkmeijer, voorzitter (2007)
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)
J.D. Pruimboom, bestuurslid (2002)
Mevrouw M.S. Taselaar, bestuurslid (2013)
De heren Brenninkmeijer en Pruimboom zijn in 2016 afgetreden, omdat ze al meer dan de enkele
jaren geleden afgesproken zittingsduur van maximaal acht jaren aan het bestuur hadden
deelgenomen. De vereniging is hen dank verschuldigd voor hun jarenlange inzet voor de vereniging
en voor het museum. Die dank is onderstreept tijdens de algemene ledenvergadering (ALV).
In de open gevallen plaatsen zijn in de ALV op voorstel van het bestuur benoemd mevrouw J.W.
Ritchi-Hofland en de heer J.P. Smorenburg. Het bestuur heeft uit zijn midden als nieuwe voorzitter
aangewezen mevrouw M.S. Taselaar en als plaatsvervangend voorzitter de heer F.R.J. van Drooge.
Bestuursvergaderingen
Het voltallige bestuur had dit jaar zijn reguliere vergaderingen op 18 januari, 21 maart, 19 september
en 21 november. Onder meer in verband met de beoogde statutenwijziging werden extra
bestuursvergaderingen gehouden op 11 april, 18 mei en 8 juni.
Het dagelijks bestuur boog zich op 16 februari over (de opzet van) de concept-jaarrekening.
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. 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 in dit jaar onder andere:
De invulling van het voorzitterschap van de vereniging.
Wijziging van de statuten op twee onderdelen, namelijk de vertegenwoordiging van het bestuur
van de vereniging in het bestuur van de Stichting Fries Scheepvaart Museum en de bestemming
van een batig saldo bij een eventuele ontbinding van de vereniging. Dit laatste onderdeel was
noodzakelijk om te blijven voldoen aan de eisen die de Belastingdienst stelt aan een algemeen
nut beogende instelling (ANBI).
Actualisering van het beleidsplan.
Invoering van de mogelijkheid van lidmaatschap voor het leven.
De ambitie van het bestuur met betrekking tot leden- en sponsorwerving en de wijze van aanpak
daarbij.
De wijze van communicatie met de leden en het verkrijgen van zoveel mogelijk e-mailadressen
van de leden daarvoor.
De beleggingsstrategie voor de gereserveerde gelden van de vereniging.
Financiële ondersteuning van het museum voor vervanging van een deel van de verlichting en
voor een begin 2017 te houden tentoonstelling.
De vraag in welke mate in de komende jaren extra verzoeken om financiële ondersteuning van
het museum zijn te voorzien.
Leden
Het ledental daalde in dit jaar opnieuw en wel van 1247 naar 1196 aan het eind van het verslagjaar.
Het is verheugend dat er tegenover uitschrijvingen ook weer nieuwe leden konden worden genoteerd.
De terugloop in het ledental, die een relatie heeft met de vergrijzing onder de leden, is een onderwerp
van aanhoudende aandacht van het bestuur. De grootte van de vereniging is niet alleen van belang
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vanwege het aantal mensen dat zich betrokken voelt bij het museum, maar vormt ook een uitdrukking
van het maatschappelijk draagvlak voor het museum. De besturen van de vereniging en van de
stichting prijzen zich gelukkig dat nog altijd een zo groot aantal mensen het museum ondersteunt.
In de algemene ledenvergadering op 18 mei 2016 zijn de gebruikelijke onderwerpen aan de orde
geweest. Maar ook werd een nieuw beleidsplan van de vereniging vastgesteld en werd de
mogelijkheid van een lidmaatschap voor het leven ingesteld door daarvoor een apart
contributiebedrag vast te stellen. Voor het nemen van een besluit over het voorstel tot wijziging van de
statuten was niet het statutair verplichte aantal van tenminste 5% van de leden aanwezig. In een extra
ledenvergadering op 8 juni 2016 is alsnog tot die statutenwijziging besloten.
Na afloop van de algemene ledenvergadering op 18 mei heeft de directeur van het museum, de heer
M. Seffinga, verbaal en met beeldmateriaal een inkijkje gegeven in het Kolleksjesintrum Fryslân. Dit
gebouw is de nieuwe depotruimte van ons museum, samen met de andere drie provinciale musea en
archiefinstelling Tresoar.
Gebouwen
In het verslagjaar zijn de stoepen voor de panden Kleinzand 12 en 14 en het op de stoep van
Kleinzand 14 aanwezige bijzondere hekwerk hersteld.
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.
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.
Alle vrijwilligers kregen in december een kleine attentie. Hoewel die in geen verhouding kan staan met
het belang van al het vrijwilligerswerk, wordt daarmee niettemin de dank voor hun inzet tot uitdrukking
gebracht.
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. Daarnaast werd ingaande dit verslagjaar
via een digitale nieuwsbrief kort van tevoren nog de aandacht op de contactavonden gevestigd.
Het programma van de lezingen op deze avonden zag er in 2016 als volgt uit:
19 januari
Lolle Piebe de Boer: Woudsend, een voorname zeehaven in de 18e eeuw
16 februari
Nynke Rixt Jukema: Twee architecten, 100 jaar verschil
22 maart
Elisabeth Spits: De koningssloep, geschiedenis van een vorstelijk vaartuig
26 oktober
Gerlof van der Werf: Films van de Sneekweek
23 november Klaas Regts: Friese tegels

Excursies
Het bestuur heeft besloten voortaan jaarlijks tenminste twee ledenreizen te organiseren. Zo kan een
grotere spreiding van onderwerpen aan de leden worden aangeboden, wat het mogelijk ook voor
nieuwe deelnemers aantrekkelijk maakt. Ook wordt zo een extra mogelijkheid geboden voor het geval
het aantal inschrijvingen de maximale deelname overschrijdt.
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Met de voorjaarsreis op 6 mei 2016 beoogde de ledenreiscommissie een brug te slaan tussen de
geschiedenis van de zeilsport, zoals die in het museum wordt belicht, en de actuele gang van zaken
op en rond het Sneker wedstrijdwater. Met het motorschip Simmerwille werd naar het Starteiland
gevaren, waar de 46ste Kleine Sneekweek in volle gang was. De Koninklijke Watersportvereniging
Sneek bood een unieke blik achter de schermen en gaf aan de hand van historisch beeldmateriaal
uitleg over de organisatie van de zeilwedstrijden door de jaren heen. De lunch werd aan boord
genuttigd, te midden van de zeilwedstrijden, waar een toelichting op werd gegeven. Er gingen 53
deelnemers met deze reis mee.
De najaarsreis voerde op 7 oktober met 80 deelnemers eerst naar Hoek van Holland, waar de
Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg werd bezocht; in een rondleiding werd informatie over de
kering en de werking ervan gegeven. In het informatiecentrum Keringhuis kregen de deelnemers ook
informatie over de verdere maatregelen tegen hoog water. Na de lunch in Maassluis werd de
zeesleepboot Elbe bezocht, liggend voor het voormalige kantoor van zeesleepbedrijf Smit & Co.
Daarna werd het museum Vlaardingen bezichtigd, waarbij men ook aan boord kon gaan van een
historische zeillogger. Op elke locatie was de ontvangst van de deelnemers hartelijk en werd ook voor
de inwendige mens gezorgd. Voordat de (lange) terugreis werd begonnen, werd van een
stamppotbuffet genoten in Delta Hotel Vlaardingen, waar direct zicht was op de scheepvaart op de
Nieuwe Waterweg.
Jaarboek/openbaarheid
Het door onze vereniging uitgegeven jaarboek 2015 werd in juli aan alle leden toegezonden.
Het bevat een aantal informatieve artikelen over scheepvaart en ijssport. De jaarverslagen van de bij
het museum betrokken organisaties zijn in het jaarboek geïntegreerd in één verslag van de directeur.
Voorafgaand aan de lijst van aanwinsten is een apart hoofdstuk gewijd aan een aantal bijzondere
aanwinsten. In het jaarboek is een in memoriam opgenomen over de op 1 januari 2016 overleden
voormalige museumdirecteur Sytse ten Hoeve.
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 opgenomen. 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
Ons bestuurslid mevrouw S.N. Paauwe vertegenwoordigt de vereniging in het bestuur van de Stichting
Fries Scheepvaart Museum; zij is daar secretaris. In het stichtingsbestuur ontstond eind 2016 een
vacature, die conform de statuten is opgevuld door benoeming van een tweede vertegenwoordiger
van ons bestuur, namelijk de heer F.R.J. van Drooge.
Het bestuurslid mevrouw M.S. Taselaar was in 2016 vertegenwoordiger van de vereniging in het
bestuur van de Stichting Museum De Fryske Winter. In die functie is zij eind 2016 opgevolgd door de
heer J.P. Smorenburg.
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.
De directeur de heer M.J. Seffinga, maakte namens de vereniging deel uit van de stichting “De Grote
Zuidwesthoek” te Makkum.
In het bestuur van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten is in 2016 een nieuwe
contactpersoon voor onze vereniging aangewezen, namelijk ons lid mevrouw C.J.M. VerkaaikHogervorst.
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 steeds weer mensen hun betrokkenheid bij het museum op deze
wijze tot uitdrukking brengen. De schenkingen (inclusief schatkist) zijn aan het Aankoopfonds
toegevoegd. De erfenis is eind 2016 open gevallen en dient nog in 2017 te worden afgehandeld; dan
zal ook het definitieve bedrag bekend worden. De schenkingen betreffen de volgende bedragen:
NN
P.W. Janssen’s Friesche Stichting

€ 2.500
€ 1.500
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Familie Bijleveld
W.J. de Vlieger-Moll
Opbrengst ‘schatkist’ in de hal

€
€
€

500
300
306

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.

april 2017
Bouke Oppewal (secretaris)
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