Kort jaarverslag 2016 van de Stichting Historie Sonnega-Oldetrijne.
Vestigingszetel: Sonnega.
Inschrijvingsnummer K.v.K.: 61603368
Anbi- en culturele Anbi-instelling: beschikking d.d.17-03-2015 en RSIN/fiscaal
indentificatieno.854409786.
1. Algemeen en activiteiten:
Het jaar 2016 stond in het teken van de verdere verkoop/uitgifte van
het uitgebrachte boekwerk “Sonnega-Oldetrijne van vroeger tot nu”.
De officiele presentatie van dit boekwerk vond plaats op 21 november
2015 onder overweldigende belangstelling in het dorpscentrum te
Oldetrijne. Onderstaand een overzicht ultimo december 2016 van het
aantal uitgegeven exemplaren.
Naar aanleiding van eigen constateringen en ontvangen opmerkingen
over het boek werd door het bestuur een errata-lijst opgesteld en
uitgeven en deze lijst werd gepubliceerd in de dorpenkrant SonnegaOldetrijne en op de website van de Stichting.
Tevens werden in 2016 diverse artikelen gepubliceerd op de website
van de Stichting en onder de aandacht gebracht van de inwoners van
de dorpen Sonnega en Oldetrijne.
Een activiteitenplan voor de jaren 2017 en volgende zal nog nader
worden besproken en vastgesteld.
2. Overzicht uitgegeven exemplaren vanaf de presentatiedatum:
Peildatum: 27-12-2016:
Verkoop binnen de dorpen Sonnega en Oldetrijne
121 ex.
Idem
buiten ,,
,,
,,
,,
140 ex.
subtotaal
261 ex.
Verkoop via de boekhandel
80 ex.
Verstrekte presentexemplaren
37 ex.
Totaal uitgegeven
Nog op voorraad ult. dec. 2016:
3. Dorpenarchief Sonnega en Oldetrijne:

378

ex.

42

ex.

Een aantal jaren geleden werd op initiatief van de voormalige
“historische club” ( voorganger van de Stichting) door de
ledenvergadering van Plaatselijk Belang Sonnega-Oldetrijne een
dorpenarchief in het leven geroepen en gehuisvest in een ruimte van
het dorpscentrum Sonnega-Oldetrijne. In eerste instantie werden drie
leden met de opzet van dit archief belast; die tevens de zorg kregen om
de archiefgegevens en historisch materiaal van alle in Sonnega en
Oldetrijne gevestigde organisaties of welke er vroeger waren te
verzamelen en te archiveren en te digitaliseren. Tevens was de
doelstelling dat belangstellenden/geinteresseerden bij het
dorpenarchief terecht moesten kunnen voor vragen m.b.t. historische
gegevens over de beide dorpen in de ruimste zin van het woord. Uit het
uitgebrachte naslagwerk (zie onder punt 1) kan inmiddels ruimschoots
worden geput.
Om diverse redenen is na overleg met de St.Historie Sonnega-Oldetrijne
door de ledenvergadering van Plaatselijk Belang Sonnega-Oldetrijne op
30 nov. 2016 besloten om het beheer van het genoemde dorpenarchief
over te dragen aan het bestuur van de Stichting en de beheerders van
het archief te benoemen als medebestuurders van de Stichting met als
taak het beheer van het dorpenarchief. Met de restrictie dat mocht de
Stichting Historie Sonnega-Oldetrijne overgaan tot liquidatie, om welke
redenen dan ook, het beheer wederom terug gaat ( weer wordt
ondergebracht) naar Plaatselijk Belang Sonnega-Oldetrijne.
De huisvesting van het archief blijft in het dorpscentrum, evenals alle
materiaal en gebruikersvoorzieningen. Alle lasten t.a.v. de huisvesting
e.a. blijven voor rekening van de overdragende partij.
De huidige archiefbeheerders Kornelis de Kroon en Hendrik Fokkema
zullen ingaande 16-12-2016 toetreden tot het bestuur van de Stichting.
Met gezamenlijke inzet zal getracht worden verdere vorm te geven aan
het dorpenarchief.
4. Bestuurssamenstelling op 16-12-2016 van de Stichting en jaar van
aftreden:
Jan Boonstra; voorz./secr.
aftr. 2019
Kornelis de Kroon; alg.bestuurslid X
aftr. 2020
Hendrik Fokkema; alg.bestuurslid X
aftr. 2021
Grietje Postma; alg.bestuurslid
aftr. 2017
Hendrik Spijker; penningmeester
aftr. 2018

X: o.a. belast met het dorpen-archiefbeheer en uitvoering en (jaar)verslaggeving hieromtrent.
Onderhoud van de website: Jacob Boersma.
In het jaar van aftreden zijn de bestuursleden statutair terstond
herbenoembaar
5. Financieel verslag 2016:
Een door de bestuursleden goedgekeurd en getekend financieel verslag
van de Stichting zal in de loop van 2017 worden gepubliceerd op de
website van de Stichting.
6. Tot slot:
Het bestuur wil dank brengen aan een ieder die heeft bijgedragen aan
het werk van de Stichting en een speciaal woord van dank aan de heer
Jacob Boersma, die het onderhoud van de website verzorgt.
JB (secr.)

