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BESCHERMVROUWE H.K.H. PRINSES BEATRIX
Het bestuur
Het bestuur kwam in het verslagjaar zeven keer in vergadering bijeen en er werd één algemene
ledenvergadering gehouden. In dit bestuursjaar trad J. Folkerts definitief af, na een volle
zittingsperiode van twee termijnen.
Als nieuwe bestuursleden zijn aan de Algemene Ledenvergadering voorgesteld te benoemen: de
heren Geart de Vries en Evert Kramer. De ledenvergadering ging unaniem akkoord met deze
voordracht. Voorzitter Spanninga stond in de ledenvergadering stil bij de inzet van de heer
Folkerts voor het Genootschap en bedankte hem voor zijn input voor de toekomst van het
Genootschap.
Eind 2015 was de bestuurssamenstelling als volgt:
Dr. Hotso Spanninga
Drs. Meindert Seffinga
Drs. Dirk van der Bij
Drs. N. van der Weide
Mevr. drs. A. Hellinga
Mevr. mr. R. Bremer
Drs. G. de Vries
Drs. E. Kramer

voorzitter
vice-voorzitter
penningmeester
secretaris
lid
lid
lid
lid

tussentijds aftredend in 2016
definitief aftredend in 2019
definitief aftredend in 2016
tussentijds aftredend in 2018
tussentijds aftredend in 2017
tussentijds aftredend in 2017
tussentijds aftredend in 2019
tussentijds aftredend in 2019

Het Genootschap in het digitale tijdperk
In 2015 heeft een werkgroep van het Genootschap intensief gewerkt aan de realisatie van een
nieuwe website. De oude website moest vervangen worden, om nieuwe functies toe te voegen
aan de site. Daarbij is ook bewust gekozen om de website van Genootschap te koppelen aan de
website van Historisch Tijdschrift Fryslân en de Vrije Fries. In principe willen we ‘alles onder
één dak’ zodat geïnteresseerden makkelijk kunnen switchen tussen Genootschap en haar
publicaties. In de toekomst is het mogelijk om alle uitgaven van Vrije Fries en Fryslân via de
website digitaal te lezen. Ook zijn de social media kanalen van het Genootschap in de website
geïntegreerd.
Administratieve activiteiten
De administratie van het Genootschap is uitgevoerd door het algemene secretariaat van Tresoar.
De bereikbaarheid is enorm toegenomen. Voorheen werd het secretariaat alleen bemand op
dinsdagochtend, nu is het Genootschap elke werkdag bereikbaar per mail en telefoon.
De ledenadministratie wordt uitgevoerd door Abonnementenland, die ook de automatische
incasso van de contributie regelt.

Legaten en erfenis
Er zijn geen legaten en/of erfenissen ontvangen.
Lezingen
Tijdens de algemene ledenvergadering heeft Paul Borghaerts een zeer boeiende lezing
verzorgd met als titel “Van Langhuis naar Ligboxenstal. Vijf eeuwen schaalvergroting”. Ook in
Fryslân is aandacht besteed aan het ‘boerderijenonderzoek’ van de heer Borghaerts.
Excursies
Er zijn in het verslagjaar geen excursies geweest.
Leden
Het Genootschap heeft een kleine terugloop gehad in het aantal leden. Op 31 december 2015
telde het Genootschap 1153 leden.
Sieperda-symposium
In 2015 heeft er geen Sieperda-symposium plaats gevonden, maar zijn wel voorbereidingen
getroffen voor twee symposia. Het eerste zal plaatsvinden in het najaar van 2016 met als thema
‘bedrijfsgeschiedenis’. Het andere zal gaan over ‘sportgeschiedenis’ en staat gepland voor
2017.
Fryslân en de Vrije Fries
Door de enthousiaste redacties van Vrije Fries en Fryslân kregen de leden van het Genootschap
in 2015 wederom kwalitatief zeer goede artikelen met diverse thema’s in de brievenbus. Wij
zijn als Genootschap blij met de positieve feedback van de leden op onze uitgaven.
Financiën
De contributie is overeenkomstig het besluit in de ledenvergadering van 2015 gelijk gebleven
(€ 42,50 per jaar).
Het genootschap ondersteunde in 2015 de Historische Atlas van Leeuwarden met € 2.500,-, €
550,- Y-skrift van Skanomodu, € 347,- aan Sirkwy-symposium, € 250,- afscheid Saskia
Bak/bijdrage voor schilderij A.Tadema en € 3341 uit het Hora Siccamafonds voor publicatie
Price Papers.

