
 

         Dokkum, maart 2020 

 

Jaarverslag van de Historische Vereniging Noordoost Friesland over 2020. 

2020 was voor iederéén een zeer uitzonderlijk jaar. Er ging dit jaar, na maart, fysiek niets meer door, 

behalve 1 bestuursvergadering op 1,5 meter in het Hellinghûs te Dokkum. Verder werd er contact 

gehouden per mail en eventueel per telefoon. Helaas konden de geplande ledenbijeenkomsten in 

Dokkum en Marrum niet doorgaan, maar we hopen in 2021 op betere tijden. 

Wat wel veranderde is de bestuurssamenstelling. We namen afscheid van bestuurslid en oud 

penningmeester Johannes Dijkstra en secretaris Ciska Hoekstra. Als nieuw bestuurslid mochten we 

Nico Douma uit Dokkum begroeten, Nico we hopen dat je een mooie tijd krijgt binnen het bestuur. 

Verder werd Jan de Jager benoemd tot secretaris van de vereniging. 

We hebben op verzoek van de stichting “Erfskipterpdoarpen Ferwerderadeel” een test gedaan om 

hun bestanden te integreren in onze database.  De reden is dat de mensen achter deze website 

langzaam lager in getal worden en de beheerder het jammer zou vinden als alle informatie verloren 

zou gaan. De integratie is voltooid en de stichting Erfskipterpdoarpen is opgeheven. Onze 

webbeheerder Jaap Sip Faber en Catharinus van der Ploeg van Erfskipterpdoarpen hebben hiervoor 

enorm veel werk verricht. Catharinus blijft betrokken bij het beheer van dit deel op onze site. 

In samenwerking met verschillende verenigingen op het gebied van historie van Dokkum hebben wij 

bezwaar aangetekend op de aanleg van een voetgangersbrug tussen Jumbo Noord en het 

Noorderbolwerk. Wij vinden dit een aantasting van het historisch karakter van de verder 

ongeschonden bolwerken. Ondertussen zagen we dat e.e.a. niet beperkt blijft tot het 

Noorderbolwerk maar dat er ook initiatief is aan het Oosterbolwerk. 

In het afgelopen jaar zijn we overgestapt op een andere verpakking voor het verzenden van de 

Sneuper. Dit werd tegelijk gedaan met een aanpassing van de manier van verzenden. Waar eigen 

mensen in het verleden veel werk hadden met verpakken en enveloppes plakken, en daarna ook nog 

de verschillende verzendwijzen, is nu alles in één hand bij de verzender. We kunnen, indien nodig,  

nog steeds gebruik maken van een inlegvel. De posttarieven waren dusdanig dat we de Sneuper voor 

hetzelfde verzendbedrag ook nog iets dikker konden laten worden. Na een paar kleine strubbelingen 

zijn we nu erg tevreden over deze nieuwe werkwijze. 

De redactie kreeg regelmatig commentaar op de tijd die zit tussen het aanleveren van een artikel en 

de plaatsing en verzending. Bij een blad wat 4 keer per jaar verschijnt is dat redelijk logisch. We 

hebben toch gemeend om de redactie de mogelijkheid te geven om een blad met maximaal 40 

pagina’s te maken omdat dit de doorstroming van bijdrages bevordert  en voor de verzending geen 

consequenties heeft. 

Binnen het bestuur is een discussie ontstaan over de contributie van leden in het buitenland. Het 

blijkt dat de verzendkosten de laatste jaren dusdanig zijn toegenomen dat de contributie de kosten 

niet meer dekt. We hebben nog geen standpunt ingenomen, dat gaat in 2021 gebeuren. 

In november schonk de vereniging een boekenwagentje aan het archief te Dokkum. De officiële 

overdracht moet nog plaatsvinden. Hierbij zal ook de publiciteit gezocht worden zodat we weer even 

in de media verschijnen. 



Als laatste is er gesproken over het 700e lid. De penningmeester die de ledenlijsten beheert heeft 

aangegeven dat vrijwel alle opengevallen plaatsen van vertrekkende leden zijn opgevuld en dat we 

nu dan toch de 700 naderen. In 2021 meer hierover. 

De verslagen over 2019 zijn gepubliceerd. Aangezien er géén reactie is gekomen nadat leden hier 

nadrukkelijk op zijn gewezen, hebben we e.e.a. vastgesteld. De kascontrole heeft haar werk gedaan, 

ook dit verslag is gepubliceerd naast het financiële verslag. Er is ondertussen een nieuwe commissie 

voor 2020 gevonden. 

 

Jan de Jager 


