JAARVERSLAG 2018
Vergaderingen
Het bestuur vergaderde van januari tot en met december maandelijks in het Elgersmahuis, met uitzondering in de
maand augustus.
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 herinrichting binnenstad Bolsward en bij de regionale Startbijeenkomst van de Open
Monumentendag.
Bestuursmutaties/-samenstelling
Huidige bestuurssamenstelling:
Cor Greydanus
voorzitter / afdeling restauratie
Jan Sangers
secretaris / afdeling archieven
Brenda Nijboer
penningmeester / notuliste
Daniël Nauta
algemene zaken
Rob Veldman
bouwkundige zaken / afdeling restauratie
Mieke Kasimier
facilitaire zaken
Marjan Zijlstra
algemene zaken
Donateurs
Op 01 januari 2018 had SBH 397 donateurs en op 31 december 2018 403 donateurs.
Op 12 april 2018 heeft de SBH haar jaarlijkse donateursbijeenkomst gehouden.
Het verslag hiervan is als losse bijlage bij dit jaarverslag gevoegd.
Open Monumenten Dag (OMD)
De Open Monumentendag is gehouden op 08 september 2018 met als thema “In Europa”. De organisatie en
coördinatie was in handen van SBH.
De gemeente SWF heeft aan SBH hiertoe een subsidiebedrag toegekend van € 942,00.
In Bolsward waren diverse gebouwen te bezichtigen, zoals de Broerekerk, Gysbert Japicxhûs, Titus Brandsma
museum, stijlkamer Elgersmahuis, het Weeshuis, Sint Anthony Gasthuis, De Doopsgezinde kerk, St. Franciscusbasiliek
en de Martinikerk. In en om de Martinikerk was de foto-expositie “Bolsward Anders” van Fotoclub ‘d Ontspanner te
zien. Tevens was het mogelijk om een stadsrondvaart te maken, alsmede een stadswandeling onder leiding van een
gids. Er zijn ca. 350 bezoekers geweest die één of meer monumenten/gebouwen hebben bezocht.
Werkgroepen
Werkgroep Archieven / Archiefcentrum
Het archiefcentrum is iedere vrijdagmiddag te bezoeken van 14.00 uur tot 16.30 uur boven de bibliotheek aan de
Markstraat. Een aantal vrijwilligers en enkele bestuursleden hebben om toerbeurt zitting in het archiefcentrum.
Jaarlijks trekt het archiefcentrum zo’n 200 bezoekers. Namens het bestuur is Jan Sangers, samen met Johan Dijkstra,
aanspreekpunt voor het archiefcentrum.
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, secretaris Jan Sangers 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.
De stand van zaken omtrent de verbouw van het Stadhuis is door de gemeente middels de media gepubliceerd en via
ons Magazine nummer 12 en 13.
Werkgroep Restauratie
Binnen Stichting Bolswards Historie is een afdeling “Restauratie” met eigen statuten en financiën. Wat deze afdeling
zo al doet en realiseert, wordt vermeld in ons magazine onder de rubriek “Van de Bestuurstafel” en tijdens de
jaarlijkse donateursvergadering.
Excursie 2018
Op zaterdag 22 september 2018 heeft de tweejaarlijkse excursie plaatsgevonden naar Oudewater. Het programma
bestond uit een bezoek aan het Stadhuis, het Touwmuseum, de Heksenwaag en een stadswandeling. De koffie en de
lunch hebben plaatsgevonden in hotel restaurant Abrona. Er hebben totaal 48 personen deelgenomen aan de
excursie. De excursie is georganiseerd door Jan van der Klis en namens het bestuur Jan Sangers. Een verslagje van
deze excursie staat vermeld in het Magazine Bolswards Historie nummer 15.
In 2020 zal het bestuur een excursie organiseren naar Zwolle. In het voorjaar van 2020 zullen de donateurs hierover
worden geïnformeerd.
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 en heeft
de bezorging via Sandd plaatsgevonden.
Om de magazines te bewaren is er in het archiefcentrum een verzamelmap verkrijgbaar. 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.
Overige zaken 2018
 SBH heeft maandelijks een nieuwsbrief uitgebracht.
 SBH heeft zich aangesloten bij de totstandkoming van Friese Stads- en Dorpscanons. Men beoogt om van
elke stad en dorp in Friesland een canon te laten opstellen van de eigen plaats, die bereikbaar is via de site
www.dorpscanon.nl.
 SBH heeft bewerkstelligd dat haar conservator en beheerder van de Oudheidkamer én oud-redactielid van
Magazine Bolswards Historie, de heer Jan Keuvelaar tijdens de jaarlijkse lintjesregen is onderscheiden en
benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.
 Het bestuur van SBH heeft in 2018 besloten om het door Peter Mulder geschreven boek ‘Bolsward voorbij
maar niet vergeten’ uit te geven. De boekpresentatie heeft op 12 april 2018 tijdens de donateursavond
plaatsgevonden. Het boek is te koop bij SBH en bij Het Boekhuis voor € 14,95.
 SBH heeft diverse afbeeldingen, documenten, een paar schaatsen en een schilderij van Taco van der Meer
ontvangen van particulieren ter bewaring en archivering. Alle giften zijn in de nieuwsbrief gepubliceerd.
 Via Marktplaats heeft SBH een oude trommel van de gymnastiekvereniging Lycurgus-Wilhelmina
aangekocht.
 SBH heeft sinds april 2018 een Werkgroep Archeologie. Deze werkgroep bestaat uit Peter Mulder,
Hans Mol, Jan Keuvelaar en Obe van der Meer.







SBH heeft diverse lezingen verzorgd (onder andere voor de NVVH).
SBH heeft zich ingezet om de Appelmarkt/Marktplein als beschermd stadsgezicht te behouden en heeft
bezwaar ingediend tegen het plaatsen van de in zwart beton uitgevoerde zit-/traptreden, opgebouwd in het
Marktplein. Een en ander is middels de media en de nieuwsbrief gepubliceerd.
SBH heeft van de Stichting Meerslag om Bolsward een donatie van € 500,00 ontvangen. De laatste
genoemde stichting is inmiddels opgeheven.
SBH heeft van Stichting Reünie Oud Bolswarders een donatie van € 500,00 ontvangen. De laatste genoemde
stichting is inmiddels opgeheven.
Door bemiddeling en financiële ondersteuning van SBH is de Stichting Koopmanswelvaart opgericht en is
deze stichting tot aankoop van het schip de ‘Koopmanswelvaart’ overgegaan. Een en ander is middels de
media en de nieuwsbrief gepubliceerd.

