Koninklijk Fries Genootschap voor Geschiedenis en Cultuur
Keninklik Frysk Genoatskip foar Skiednis en Kultuer
Verslag van de algemene ledenvergadering van 29 juni 2016
Aanvang 19.30 uur in de Gysbert Japixseal van Tresoar, Boterhoek 1,
Leeuwarden
Aanwezig:
D. van der Bij, S. Krul, A. Detmar, K. Tiemersma, D. Osinga, L. Bonnema, S. Schoustra, L.
Tuin, D. Engelen, P. van der Schaaf, J. Wartena, S.L. Scholte, Y. IJzerman, H. Sjoerdsma,
P. de Haan, J. van der Kuur, A. Fahner, J. van der Kloet, G. Mast, M. Tangerman, B. Tuin,
G. Wierda, T. Oppewal, R. Bremer, D.P. Keizer, M. Keizer, E. Kramer, J. Kersbergen, G.
de Vries, A. Hellinga, M. Seffinga, H. Spanninga, N. van der Weide
1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter heet de aanwezige leden welkom op de Algemene Ledenvergadering van het
Koninklijk Fries Genootschap in het 189e levensjaar. Een speciaal welkom voor de spreker
van deze avond, de heer H. Oly, en de nieuwe directeur van het Fries Museum, de heer K.
Callens. De voorzitter deelt met de leden dat we trots mogen zijn op onze vereniging en
op het predikaat “koninklijk”. Het is bijzonder om als vereniging koninklijk te zijn.
Agendapunt 5 zal na agendapunt 10 worden behandeld.
De agenda wordt vastgesteld.
2. Verslag Algemene Ledenvergadering
Het verslag van de Algemene Ledenvergadering 2015 wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar
aanleiding van het verslag zijn er geen vragen en/of opmerkingen.
3. Mededelingen
Op korte termijn zal het Fries Genootschap een oproep plaatsen op de (nieuwe!) website
voor een vrijwilliger die mee wil helpen het Genootschap online, dus op Facebook,
Twitter en website een duidelijker gezicht te geven. Het gaat om berichten schrijven over
de collectie van het Genootschap, over activiteiten van het Genootschap en de
periodieken Vrije Fries en Fryslân.
4. Lezing “Op de meeste menagie voor de stad”. Het Leeuwarder stedelijk bouwbedrijf in de
17e en 18e eeuw door de heer H. Oly.
5. Agendapunt 5, benoeming bestuursleden, is verschoven naar later op de avond
6. Jaarverslag van de secretaris over 2015
Naar aanleiding van het jaarverslag wordt gevraagd waarom het Genootschap geen
aankopen meer doet, met als voorbeeld de objecten van Mata Hari. Het Genootschap
koopt niet zelf aan, maar kan wel door musea benaderd worden om een bijdrage te doen.
De heer K. Callens legt uit waarom het Fries Museum de items niet gekocht heeft. Het
jaarverslag wordt vastgesteld.

7. Jaarrekening van de penningmeester over 2015
De penningmeester legt uit hoe de jaarrekening is opgebouwd en presenteert de
jaarcijfers. Naar aanleiding van de presentatie worden de volgende vragen gesteld:
- Is het inzichtelijk of het bedrag geschonken door Sieperda in de loop der jaren
gegroeid is? Volgens de penningmeester is dat het geval. Exacte bedragen kan hij ter
plekke niet geven, maar is een interessante vraag voor de nieuwe penningmeester.
- De collectie staat voor € 1,00 op de balans. Is het mogelijk om overzicht van collectie
te publiceren? De heer Kris Callens beantwoordt deze vraag. Het Fries Museum is
druk bezig met het inventariseren, fotograferen en tonen van de collectie. Dat kost
tijd, maar zal te zijner tijd zichtbaar worden op Redbot.frl. Voordeel van deze
website is dat je kunt filteren op ‘eigenaar’, dus ook de collectie van het
Genootschap buiten het Fries Museum kan hiermee in beeld gebracht worden.
- Wat doet het Genootschap met haar vermogen? Is het mogelijk om de
subsidiegeldenpot te verhogen? Toegelicht wordt de keuze om het vermogen van het
Genootschap in stand te houden, nu de rendementen op het vermogen nodig zijn
voor het sluitend krijgen van de begroting. Om die reden wordt er geen hoger bedrag
gereserveerd voor subsidies. Het Genootschap ondersteunt overigens wel degelijk
initiatieven die passen bij de doelstelling van het Genootschap. We ontvangen
jaarlijks vele verzoeken, maar niet alles past binnen onze doelstelling.
8. Verslag kascommissie
De heer Kersbergen voert namens de kascommissie het woord. Wederom vindt de
kascommissie dat de penningmeester de zaken goed op orde heeft. Alle transacties gaan
via de bank, alles is zichtbaar en transparant. Het bestuur voert een sober beleid. De
kosten voor het beheer van de beleggingsportefeuille zijn gedaald. Het rendement is ook
gedaald. De kascommissie hoopt dat het volgend jaar weer beter is.
De kascommissie stelt dan ook voor het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde
financiële beleid. De vergadering gaat akkoord met dit voorstel.
De voorzitter dankt de leden van de kascommissie voor hun werkzaamheden.
9. Benoeming lid kascommissie
De heer Kersbergen is aftredend lid van de kascommissie, maar krijgt luid applaus van de
leden als hij aangeeft nog een jaar aan te willen blijven. De heer Kersbergen wordt weer
benoemd.
10. Begroting 2017 en vaststellen contributie 2017
De penningmeester presenteert de begroting voor het jaar 2017. Naar aanleiding van de
presentatie krijgt het bestuur het advies om iets meer in te zetten op marketing/pr om
het dalende ledenaantal op zijn minst te stabiliseren. Als voorbeeld wordt genoemd de
mogelijkheid om aan bestaande leden te vragen ieder één of meer nieuwe leden aan te
dragen. Ook wordt erop gewezen dat nieuwe leden zich welkom moeten voelen. Het
bestuur is hier al mee bezig en gaat met de adviezen aan de slag.
Het bestuur stelt voor de contributie in 2017 gelijk te laten, zijnde € 42,50. De
vergadering gaat akkoord met de begroting en de contributie voor het jaar 2017.
11. Agendapunt 5: benoeming en herbenoeming bestuursleden
De voorzitter staat stil bij het statutair aftreden van ons bestuurslid & penningmeester
Dirk van der Bij. Hij dankt de heer Van der Bij voor zijn inzet en noemt in het bijzonder
zijn kennis van zaken en zijn jaarlijkse energieke presentatie van de cijfers. De
voorzitter overhandigt de heer Van der Bij namens het bestuur en de leden een passend
cadeau.

Het bestuur stelt voor de heer Sape Halbesma te benoemen tot penningmeester. De heer
Halbesma is controller bij Natuurmuseum Fryslân.De vergadering gaat unaniem akkoord
met de benoeming van de nieuwe penningmeester èn de herbenoeming van de heren H.
Spanninga en M. Seffinga
12. Nieuws over de collectie c.a. in beheer bij het Fries Museum
De directeur van Fries Museum neemt de aanwezige leden mee in de plannen van het
Fries Museum voor de komende jaren. Er is heel hard gewerkt, achter de schermen om
de 180.000 voorwerpen, waaronder ook de bruiklenen van het Genootschap te
verpakken en te verhuizen naar het nieuwe Kolleksjesintrum. Dit is het meest duurzame
depot van Nederland en een toonbeeld van samenwerking voor heel Europa. Er wordt
nauw samengewerkt met de geregistreerde musea in Friesland om beter inzichtelijk te
krijgen wat er is en welke culturele waarde dat heeft. Kris Callens noemt als voorbeeld
een schilderij dat jaren in het depot van het Fries Museum stond, maar nu te zien is in
het Martenahuis.
Het Fries Museum is bezig met registratie, nu alle voorwerpen worden verplaatst. Er
komt dus een goed overzicht wat er is en in welke staat het zich bevindt. Uiteindelijk zal
alles via Redbot.frl toegankelijk worden gemaakt. Stukken die niet meer te restaureren
zijn, zullen na overleg met de eigenaar een nieuwe bestemming krijgen. Dit geldt ook
ten aanzien van het ontzamelen. Het Fries Museum zal beslissingen overlaten aan de
eigenaren van de bruiklenen.
De Genootschapscollectie is verzekerd via het Fries Museum. Kris Callens legt uit dat de
verzekeringspremie eigenlijk weggegooid geld is. Je kunt je collectie beter goed
beveiligen dan goed verzekeren.
De plannen voor grote tentoonstellingen zijn gemaakt. Dit najaar zal de tentoonstelling
over Alma Tadema te bezichtigen zijn, daarna volgt Mata Hari (2017-2018) en vervolgens
Escher. Ook voor de periode na 2018 zijn er al plannen, waaronder Vikingen in Fryslân en
Rembrandt & Saskia
13. Rondvraag
Is het mogelijk om voor de leden van het Genootschap een rondleiding achter de
schermen en/of kolleksjesintrum te organiseren met het Fries Museum? Kris Callens
probeert dit te organiseren.
Hoe gaat het Fries Museum om met de Friese taal? Kris Callens verwijst naar digitaal
beschikbare documenten op de website.
14. Sluiting
De voorzitter bedankt allen voor de aanwezigheid, bedankt Tresoar voor de gastvrijheid
en sluit om 22.45 uur de vergadering. Hij wenst iedereen wel thuis.
Aldus vastgesteld in de Algemene ledenvergadering van …. Mei/juni 2017
Voorzitter

Secretaris

