Jaarverslag secretariaat Historische Vereniging Noordoost Friesland 2018

Het bestuur heeft 6 maal vergaderd, waarvan 2 maal ic met de redactie.
Het jaarverslag secretariaat en financieel jaarverslag werden door de leden goedgekeurd.
Op 7 april was de ledenvergadering in Ferwert, ’s middags was er een rondleiding in Ferwert en een
bezoek aan de kerk.
Op 6 oktober was de ledendag in het Noordelijk Archeologisch Depot te Nuis.
Voorafgaand was er een korte ledenvergadering voor de verkiezing nieuwe bestuursleden. De heren
Yde van Kammen en Haije Talsma hadden zich beschikbaar gesteld en werden benoemd als
bestuursleden.
Gosse Bootsma was aftredend bestuursvoorzitter. Jan de Jager bedankte Gosse namens het bestuur
en de leden voor zijn inzet.
Na de vergadering was er na een korte wandeling een rondleiding in de Coendersborgh en in het
Noordelijk Archeologisch depot. Hier kregen we een uitgebreide uitleg van de medewerkers van het
NAD.
Na de ledendag vergaderde voor het eerst de webredactie bestaande uit Jaap Sip Faber, Jacob Roep,
Nykle Dijkstra Theo Delfstra, Anne Goaitske Breteler en Hans Zijlstra
Een flink aantal leden van HVNF hebben in de schijnwerpers gestaan. We lichten er een aantal
personen uit.
Allereerst Hans Zijlstra. Dankzij zijn inspanningen en die van de wethouders van de gemeente
Dongeradeel is de overdracht geweest van de Dockumer Rococo ornamenten uit 1788 van het
paleis het Loo naar het stadhuis van Dokkum.
Andre Buwalda heeft de herbegrafenis met militaire eer van kolonel Schelte van Aysma in Schettens
georganiseerd.
Prachtige boeken zijn gepubliceerd. Oa de traanjagers van ons lid van de webredactie Anne Goaitske
Breteler, Presentatie van het Dockumer Bierboek door Piet de Haan en Warner Banga.
Presentatie van het boek de Tweede wereldoorlog in Oostdongeradeel door Yvonne te Nijenhuis en
Reinder Postma
Wybo Boswijk en Hans Zijlstra hebben de tentoonstelling Tinco Lycklama in Beetsterzwaag
georganiseerd met Historisch Beetsterzwaag. Dit was een overweldigend succes met uitverkochte
lezingen, concerten en vele bezoekers voor de tentoonstelling van de uit het Museum Cannes
gekomen museumstukken. Beetsterzwaag ligt buiten `ons` werkgebied, door de samenwerking met
onze leden heeft onze vereniging heeft veel aandacht gekregen in de media.
Het door Nykle Dijkstra ontdekte zeeroverslied uit 1630 leidt in Dokkum tot het ontwerpen en
onthulling van een kunstwerk inclusief strop onthult op 7 september 2018.

De Mairieboeken Noord Oost Friesland staan online!
Leden en bestuur van HVNF zijn bezig met veel zaken oa: De steen van Ezumazijl is nog niet geplaatst.
Hopelijk zal dat binnen afzienbare tijd gebeuren. De gevelsteen van Foeke Sjoerds uit Ee. De
eigenaren van het pand zijn in overleg met het Fries museum.
Op de site van HVNF staan veel interessante zaken te lezen. Oa het blog, ( u kunt zich aanmelden om
via mail op de hoogte te worden gehouden van het laatste nieuws) en oa de beeldbank. Hierop
staan veel prachtige foto’s. Leden kunnen na ingelogd te zijn deze foto’s inzien, maar ook zelf foto’s
plaatsen. Om in te loggen kun je je gemakkelijk aanmelden.
We zijn op zoek naar een nieuwe penningmeester. Na de oproep op een inlegvel in De Sneuper van
december 2018 heeft niemand gereageerd.
Voor het jaar 2019 hopen we weer op een goed jaar met weer mooie initiatieven, waarvan er alweer
een aantal op stapel staan.

