Jaarverslag 2020 Historisch Centrum Franeker
Op 13 januari 2020 vindt de 6e Informatiebijeenkomst voor de Vrijwilligers plaats met 11 aanwezigen. Op
de agenda staan o.a. Nieuws Sponsorcommissie, Activiteiten Commissie 75 jaar Bevrijding Franeker,
deelname Academische Dagen juni 2020 en de start van een Educatiecommissie. Ook wordt er wordt
melding gemaakt van een aanvraag bij Tresoar voor digitalisering van oude edities van de Franeker
Courant en is er een tevreden terugblik op de Open Middagen van de afgelopen periode.
Begin februari 2020 gaat het HCF-bestuur akkoord met het verzoek van de directie van Albert Heijn
Franeker om medewerking te verlenen aan het samenstellen van een Historisch Plaatjesboek dat januari
2021 zal verschijnen. Een kleine redactiecommissie bestaande uit Leo Versteeg, Piet Postma, Jacob van
Sluis en Gerard v/d Heide komt tussen 1 april en 1 oktober een 10-tal keren bijeen om de keuze van
teksten en 216 stickerplaatjes en ca. 70 sfeerfoto’s te bespreken.
Op 9 maart 2020 is er de 7e Informatiebijeenkomst met de Vrijwilligers. Er zijn 9 aanwezigen. Marinus
Bokhorst wordt benoemd als nieuw bestuurslid in de plaats van Bart Haarsma, welke laatste zich om
gezondheidsredenen genoodzaakt zag zich terug te trekken. Namens de Educatiecommissie meldt Frea
van der Wal dat haar eerste les aan leerlingen van een groep 8 goed is verlopen.
In de maanden april en mei, en ook weer in december, is het HCF op de maandag- en zaterdagmiddagen
dicht voor bezoekers vanwege mogelijk risico voor besmetting met het coronavirus. In de maanden dat
het HCF wel open is, is er een maximaal ingesteld van 6 personen inclusief medewerkers en wordt aan
bezoekers gevraagd hun NAW-gegevens op de bezoekerslijst in te vullen.
Vanaf mei 2020 komt ook de voormalige Planetariumruimte voor ons beschikbaar. Deze wordt ingericht
met voornamelijk voorwerpen van Roel Bergema, geschonken door zijn zus Sytske. Al met al is het HCF
een mooie expositieruimte rijker, leuk om bij rondleidingen aan bezoekers te kunnen tonen.
Op 14 september 2020 vindt de 8e Vrijwilligersbijeenkomst plaats. Er zijn 7 aanwezigen. Bij de opening
staat voorzitter Arjo Hillebrand stil bij het plotselinge overlijden van oud-bestuurslid Bart Haarsma.
Vooraf aan deze bijeenkomst had Douwe v/d Wal aangegeven te willen stoppen als bestuurslid. Chris
Bonnema komt voor hem in de plaats. Bij de mededelingen wordt verteld dat het HCF van o.b.s. De
Opslach 4 gebruikte computers met toebehoren en 2 elektronische schoolborden heeft ontvangen.
Het werk van de sponsorcommissie werpt zijn vruchten af. Van de Rabobank ontvangt het HCF in juni
2020 een cheque van € 2000,- . Bij aanschaf van materialen betalen zij tot dat bedrag onze facturen. In
november zijn er toezeggingen dat we bijdragen mogen ontvangen van Rotary Franeker (€ 1539,-),
Stichting Westerhuis Gasthuis (458,-) en voormalige Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
(€ 2700,-) o.a. voor de aanschaf van 2 brandwerende kasten, 1 A0-tekeningenkast en 1 All-in-one-printer
met extra cartridges. Voor onze inspanningen m.b.t. het Albert Heijn-boek ontvangt het HCF € 1000,- .
Vanwege corona kiest het bestuur ervoor, i.p.v. een bijeenkomst, op 2 december 2020 naar alle
vrijwilligers een Nieuwsbrief rond te sturen. Daarin o.a. de mededelingen dat Guido Vermeij uit Schalsum
voortaan de ansichtkaartencollectie bij zal houden, dat Jacob van Sluis en Piet Postma onze archieven
gaan inventariseren en dat het bestuur nog iemand zoekt die het fotoarchief zou willen beheren.
Erg jammer dat door corona diverse evenementen niet konden doorgaan, zoals Academische Dagen,
Koningsdag, Open Monumentendag, PC, en Agrarische Dagen, want dat zijn juist momenten waar we
ons altijd goed kunnen presenteren. Maar door regelmatige publicaties in o.a. de Facebookgroep Friends
of Frjentsjer hebben we ook in 2020 heel wat bekendheid kunnen geven aan wat we doen en hebben.

