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Jaarverslag van de secretaris van de Vereniging Fries Scheepvaart Museum over 2020  
 
Agendapunt 4 van de ALV van 19 mei 2021 
 

 
Bestuur 
De samenstelling van het bestuur was per 1 januari 2020 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 J.W. Ritchi-Hofland, bestuurslid (2016) 
J.P. Smorenburg, bestuurslid (2016) 
mevrouw F.A.J. de Vries, bestuurslid (2018) 
 
De heer Oppewal is in de ledenvergadering van 16 september 2020 afgetreden. De heer Smorenburg 
fungeert met ingang van die datum als secretaris. De heer B. Westerdijk is tijdens de ALV als nieuw 
bestuurslid gekozen. 
 
Bestuursvergaderingen 
Het voltallige bestuur had dit jaar zijn reguliere vergaderingen op 23 januari, 14 september en 30 
november. De vergadering die gepland was op 23 maart is niet door gegaan vanwege de 
maartregelen ter beteugeling van het corona-virus. Wel zijn er stukken verspreid en is er via mail en 
telefonisch overleg tussen bestuursleden gecommuniceerd.  
 
In het bestuur besproken punten waren in dit jaar onder andere: 
Het jaarverslag 2019 en de jaarrekening 2019; 
Het beleidsplan 2020 – 2023; 
De museale samenwerking in Súdwest-Fryslân; 
De korting op de provinciale subsidie; 
Een aanpassing van de wijze waarop de waarop de waarde van de gebouwen in de jaarrekening van 
de vereniging (en van de SMK) wordt aangegeven; 
De ondersteuning van het museum voor de aankoop van een werk van Jenny Boot en de aanschaf 
van headsets t.b.v. de rondleidingen in het museum en bij stadswandelingen; 
De projectplannen voor de periode 2021 – 2024; 
Onderhoud aan de gebouwen; 
Het digitale alternatief voor de ledenreizen. 
 
Binnen het bestuur bestaan twee commissies, te weten de ledenreiscommissie en de commissie 
ambitie. Beide commissies hebben in verband met de coronamaatregelen beperkt gefunctioneerd. De 
ledenreiscommissie heeft, ter vervanging van de “echte” reizen een digitaal alternatief ontwikkeld.  
De commissie Ambitie heeft zich bezig gehouden met de werving van nieuwe leden en hulp bij het 
vinden van nieuwe sponsoren. De directeur van het museum maakt deel uit van de commissie en 
heeft veelal de contacten gelegd met potentiële sponsoren. 
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.  
 
Stichting Monumenten Kleinzand 
De panden, die deel uitmaken van het museumcomplex, zijn grotendeels eigendom van onze 
vereniging. Van de panden Kleinzand 18, 20 en 22/24 is de Stichting Monumenten Kleinzand 
(juridisch) eigenaar. Deze stichting is in 1986 opgericht voor dit doel. Het bestuur wordt gevormd door 
de leden van het dagelijks bestuur van onze vereniging.  
 
In ruil hiervoor heeft de vereniging de verplichting op zich genomen als een goed huisvader voor die 
onroerende zaken zorg te dragen waaronder, onder andere, adequaat onderhoud en (opstal-
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)verzekering wordt gerekend. De Vereniging Fries Scheepvaart Museum heeft, tezamen met de bij de 
vereniging in eigendom zijnde onroerende zaken, het gehele complex in gebruik en verhuur gegeven 
aan de Stichting Fries Scheepvaart Museum. 
 
Ondersteuning museum 
Een belangrijke doelstelling van onze vereniging is het Fries Scheepvaart Museum financieel te 
ondersteunen. In dit verband geeft de vereniging jaarlijks een exploitatiebijdrage aan de Stichting 
Fries Scheepvaart Museum en daarnaast worden financiële bijdragen gegeven voor bepaalde 
activiteiten, projecten, tentoonstellingen en dergelijke. In 2020 zijn bijdragen verleend voor de 
aankoop van een werk van Jenny Boot en de aanschaf van headsets t.b.v. de rondleidingen. 
 
Het museum heeft i.v.m. de corona-perikelen een moeilijk jaar gehad ook financieel. Met het bestuur 
van de Stichting is overleg gevoerd over mogelijke financiële ondersteuning vanuit de vereniging. 
Voorshands is daarover geen besluit genomen. Nadat de stichting de balans zal hebben opgemaakt 
over het jaar 2020 zal worden beoordeeld of ondersteuning noodzakelijk is en zo ja waar die uit zal 
bestaan.  
Aan het eind van het jaar maakte de directeur van het museum, Meindert Seffinga, bekend dat hij het 
museum gaat verlaten. Nog in het verslagjaar is een start gemaakt met de procedure rond de invulling 
van deze vacature.  
 
Leden  
De actieve ledenwerving is 2020 ernstig gehinderd door de coronamaatregelen. Allerlei gelegenheden 
waarbij  het lidmaatschap onder de aandacht gebracht kon worden gingen niet door. Niettemin zijn er 
in het verslagjaar 35 nieuwe leden bij gekomen. Door een zelfde aantal opzeggingen, vooral vanwege 
gezondheidsredenen of overlijden is het totale aantal gelijk gebleven. Per 31 december waren er 1235 
leden.  
 
De algemene ledenvergadering die gepland was op 12 mei 2020 kon geen doorgang vinden. 
Uiteindelijk heeft de ALV plaats gevonden op 16 september 2020. Vanwege de maatregelen konden 
er maximaal 30 leden aanwezig zijn. In die vergadering zijn de gebruikelijke onderwerpen aan de orde 
geweest, zoals het jaarverslag en de jaarrekening 2019.  
De gebruikelijke lezing na afloop van de algemene ledenvergadering verviel dit jaar.  
 
Eigendommen 
In het verslagjaar is overeenkomstig het meerjarenonderhoudsplan opdracht gegeven voor 
schilderwerk aan de gebouwen en bijbehorende kleine onderhoudswerkzaamheden op diverse 
plekken.  
 
Begin 2020 zijn 91 zonnepanelen geplaatst waartoe in 2019 reeds was besloten. Met de opbrengst 
van deze zonnepanelen kan het elektriciteitsverbruik van het museum grotendeels worden gedekt.  
De zonnepanelen werken volop. Er is al ruim 25.000 kwh aan stroom opgewekt. Voordeel is dat de 
stroom overdag wordt opgewekt en ook overdag wordt gebruikt.  
In Coronatijd is veel opgeruimd, geschilderd, schoongemaakt op lastige plekken. 
In het kader van het meerjarig onderhoudsplan zijn schilders aan de slag geweest met schilderwerk 
aan de zuidgevels. Bureau Erfdiel heeft aanvragen gedaan voor onderhoudssubsidies voor het Rijk en 
inmiddels zijn de beschikkingen daarvoor ook binnen: we mogen de komende jaren rekenen op bijna 
60.000 euro voor onderhoud aan de Rijksmonumenten.  
 
Vrijwilligers 
Zoals altijd kon het museum ook in dit jaar weer voor allerlei werkzaamheden rekenen op de inzet van 
een grote groep vrijwilligers. De organisatie van het vele vrijwilligerswerk berust bij de directeur en 
medewerkers van het museum. 
Door de omstandigheden hebben ook de werkzaamheden van de vrijwilligers op een laag pitje 
gestaan. Zo zijn er in het verslagjaar bijvoorbeeld nauwelijks rondleidingen in het museum en door de 
stad geweest. Ook de activiteiten in het kindermuseum lagen grote delen van het jaar stil. Wat wel 
doorgang vond, zij het met enige vertraging, was het inpakken van de jaarboeken. Daarbij werd zoals 
gebruikelijk weer een beroep gedaan op enkele leden. Ook werd dankbaar gebruik gemaakt van de 
bereidheid van diverse leden de jaarboeken in Sneek en enkele omliggende plaatsen te verspreiden. 
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Om ondanks de beperkingen toch contact met de vrijwilligers te onderhouden zijn nieuwsbrieven 
gebruikt en ontvingen alle vrijwilligers een brief met bloemzaadjes.   
Contactavonden  
 
Er is dit jaar drie  contactavonden geweest. Op 29 januari hield Joop Boonstra een lezing over 
schipper-schilder Pieter Witteveen. En er was ondanks de magere winter toch nog aandacht voor de 
Elfstedentocht. Op 24 februari gaf Johan Hoogland (Rayonhoofd Sneek) uitleg over de nieuwe 
Elfstedenroutes door Sneek. Anne Tjerkstra werd geïnterviewd door Sippy Tigchelaar over zijn 
Elfstedentochten. 
Op 21 oktober heeft Alice Booy een lezing gegeven over 75 jaar bevrijding van Sneek. Met een 
beperkte hoeveelheid bezoekers maar ook via een live-stream te volgen via internet. De expositie over 
de bevrijding van Sneek is helemaal digitaal gegaan. Van 15 april tot 5 mei is dagelijks op facebook 
een bericht met meerdere foto’s en/of filmfragmenten van de bevrijding van Sneek geplaatst. Dit is in 
samenwerking met GrootSneek en met Sneek su het ut weest gepresenteerd en daardoor een groot 
bereik per bericht. 
 
Excursies 
 
De ledenreizen konden dit jaar niet doorgaan. Als alternatief is een digitale reis door het museum 
gemaakt die voor alle leden toegankelijk was via de website. Na verloop van tijd is de reis voor 
iedereen toegankelijk gemaakt.  
 
Jaarboek/openbaarheid 
Het door onze vereniging uitgegeven jaarboek 2020 werd later dan andere jaren, in september, aan 
alle leden toegezonden. Het was is deze keer een nummer met als thema “Van kosthuis tot 
schippersinternaat”. De aanleiding voor dit artikel is de tentoonstelling “Schipperskinderen”, die in de 
winter van 2018-2019 werd gehouden in ons museum. De expositie was voor veel mensen aanleiding 
om hun ervaringen met ons te delen. Al deze verhalen zijn nu gebundeld door de historicus Hendrik 
Tamsma en onze oud-secretaris Bouke Oppewal, die zelf als schipperszoon in het Sneker 
schippersinternaat woonde 
 
De financiële verantwoording van de vereniging is in de algemene ledenvergadering geaccordeerd. Zij 
is te vinden op de website van het museum, waar ook de aparte jaarverslagen van de Vereniging en 
de Stichting Fries Scheepvaart Museum zijn te vinden. 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. In het afgelopen verslagjaar waren dat de heer F.R.J. van Drooge en 
mevrouw J.W. Ritchi-Hofland . 
De heer J.P. Smorenburg was in 2020 vertegenwoordiger van de vereniging in het bestuur van de 
Stichting Museum De Fryske Winter. 
De directeur maakte namens de vereniging deel uit van het bestuur van de stichting “De Grote 
Zuidwesthoek” te Makkum. 
 
Erfenissen en giften 
In dit verslagjaar ontving de Vereniging weer een bijdrage  van € 1.500  van P.W. Janssen’s Friesche 
Stichting. Het bestuur is dankbaar voor deze periodieke gift. De opbrengst van de schatkist in de hal 
van het museum was in 2020 187,00. Voorts ontvingen wij een legaat van € 10.000,00 uit de 
nalatenschap van de heer Cornelis de Graaff, overleden op 18 november 2020. In het testament is 
bepaald dat dit bedrag ten gunste dient te komen van het aankoopfonds. Wij ontvingen ook nog een 
legaat van € 2.500,00 uit de nalatenschap van een oud-lid, de heer C. Boonstra te Benthuizen. 
      
Epiloog 
Het bestuur ziet met gemengde gevoelens terug op het jaar 2020. De coronamaatregelen brachten 
veel onzekerheden met zich mee en helaas zijn de vooruitzichten voor 2021 ook nog niet goed. De 
medewerkers en vrijwilligers hebben binnen de mogelijkheden hun uiterste best gedaan om er toch 
nog een mooi jaar van te maken maar wat blijft is toch een gevoel “het had zo mooi kunnen zijn”.   
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januari 2021 
Ko Smorenburg  (secretaris) 


