Jaarverslag 2015 van de Vereniging van Vrienden van Museum Opsterlân.
Het bestuur. De samenstelling van het bestuur is als volgt: voorzitter Abel Ooostra,
penningmeester/ledenadministratie Rinse van den Berg, secretaris Wiebe Lageveen, lid Henk de Boer.
Er is nog een plaats vacant, het is ons nog niet gelukt deze plaats ingevuld te krijgen.
De Vereniging. Per 1 januari 2016 telt onze vereniging 259 betalende leden, dit is een toename van 5
leden ten opzichte van vorig jaar. Deze toename is hoofdzakelijk bereikt door te werven tijdens de
kerstmarkt in Tijnje. De vrijwilligers van het Museum zijn lid met vrijstelling van contributie betaling.
Ledenvergadering. De voorjaarsvergadering is gehouden op 14 april 2015. Hier waren 22 leden
aanwezig. Na de vergadering heeft Kerst Huisman een inleiding gehouden over het lot van de Joden uit
Gorredijk. Een indrukwekende onderwerp.
De najaarsvergadering is op 27 oktober 2015. Aanwezig waren 13 leden. Na de vergadering houden de
heren Jurjen van der Meer en Harrit Wester hun lezing over 200 jaar ’t Nut. Jammer dat er niet meer
leden waren.
De nieuwsbrief. De Haudmare word 2 keer per jaar uitgebracht, in maart/april en oktober. De schrijvers
van de artikels waren deze keer de heren Jac. Stienstra, Henk F. Hansma, Jelle Terluin, Joost van
Bodegom en Wytse van der Sluis. Vaste rubriek is al min of meer “Historisch Gebruiksvoorwerp?” ,
raad het voorwerp. Henk de Boer zorgt steeds voor een nieuw voorwerp.
Excursie. Op vrijdagmiddag 30 oktober is de excursie gepland, dit keer naar het Damshûs in Nij Beets.
Het was een gezellige en leerzame middag met lekkernijen en film. Erg jammer dat er maar 10
Vrienden mee waren.
Financiën. De financiën worden nu volledig door Rinse van den Berg verzorgd. Er is door de
Vereniging € 3000.00 naar de rekening van het Museum gestort. Er is dit jaar geen contributie
verhoging geweest.
Vriendenmiddag. Mede door de dalende belangstelling is het er dit jaar niet van gekomen een
Vriendenmiddag te organiseren. Misschien is er een andere invulling voor te vinden.
Wiebe L.

