Jaarverslag van de secretaris van de Vereniging Fries Scheepvaart Museum over 2017

Bestuur
De samenstelling van het bestuur was per 1 januari 2017 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 S.N. Paauwe, bestuurslid (2010)
Mevrouw J.W. Ritchi-Hofland, bestuurslid (2016)
J.P. Smorenburg, bestuurslid (2016)
Er waren in 2017 geen mutaties in het bestuur. Twee bestuursleden werden herbenoemd.
Bestuursvergaderingen
Het voltallige bestuur had dit jaar zijn reguliere vergaderingen op 23 januari, 20 maart, 12 oktober en
13 november. Vooral in verband met de beoogde samenwerking met de Noordelijke Dagblad
Combinatie werd op 10 juli een extra bestuursvergadering gehouden.
In het bestuur besproken punten waren in dit jaar onder andere:
Het jaarverslag 2016 en de jaarrekening 2016.
Het beleidsplan van het museum en de planning van activiteiten in het museum en de wijze
waarop de vereniging daarbij financiële ondersteuning kan geven.
De financiële positie van de vereniging en de beleggingsstrategie voor de gereserveerde gelden.
De ambitie van het bestuur met betrekking tot leden- en sponsorwerving en de wijze van aanpak
daarbij, waarin de beoogde samenwerking met de Noordelijke Dagblad Combinatie een
belangrijke rol speelt.
De wijze van communicatie met de leden en het verkrijgen van zoveel mogelijk e-mailadressen
van de leden daarvoor.
De eventuele verkoop van het aan de vereniging in eigendom toebehorende perceeltje grond bij
Woudsend.
Onze relatie met de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten.
De ledenreizen.
De voorbereiding door de gemeente Súdwest-Fryslân van een nieuw beleid voor cultuur.
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. Ook hebben
verschillende bestuursleden deelgenomen aan de bijeenkomsten, die de gemeente Súdwest-Fryslân
organiseerde in het kader van de voorbereiding van een nieuw cultuurbeleid.
Ondersteuning museum
In het bestuur is de financiële ondersteuning van het museum door onze vereniging besproken.
Geconcludeerd is dat onze onderhoudsvoorziening, mede door de beoogde jaarlijkse toevoegingen,
naar verwachting voor een reeks van jaren voldoende is om in een goede huisvesting van het
museum te kunnen voorzien. Daarnaast is uitgangspunt dat het museum elk jaar financieel kan
worden ondersteund bij activiteiten, acties, projecten en dergelijke. In 2017 heeft de vereniging de
aankoop financieel mogelijk gemaakt van een zestal door de kunstenaar Tjibbe Hooghiemstra
gemaakte foto’s en van twee al eerder in bruikleen gegeven fraaie modellen van patrouilleschepen
van de Provinciale Waterstaat. Enkele jaren geleden is het voornemen opnieuw bevestigd jaarlijks een
aanmerkelijke bijdrage in de exploitatie van het museum te verlenen.
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Leden
Het ledental daalde in dit jaar opnieuw en wel van 1196 naar 1158 aan het eind van het verslagjaar.
Het is verheugend dat er tegenover uitschrijvingen ook weer nieuwe leden konden worden genoteerd.
De grootte van de vereniging is van belang vanwege het aantal mensen dat zich betrokken voelt bij
het museum en vormt daarmee 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. Het bestuur heeft besloten in 2018 verschillende
activiteiten te ondernemen om nieuwe leden te werven. Daarbij wordt ook de hulp van de leden
gevraagd.
In de algemene ledenvergadering op 17 mei 2017 zijn de gebruikelijke onderwerpen aan de orde
geweest, zoals het jaarverslag en de jaarrekening 2016. Daarnaast werd door het bestuur een
toelichting gegeven over een beoogde samenwerking met de Noordelijke Dagblad Combinatie in het
kader van de leden- en sponsorwerving. Deze samenwerking wordt gerelateerd aan Leeuwarden/
Friesland Culturele Hoofdstad 2018 en het 80-jarig bestaan van de vereniging in 2018.
Na afloop van de algemene ledenvergadering op 17 mei heeft de heer T. Dijkstra, projectmanager
voor de Nieuwe Afsluitdijk, een uiteenzetting gegeven over de plannen op en aan de Afsluitdijk.
Gebouwen
In het verslagjaar zijn enkele buizen van de hemelwaterafvoer vervangen en enkele vloerdelen
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.
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 het jaar een kleine attentie krijgen. Deze keer is dat
uitgesteld tot het begin van het nieuwe jaar, waarin voor hen een speciale vrijwilligersbijeenkomst is
gepland.
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 2017 als volgt uit:
18 januari
Koos Termorshuizen: evolutie van de roeiboot
15 februari
Eline Janssens: Staffordshire hondjes

15 maart

Jaap R. Bruijn: Zeegang, zeevarenden in de 18e eeuw

18 oktober
22 november

Corinne Nijenhuis: Een vrouw van staal
Afke Berger: Werelderfgoed Waddenzee

2

Excursies
Het bestuur heeft in 2016 besloten voortaan jaarlijks twee ledenreizen te organiseren om zo een
grotere spreiding van onderwerpen aan de leden te kunnen aanbieden en de reizen voor meer leden
interessant te maken. In 2017 heeft de ledenreiscommissie bij wijze van uitzondering zelfs drie reizen
georganiseerd.
In het begin van het jaar werd voor de leden van de vereniging de mogelijkheid geboden een speciaal
bezoek aan Thialf te brengen. Op de middag van 3 maart bezochten 115 leden het ijsstadion. Zij
kregen daar in een rondleiding een uitgebreide kijk achter de schermen. Daarna hield de heer Eelke
Lok, oud-voorzitter van het Gewest Fryslân van de Koninklijke Nederlandse Schaatsbond, een
interessant verhaal over 50 jaar Thialf.
Op 19 mei namen 56 leden deel aan een reis naar Harlingen. Daar werd ’s ochtends groepsgewijs
een bezoek gebracht aan de Harlinger Aardewerk- en Tegelfabriek en aan het Gemeentemuseum Het
Hannemahuis. Na de lunch werden in twee groepen de Willem Barentszwerf met bezoekerscentrum
en de werf van Damen Shiprepair bezocht.
De najaarsreis voerde op 11 oktober naar Amsterdam. Daar werd eerst het Kromhoutmuseum
bezocht. Na een uitstekende lunch in het restaurant van het Tropenmuseum werd het gezelschap in
het Scheepvaartmuseum in vier groepen verdeeld voor een rondleiding. Na dit bezoek werd de reis
vervolgd naar Muiden voor een gezamenlijk diner. Er konden maximaal 60 mensen mee op deze reis
in verband met de capaciteit op de bezochte locaties.
Jaarboek/openbaarheid
Het door onze vereniging uitgegeven jaarboek 2016 werd in juli aan alle leden toegezonden.
Het bevat een aantal informatieve artikelen over zeescheepvaart en enkele objecten in het museum.
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.
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
Onze vereniging is in het bestuur van de Stichting Fries Scheepvaart Museum vertegenwoordigd door
twee van onze bestuursleden, namelijk de heer F.R.J. van Drooge en mevrouw S.N. Paauwe.
Het bestuurslid de heer J.P. Smorenburg was in 2017 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.
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 ontving de Vereniging naast een tweetal giften uit de nalatenschap van mevrouw T.
de Vries-Klaasen een legaat. Het bestuur is dankbaar voor deze waarderingen voor onze vereniging.
De in 2016 open gevallen erfenis van mevrouw G. Kracht-Westra te Leeuwarden, waarin onze
vereniging een van de drie erfgenamen is, is in 2017 nog niet afgerekend. Wel is gebleken dat het ons
toekomende bedrag lager zal zijn dan eerst was ingeschat, omdat er nog een niet eerder bekende
vordering op de erfenis bleek te zijn.
Schenkingen (inclusief schatkist) worden aan het Aankoopfonds toegevoegd en de erfenissen aan de
Algemene reserve. Het gaat om de volgende bedragen:
Legaat T. de Vries-Klaasen
€ 2.000
P.W. Janssen’s Friesche Stichting € 1.500
Stichting O.P.A.
€ 500
Opbrengst ‘schatkist’ in de hal
€ 270,20 (en enkele muntjes uit USA en Servië).
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Epiloog
Het bestuur en de daarbinnen gevormde commissies hebben zich in het afgelopen jaar weer bezig
gehouden met diverse zaken. Daarbij ging het zowel om onderwerpen die de vereniging zelf betroffen
als om ondersteuning van het museum (de Stichting Fries Scheepvaart Museum).
Daarbij is ook dit jaar weer gebleken dat onze vereniging erg belangrijk is voor het museum, zowel
voor praktische zaken als voor financiële ondersteuning, maar ook als uitdrukking van de
maatschappelijke ondersteuning van het museum. Het bestuur blijft zich inzetten voor een sterk
draagvlak voor het museum.

april 2018
Bouke Oppewal (secretaris)
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