
Jaarvergadering zaterdag 15 april 2017 

 

Jaarverslag secretariaat 2016 

 

Het bestuur heeft in 2016 6 x vergaderd,  waarvan 2 maal met de redactie.  

De voorjaars ledenvergadering was op 16 april in het dorpshuis MFC de Tredder. ’s Ochtends was de 
ledenvergadering met oa informatie over het project Dokkum 3 D, jaarverslag van de secretaris en 
penningmeester. De kascommissie bestaande uit de heren G. Hiemstra en Haakma had de financiën 
bekeken en akkoord bevonden. Dhr Haakma  was aftredend, zijn plaats is ingenomen door dhr Yde 
van Kammen 

We hebben afscheid genomen van onze voorzitter Haye Talsma. Door verdrietige omstandigheden 
konden we niet persoonlijk afscheid nemen om  hem te bedanken voor het vele werk dat hij voor de 
vereniging heeft gedaan.  Het bestuur heeft officieel afscheid van hem genomen in een 
bestuursvergadering.  

Ons lid dhr Gosse Bootsma gaf aan gedurende 2 jaar in het bestuur zitting te willen nemen. Gosse zal 
tot de extra ledenvergadering die voorafgaand aan de najaarsledendag gehouden wordt meedraaien 
in het bestuur, waarna in de ledenvergadering in het najaar de officiële benoeming zal plaatsvinden. 

Het middagprogramma werd verzorgd door dhr Dr. Oebele Vries oud- docent aan de Rijksuniversiteit 
Groningen en lid van onze vereniging. Het was een boeiende lezing met aansluitend een wandeling 
door Westergeest naar de Ikkers en een bezichtiging van de kerk uit de  13 e eeuw. 

Het bestuur heeft contacten onderhouden en overleg gehad met Axe Kooi wb de ontwikkeling, 
mogelijkheden  en kosten van het project Dokkum 3D.  

Op 15 oktober was er voorafgaand aan de ledendag een extra ledenvergadering  in De Gouden Stek 
te Oostmahorn met als punten:  

 Dokkum 3 D. presentatie door Arjen Dijkstra. 

Wijzigingen huishoudelijk reglement punt 4 aanvullen met letters: 

 G: maximaal door het bestuur te besteden bedrag per kalenderjaar zonder goedkeuring van de 
leden: € 1500.00. Hiervan uitgezonderd zijn de normaal te maken kosten voor opmaak, het drukken 
en verzenden van de Sneuper en de kosten voor ledenvergaderingen/ledendagen. 

H: de kasreserve dient minimaal  € 3000.00 te bedragen. Hiermee kan ook uitbesteding naar een 
professioneel bedrijf voor opmaak, drukken en verzenden van de Sneuper worden gewaarborgd in 
geval van calamiteiten. 

Punt 5 D: wijzigen in: namen van kandidaten voor het bestuur kunnen tot aanvang van de 
vergadering worden ingediend. 



Benoeming van Gosse Bootsma tot voorzitter van de Historische Vereniging Noordoost Friesland. Jan 
de Jager had tot de jaarvergadering  gefunctioneerd als interim voorzitter. Jan overhandigde de 
voorzittershamer aan Gosse. 

Jacob Roep gaf informatie over de op te zetten beeldbank. De redactie en webmaster deden verslag 
en ook een oproep voor kopij als aanvulling van de portefeuille redactie. 

Melding van Henk Aartsma: volgend jaar bestaat de Historische Vereniging Noordoost Friesland 30 
jaar. Idee om een jubileumnummer van de Sneuper te maken? Dit is inmiddels opgepakt door de 
redactie en heeft inmiddels al bijna een jubileumnummer klaar: de Biersneuper.  

Het middagprogramma: De lezing werd met prachtig beeldmateriaal verzorgd door Willem Wilstra, 
oud stuurman van de reddingsboot de Insulinde van Oostmahorn. Ook ditmaal werden de bewoners 
uitgenodigd. Hieraan werd massaal gehoor aan gegeven: de zaal zat vol! Ook meldden zich nog 5 
nieuwe leden. 

In december 2016 kwam een verzoek van Jacob Roep en Nykle Dijkstra bij het bestuur binnen om te 
mogen deelnemen aan de Historicidagen van 24 tot en met 26 augustus 2017 in Utrecht. Het bestuur 
heeft hun hiervoor fiat gegeven.  Ze moesten hiervoor een presentatie schrijven waaruit moest 
blijken wat de Historische Vereniging Noordoost Friesland onderneemt. Deze presentatie moest voor 
15 januari zijn ingeleverd bij de organisatie. Nykle en Jacob zijn hiervoor uitgenodigd en zullen onze 
vereniging in Utrecht promoten, contacten leggen en onderhouden met de deskundigen en verdere 
samenwerking uitbreiden die nu al tot prachtige vondsten hebben geleid zoals de gebrandschilderde 
ramen van de kerk in Hollum, Ameland. De samenwerking met cultuur- en maatschappelijke 
organisaties, zoals het koor uit Dokkum dat op basis van het lied dat Nykle heeft gevonden over de 
zeerovers van Duinkerken die aan de kettingbrug van Dokkum werden gehangen een compositie 
voor de Admiraliteitsdagen gaan maken. 

Dit was het jaar 2016. Een jaar met veel acties, inspiratie. Een klein voorbeeld: de steen van Ezumazijl 
zal worden teruggeplaatst. De steen uit het huis van Foeke Sjoerds aan de Omgong in Ee: er zijn 
inmiddels ( weer) contacten gelegd met het Fries Museum waar de steen zich bevindt (archeologisch 
depot te Nuis). We hebben goede hoop dat nu de musea een ander beleid voeren (ûntsammeljen) 
tav hun enorme collecties die op zolder liggen er binnen afzienbare tijd een positieve uitkomst zal 
zijn.  

 

 

 

 


