JAARVERSLAG 2017
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 opening van Open
Monumentendag.
Bestuursmutaties
Per 01 april 2017 is mevrouw Marjan Zijlstra toegetreden tot het bestuur in de functie van 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
Marjan Zijlstra
algemene zaken
Donateurs
Op 01 januari 2017 had SBH 388 donateurs en op 31 december 2017 397 donateurs.
Op 21 april 2017 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 09 september 2017 met als thema “Boeren, burgers en
buitenlui”. 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 Japicxhûs, Titus Brandsma museum, stijlkamer Elgersmahuis, het Weeshuis, Sint Anthony Gasthuis,
Hendrik Nanneshof, Monsma State, De Doopsgezinde kerk, St. Franciscusbasiliek en de Martinikerk. Tevens
was het mogelijk om een stadsrondvaart te maken.
Er zijn ca. 400 bezoekers geweest die één of meer van de twaalf monumenten/gebouwen hebben bezocht.
Uitreiking waarderingstegel 2016
Het bestuur heeft besloten om de waarderingstegel 2016 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
Het archiefcentrum is iedere vrijdagmiddag te bezoeken van 14.00 uur tot 16.30 uur boven de bibliotheek
aan de Markstraat. 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.
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.
Werkgroep Oudheidkamer
De SBH heeft in samenwerking met de NVVH voor de periode 03 mei 2017 tot en met 27 oktober 2017 voor
de middaguren suppoosten geregeld voor het stadhuis met oudheidkamer. Totaal zijn er 3578 bezoekers
geweest, inclusief museumweekend en open monumentendag. De opbrengst van de melkbus bedraagt
€ 964,86. De suppoosten zijn met een attentie bedankt voor hun inzet.
In verband met de restauratie, verbouw en de tijdelijke opslag van de collectie van de Oudheidkamer zal
Stichting Bolswards Historie het Stadhuis vanaf 2018 niet meer openstellen voor het publiek
Excursie 2017
In 2017 heeft er geen excursie plaatsgevonden. Het bestuur heeft besloten om één keer in de twee jaar een
excursie te organiseren. Voor 2018 staat er een excursie naar Oudewater op het programma.
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.
Overige zaken 2017
 Boek dr. Beekhuis
Het bestuur heeft in 2016 besloten om het door Jan Sangers geschreven boek over dr. Beekhuis in
eigenbeheer uit te geven. Om in eigenbeheer uit te kunnen geven heeft SBH zich laten registreren.
SBH is in bezit van een uitgeversnummer. De boekpresentatie heeft op 10 maart 2017 in het
stadhuis Bolsward plaatsgevonden. Het boek over dr. Beekhuis is bij SBH te koop voor € 19,50.
 SBH heeft diverse afbeeldingen en documenten ontvangen van particulieren ter bewaring en
archivering.
 SBH brengt maandelijks een nieuwsbrief uit.
 SBH heeft diverse lezingen verzorgd (onder andere voor de NVVH).
 SBH heeft zich ingezet om de Appelmarkt/Marktplein te behouden en bezwaar ingediend tegen het
plaatsen van de zit-/traptreden, opgebouwd in het Marktplein. Ook is er voorkomen dat er een
steiger in de gracht langs de Appelmarkt wordt aangebracht. Een en ander is middels de media en
de nieuwsbrief gepubliceerd.

