JAARVERSLAG 2016
Vergaderingen
Het bestuur vergaderde van januari tot en met december maandelijks in het Elgersmahuis, met
uitzondering in de maand september.
Daarnaast waren bestuursleden het gezicht van SBH bij diverse gebeurtenissen. Zo waren één of meerdere
bestuursleden aanwezig bij diverse bijeenkomsten van de gemeente SWF, zoals bijeenkomst
Erfgoedorganisaties, Cultuur- en Museumbeleid, Wonen boven en in winkels, herbestemming Stadhuis,
informatieavonden Culturele Hoofdstad 2018 en bij de regionale opening van Open Monumentendag.
Bestuursmutaties
Per 11 januari 2016 is de heer Jan Sangers toegetreden tot het bestuur in de functie van algemeen
bestuurslid.
Per 01 september 2016 heeft Marian Douma, wegens verhuizing naar Amsterdam, haar functie als
secretaris beëindigd. De functie van secretaris is intern ingevuld in de persoon van Jan Sangers. Er is nog
een vacature voor een algemeen bestuurslid.
Huidige bestuurssamenstelling:
Cor Greydanus
voorzitter
Jan Sangers
secretaris / afdeling archieven
Brenda Nijboer
penningmeester / notuliste
Daniël Nauta
algemene zaken
Rob Veldman
bouwkundige zaken
Mieke Kasimier
facilitaire zaken
Donateurs
Op 01 januari 2016 had SBH 394 donateurs en op 31 december 2016 388 donateurs.
Op 08 april 2016 heeft de SBH haar jaarlijkse donateursbijeenkomst gehouden.
Het verslag hiervan is als losse bijlage bij dit jaarverslag gevoegd.
Nationaal Museumweekend
Op 23 en 24 april 2016 heeft het Nationaal Museumweekend plaatsgevonden. De SBH heeft voor
suppoosten in het Stadhuis gezorgd. Tijdens dit weekend zijn er 81 bezoekers geweest.
Open Monumenten Dag (OMD)
De Open Monumentendag is gehouden op 10 september 2016 met als thema “Symbolen en Ikonen”.
De organisatie en coördinatie was in handen van SBH. De gemeente SWF heeft aan SBH hiertoe een
subsidiebedrag toegekend van € 991,00.
In Bolsward waren diverse gebouwen te bezichtigen, zoals de Broerekerk, Stadhuis met Oudheidkamer,
Gysbert Japicx museum, Titus Brandsma museum, stijlkamer Elgersmahuis, het Weeshuis, Sint Anthony
Gasthuis, St. Franciscus Kerk en de Martinikerk. Tevens was het mogelijk om een rondvaart te maken.
Niet overal zijn het aantal bezoekers geteld. Wel zijn er in het Stadhuis totaal 243 bezoekers geweest; het
Elgersmahuis heeft 178 bezoekers mogen ontvangen.
Uitreiking waarderingstegel 2015
Het bestuur heeft besloten om de waarderingstegel 2015 niet uit te reiken. Er was geen object wat
hiervoor in aanmerking kwam.

Werkgroepen
Werkgroep “Ogen en Oren”
De werkgroep Ogen en Oren heeft een aantal punten bij het bestuur neergelegd over verbetering in de
binnenstad. Het bestuur heeft deze punten in behandeling genomen en een aantal belangrijke punten zijn
doorgestuurd naar en besproken met de gemeente SWF.
Werkgroep Archieven / Archiefcentrum
In verband met de vestiging van de muziekschool in Ons Gebouw is het archiefcentrum van SBH, op verzoek
van de gemeente SWF, verhuisd naar het Marktplein 1 te Bolsward (boven de bibliotheek). Vanaf 4 maart
2016 is het archiefcentrum iedere vrijdagmiddag te bezoeken van 14.00 uur tot 16.30 uur.
Een viertal vrijwilligers en enkele bestuursleden hebben om toerbeurt zitting in het archiefcentrum.
Namens het bestuur is Jan Sangers, samen met Johan Dijkstra, aanspreekpunt voor het archiefcentrum.
Voor het professionaliseren van het archiefcentrum heeft het bestuur een boekenscanner aangekocht,
alsmede een nieuwe PC met een alles-in-een printer en een whiteboard.
De bibliotheek heeft haar oude boeken over Bolsward aan het archiefcentrum geschonken.
Werkgroep Stadhuis
De SBH is nauw betrokken bij de ontwikkeling om de drie Bolswarder musea (Titus Brandsma Museum,
Gysbert Japicxhûs en Oudheidkamer) onder te brengen in het stadhuis.
Voorzitter Cor Greydanus en beheerder van de oudheidkamer Jan Keuvelaar hebben zitting in de
werkgroep van dit project. De Oudheidkamer in het stadhuis is sinds 1 januari 2011 onder beheer van de
SBH.
Werkgroep Oudheidkamer
De SBH heeft in samenwerking met de NVVH voor de periode eind april tot en met oktober voor de
middaguren suppoosten geregeld voor het stadhuis met oudheidkamer. Totaal zijn er 2904 bezoekers
geweest, inclusief museumweekend en open monumentendag. De opbrengst van de melkbus bedraagt
€ 819,91. De suppoosten zijn met een attentie bedankt voor hun inzet. SBH hoopt het komende jaar weer
een beroep op hen te mogen doen.
Excursie 17 september 2016
Op 17 september 2016 heeft de tweejaarlijkse dagexcursie plaatsgevonden. Met 53 deelnemers is er een
bezoek gebracht aan het klooster Ter Apel en de vesting Bourtange. Een kort verslag is gepubliceerd in
Magazine Bolswards Historie nummer 11 – najaar 2016.
De excursie van 17 september 2016 was de laatste excursie welke georganiseerd is door de excursiecommissie bestaande uit Ton van Kempen, Hans Faber en Klaas Wijnia. Tijdens de bestuursvergadering in
oktober zijn de heren in het zonnetje gezet en heeft het bestuur afscheid van hen genomen.
SBH zoekt drie nieuwe leden voor de excursiecommissie.
Magazine Bolswards Historie
Twee maal per jaar verschijnt het Magazine Bolswards Historie.
Het magazine wordt gratis aan de donateurs verstrekt en is tegen betaling verkrijgbaar bij diverse
winkeliers in Bolsward. Het werven van adverteerders blijft een issue. Om de kosten van het magazine te
reduceren wordt het magazine via een internetdrukkerij gedrukt.
Tevens heeft het bestuur besloten om een verzamelmap uit te geven. In deze verzamel kunnen ongeveer
15 magazines worden opgeborgen. De kosten voor deze verzamelmap bedraagt voor donateurs € 8,00 en
voor niet-donateurs € 10,00 exclusief verzendkosten.

In memoriam
Op 01 januari 2016 is op 70 jarige leeftijd de heer Sytse ten Hoeve overleden. De heer Ten hoeve heeft met
regelmaat voor Historysk Nijs en Magazine Bolswards Historie geschreven. Door de redactiecommissie is
een in memoriam gepubliceerd in het Magazine Bolswards Historie nummer 10 – voorjaar 2016.
Op 25 september 2016 is op 77 jarige leeftijd, geheel onverwacht, ons oud-bestuurslid en voorzitter Hans
Berkhemer overleden. Het bestuur heeft een in memoriam gepubliceerd in het Magazine Bolswards
Historie nummer 11 – najaar 2016.
Overige zaken 2016
 SBH heeft diverse afbeeldingen en documenten ontvangen van particulieren ter bewaring en
archivering
 SBH heeft voor Patyna en NVVH diverse lezingen verzorgd.
 Vanaf september 2016 is SBH gestart met opstellen en verzenden van nieuwsbrieven per e-mail.
Het betreft de e-mailadressen welke zover bekend zijn bij het bestuur.

