
VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE VERENIGING FRIES 
SCHEEPVAARTMUSEUM OP WOENSDAG 19 MEI 2021  
 
 

 
 

1. Opening 
 
De voorzitter, mevrouw Taselaar, opent om 19.30 uur de vergadering. 
Zij geeft aan dat dit een bijzondere vergadering is. Buiten de (toekomstige) bestuursleden zijn nl. 
geen verenigingsleden in de zaal aanwezig. Wel kan de vergadering gevolgd worden via een 
livestream. Zoals ook in de uitnodiging aangegeven hebben de leden voorafgaand aan de vergadering 
eventuele vragen kunnen doorgeven via de mail. Ook is er de mogelijkheid om tijdens de vergadering 
via Whatsapp nog vragen te stellen. Daarmee zijn de besluiten die tijdens deze vergadering worden 
genomen rechtsgeldig.  
De voorzitter stelt daarna de bestuursleden kort voor.  
 

2. Mededelingen 
 
Er zijn drie berichten van verhindering binnen gekomen: van Siebe van Seijen, Arno Brok en Olav 
Loeber. Clara en Atze Osinga melden dat zij de vergadering digitaal zullen volgen en wensen het 
bestuur een goede vergadering toe. 
 

3.  Verslag van de ledenvergadering op 20 september 2020 
 
Er wordt een aantal tekstuele opmerkingen gemaakt die zullen worden aangepast in het verslag. 
Overigens zijn er geen opmerkingen of vragen en wordt het verslag vastgesteld.  
 

4.  Jaarverslag 2020 van de secretaris 
 
Het verslag is meegestuurd met de agenda. De secretaris noemt nog een drietal punten. Er zijn geen 
ledenreizen geweest maar er is wel een digitale wereldreis door het museum gemaakt aan de hand 
van enkele stukken uit het museum. Ondanks het vreemde jaar zijn er toch nog 34 nieuwe leden bij 
gekomen. Ook zijn er 3 contactavonden geweest. De vereniging heeft financiële ondersteuning 
geleverd bij de aankoop van een werk van Jenny Boot en de aanschaf van headsets, die gebruikt 
kunnen worden bij rondleidingen. 
 
Het verslag wordt vastgesteld.  
 

5. Jaarrekening 2020 
 
Zoals de laatste jaren gebruikelijk heeft de penningmeester een power-pointpresentatie gemaakt 
voor de jaarrekening. Daarin worden op een overzichtelijke wijze de highlights van de jaarrekening 
weergegeven. De presentatie is als bijlage bij dit verslag gevoegd.  
Er zijn geen vragen binnen gekomen over de jaarrekening. 
 

6. A. Verslag van de kascommissie 
 
De leden van de kascommissie zijn niet lijfelijk aanwezig. Voorafgaand aan de vergadering hebben zij 
een schriftelijke verklaring ingediend waarin zij aangeven de jaarrekening uitvoerig te hebben 
besproken. De penningmeester heeft vragen tot tevredenheid beantwoord. In de verklaring stelt de 



kascommissie: “Op basis van de beschikbare informatie hebben we niet kunnen constateren dat de 
jaarrekening 2019 geen getrouw beeld geeft van het handelen van het bestuur en de financiële 
situatie van de vereniging. De kascommissie wil de vergadering daarom verzoeken om het bestuur 
decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over de periode van 1 januari 2020 tot en 
met 31 december 2020.”  
 
Overigens geeft de commissie nog het volgende aan:  
“We vinden het mooi om te zien dat er zonnepanelen zijn geplaatst in 2020. Een goede manier om de 
beschikbare middelen duurzaam in te zetten. Op de effecten is ondanks de coronacrisis toch nog een 
positief resultaat behaald. Op dit moment wordt er meer dan 55% van de beleggingen in aandelen 
geïnvesteerd. Gelet op de onzekerheid met betrekking tot deze beleggingen, zeker in deze tijd, willen 
we het bestuur in overweging geven om kritisch te kijken naar het mogelijk inperken van risico’s. Met 
betrekking tot de voorziening groot onderhoud wordt er jaarlijks een forfaitair bedrag gedoteerd aan 
de voorziening. Er is een meerjarenonderhoudsplan voor vijf jaar. Het is een overweging waard voor 
het bestuur om ook zo’n plan te maken voor een langere periode.” 
 
De penningmeester geeft aan dat de opmerkingen in het bestuur zullen worden besproken.  
 
De voorzitter concludeert dat er geen opmerkingen vanuit de leden zijn gekomen en stelt vast dat 
daarmee het voorstel van de kascommissie om het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde 
financiële beleid over de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 is aangenomen.  
 
6.B Benoeming van de kascommissie  
 
Conform het voorstel worden de heren S. de Vries en de heer M. Muller benoemd als lid van de 
kascommissie voor het 2021. Als reservelid wordt benoemd mevrouw Rigt Numan -RA (namens het 
lid Vereniging Ondernemend Sneek). 
 

7. Verslag van de directeur 2020 
 
Omdat de heer Seffinga niet meer in dienst is van het museum als directeur geeft de heer De Vreeze, 
in zijn hoedanigheid als voorzitter van de stichting Fries Scheepvaartmuseum, een korte toelichting 
op het verslag van de directeur, dat overigens nog wel is opgesteld door de heer Seffinga.  
Hij benadrukt dat het een roerig jaar is geweest door de Coronamaatregelen. Daarnaast heeft de 
provincie tot een aanzienlijke verlaging van de subsidie besloten. Daartegen loopt inmiddels een 
bezwaarprocedure. Ook de samenwerking met andere musea in Zuidwest Friesland vroeg veel 
aandacht en tegen het eind van het jaar kwam daar ook nog bij de directeur zijn ontslag aankondigde 
omdat hij een nieuwe baan had gekregen bij het Historisch Centrum Leeuwarden.  
Al deze zaken zullen het bestuur ook in het komende jaar nog bezig gehouden. 
Gelukkig is het bestuur er wel in geslaagd om in relatief korte tijd een nieuwe directeur te benoemen 
in de persoon van Hester Postma, die hierna het woord krijgt om zich te introduceren.  
 
Hester Postma zegt dat zij heel blij is met haar benoeming tot directeur van het Fries 
Scheepvaartmuseum. Het museum staat er goed voor met een grote betrokkenheid van 
medewerkers, vrijwilligers en bestuurders. Zij ziet het o.a. als een uitdaging om de vaste presentatie 
te vernieuwen en de verhalen (nog) beter voor het voetlicht te brengen. Zij heeft zelf weinig ervaring 
met de watersport/scheepvaart maar wel een grote passie voor erfgoed en cultuur. Ze ziet er naar 
uit het museum verder te ontwikkelen en hoopt dat het museum snel weer open kan voor het 
publiek.  
 
 
 



8. Bestuursverkiezing 
 
De voorzitter memoreert dat het voorstel tweeledig is. Allereerst de herbenoeming van een aantal 
bestuursleden, die abusievelijk in eerdere ALV’s niet aan de orde is geweest en de benoeming van 
een tweetal nieuwe bestuursleden vanwege het aftreden van mevrouw Taselaar en de heer 
Bolhoven.  
De aankomende bestuursleden, de heren Vellinga en Brouwer stellen zich kort voor. 
Aangezien er geen bezwaren zijn binnen gekomen, noch tegenkandidaten wordt besloten: 
 
1. de heer Burghgraef, mevrouw Ritchi en de heer Smorenburg her te benoemen, waarbij de termijn 
van 8 jaren vanaf de eerste benoeming vervolgens gewoon wordt aangehouden;   
 
2. De heren G. Vellinga en O. Brouwer te benoemen in de vrijkomende vacatures in het bestuur. 
 

9. Rondvraag 
 
Via de mail zijn twee vragen binnen gekomen van mevrouw Ineke Verkaaik-Hogervorst als Vriend en 
als voorzitter St. Stamboek Ronde en Platbodemjachten (SSRP); 

a. Binnen stadsmusea is een onderzoek gaande vanuit Breda University. Het museum Gouda 
maakt hier deel vanuit.    Als voorzitter Historisch Platform Gouda maak ik deel uit als 
stakeholder binnen deze   onderzoeksgroep. Het FSM (ook stadsmuseum) heb ik tijdens het 
overleg herhaaldelijk aangehaald als voorbeeld. Mijn vraag: Is het aantrekkelijk en heeft het 
meerwaarde om als FSM aan te sluiten bij dit  overleg?  

b. In het jaarboek van het FSM 2015 lees ik dat een vertegenwoordiger van de Vereniging FSM 
het bestuur vertegenwoordigd in het bestuur van de SSRP. Mag het ook andersom? Een 
bestuurslid vanuit de SSRP is vertegenwoordiger als contactpersoon bij het FSM? 
Gedurende de jaren 2019, 2020 en 2021 is de SSRP betrokken geweest bij het FSM (via 
Elisabeth Spits, RvA SSRP) en ondergetekende als voorzitter SSRP. 
Is een gedachte en leg die gedachte bij jullie neer ter overweging. 

 
De voorzitter geeft aan dat beide vragen in het bestuur zullen worden besproken. 
 
Naast deze vragen spreekt mevrouw Verkaaik haar waardering uit voor de vertrekkende 
bestuursleden mevrouw Taselaar en de heer Bolhoven en wenst zij de nieuwe bestuursleden veel 
succes en wijsheid toe! En tenslotte wenst zij de nieuwe directeur succes toe in deze woelige jaren 
en hoopt op korte termijn persoonlijk met haar kennis te maken. 
 

10. Afscheid bestuursleden mevrouw Taselaar en de heer Bolhoven. 
 
Mevrouw Taselaar spreekt de heer Bolhoven toe en memoreert zijn bijdragen aan de vereniging, 
waarbij vooral de ledenreizen in het oog vielen. Marc was daar een bindende en drijvende kracht, die 
ook zorgde voor de puntje op de i. Veel dank daarvoor. 
 
Daarna spreekt de heer van Drooge in zijn rol als vice-voorzitter de vertrekkende voorzitter toe. Hij 
roemt haar om haar inzet en kritische vermogen. Zij heeft er mede voor gezorgd dat de 
vereniging/het museum springlevend zijn. Daarbij heeft zij er vooral voor gezorgd dat de oorsprong 
van het museum en de organisatievorm (stichting en vereniging)  van het museum scherp in beeld 
bleef. Ook haar oog voor het behoud van de collectie en de modernisering daarvan waren belangrijk.   
Zij kan met een gerust hart afscheid nemen van het bestuur, 
 
Tenslotte krijgt de heer de Vreeze het woord, die namens de stichting waarderende woorden voor 
mevrouw Taselaar uitspreekt.  



 
Na overhandiging van cadeau’s aan de vertrekkend bestuursleden en nadat melding is gemaakt van 
een drietal mededelingen die via Whatsapp zijn binnen gekomen (die alle hun waardering uitspraken 
voor het feit dat zij de vergadering digitaal konden bijwonen en de vertrekkende bestuursleden dank 
zeggen en de nieuwe bestuursleden maar ok de directeur veel succes wensen), sluit de vice-
voorzitter de vergadering.  
 
  
 
 


