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Jaarverslag van de secretaris van de Vereniging Fries Scheepvaart Museum over 2021  
 
Agendapunt 4 van de ALV van 11 mei 2022 
 

 
Bestuur 
De samenstelling van het bestuur was per 1 januari 2021 als volgt (tussen haakjes jaar van eerste 
benoeming): 
Mevrouw M.S. Taselaar, voorzitter (2013) 
J.P. Smorenburg, secretaris (2016) 
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) 
mevrouw F.A.J. de Vries, bestuurslid (2018) 
B. Westerdijk, bestuurslid (2020) 
 
Mevrouw Taselaar is tijdens de ALV op 19 mei 2021 afgetreden als bestuurslid/voorzitter. De heer G. 
Vellinga is als nieuw bestuurslid gekozen en is mevrouw Taselaar opgevolgd als voorzitter. Tijdens de 
ALV is ook de heer O. Brouwer als nieuw bestuurslid gekozen.  
 
Bestuursvergaderingen 
Het voltallige bestuur had dit jaar zijn reguliere vergaderingen op 25 januari,  9 maart, 20 september 
en 15 november. De vergadering van 9 maart heeft digitaal plaats gevonden vanwege de 
maartregelen ter beteugeling van het corona-virus. De overige vergaderingen konden in het museum 
worden gehouden.  is niet door gegaan 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 2020 en de jaarrekening 2020; 
De museale samenwerking in Súdwest-Fryslân; 
De procedure rond het besluit van de provincie om de subsidie te verminderen; 
Het vertrek van Meindert Seffinga als directeur en de (procedure rond) de benoeming van een nieuwe 
directeur; 
De besteding van het bedrag dat op de balans was opgenomen i.v.m. het afscheidscadeau voor Sytse 
ten Hoeve; 
De samenstelling van de ledenreiscommissie en de commissie Ambitie; 
De uitvoering van meerjaren onderhoudsprogramma en meer specifiek het al dan niet toevoegen van 
duurzaamheids-  cq. energiebesparende maatregelen. 
 
Binnen het bestuur bestaan twee commissies, te weten de ledenreiscommissie en de commissie 
ambitie. In verband met de coronamaatregelen kon er geen ledenreis worden georganiseerd. En ook 
de commissie Ambitie heeft beperkt gefunctioneerd, aangezien het moeilijk is om in tijden van sluiting 
van het museum en andere beperkende maatregelen nieuwe leden en sponsoren te werven.  
In het bestuur is overigens vast gesteld dat in beide commissies ook verenigingsleden niet zijnde 
bestuursleden zitting kunnen hebben.  
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 2021 zijn naast de exploitatiebijdrage geen 
extra bijdragen verleend. 
In het vorige verslagjaar werd nog gewag gemaakt mogelijke extra ondersteuning i.v.m. de corona-
perikelen. Per saldo is niet noodzakelijk gebleken om dat het museum, mede dankzij extra bijdragen 
vanuit het Rijk en de Provincie tot een sluitende exploitatie kon komen.  
 
Leden  

De actieve ledenwerving is 2021 ernstig gehinderd door de coronamaatregelen. Allerlei gelegenheden 
waarbij  het lidmaatschap onder de aandacht gebracht had kunnen worden gingen niet door. 
Niettemin zijn er nog 18 nieuwe leden bij gekomen. Daar stond tegenover dat er 37 afmeldingen 
waren. Het totale aantal leden bedraagt nu 1208.  
 
De algemene ledenvergadering van 19 mei 2021 kon slechts gehouden worden met een beperkte 
hoeveelheid aanwezigen. Daarom is gekozen voor een opzet waarbij de leden via een live-stream de 
vergadering konden volgen. Vooraf was de mogelijkheid geboden om opmerkingen over de 
agendapunten in te brengen en vragen te stellen.  
Evenals in het vorige verslagjaar is ook nu de gebruikelijke lezing na afloop van de algemene 
ledenvergadering vervallen.   
 
Eigendommen 
In het verslagjaar zijn geen grote onderhoudsmaatregelen uitgevoerd. 
 
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. 
 
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, in verband met de coronamaatregelen, slechts één contactavond geweest. Op 24 
november heeft Eva Vriend een presentatie gehouden over het door haar geschreven haar boek 
“Eens ging de zee hier tekeer”. Hierin staan vier Zuiderzeefamilies centraal, uit Urk, Volendam, 
Spakenburg en Wieringen. Aan de hand van hun levensgeschiedenissen wordt het verhaal verteld  
over vissersbloed dat kruipt waar het niet gaan kan, de houvast die traditie biedt en de veerkracht die 
vereist is om vooruit te komen. 
   
 
Excursies 
 
De ledenreizen konden dit jaar niet doorgaan.  
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Jaarboek/openbaarheid 

Het jaarboek 20201kwam, net als in het vorige verslagjaar pas in het najaar uit.  
In het jaarboek 2021 stonden, naast de gebruikelijke jaarverslagen en een overzicht van de 
aanwinsten, een drietal interessante artikelen aan. Twee daarvan over beurtschepen. Frits Boschma, 
die jarenlang vrijwilliger was in het museum is helaas in september 2020 overleden. Het door hem 
geschreven artikel over de beurtvaart tussen IJlst en Amsterdam was daarom een mooie herinnering 
aan hem. Het artikel geeft een goed inzicht in hoe de beurtvaart was geregeld en welke rol 
bijvoorbeeld de steden daarin hadden.  
Gerben Groenhof schreef een artikel over de periode dat de stoomschepen opkwamen en de 
beurschepen hun functie verloren en Jurjen R. Leinenga tenslotte schetste de ontwikkelingen in de 
verhouding tussen rederijen en bemanningen in de periode dat de stoomschepen de traditionele 
zeilvaart op zijn eind liep.  
 
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. Van de stichting O.P.A. ontvingen wij een 
gift van € 500,=.  De stichting Stamboek ronde- en platbodemjachten gaf dit jaar een extra donatie van 
€ 232,= en van J.de Vries kregen we, in verband met opzeggen van zijn lidmaatschap een eenmalige 
bijdrage van € 500,=. De schatkist in de hal van het museum bevatte dit jaar een bedrag van € 54,=. 
 
Epiloog 
 
In het vorige jaarverslag werd al de vrees uitgesproken dat het jaar 2021 ook nog te maken zou 
hebben met corona(maatregelen). Helaas is die vrees bewaarheid. Het museum is aan het begin van 
het jaar geruime tijd gesloten geweest voor publiek. Ook de twee laatste weken van het jaar moesten 
de deuren weer gesloten blijven. Gelukkig was het bezoek in de maanden dat het museum wel open 
kon zijn goed te noemen. De zomervakantieperiode, en dan m.n. de bouwvak was er sprake van grote 
stromen bezoekers. Een patroon dat zich ook in de herfstvakantie herhaalde.  
De geplande tentoonstelling over Sterke Yerke is uitgesteld naar najaar 2022. De walvisvaart-
tentoonstelling is opgeschoven van begin 2021 naar zomer 2021 en er is zelfs een 
familietentoonstelling over Femke de walvis, reus van de zee, bij gemaakt.  
Niettemin kijken we ook dit jaar weer met gemengde gevoelens terug. Erg jammer dat 
tentoonstellingen niet door konden gaan of veel korter dan gepland. En dat de kerstversiering door 
maar zo weinig bezoekers kon worden bewonderd. Al bij al zijn er in 2021 toch nog ruim 18.000 
bezoekers geweest. 
 
 
April 2022 
Ko Smorenburg  (secretaris) 


