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Het bestuur
Het bestuur kwam in het verslagjaar tien keer in vergadering bijeen. Er werd één algemene
ledenvergadering gehouden en één buitengewone ledenvergadering.
Het bestuurslid L. Oldersma was in 2014 definitief aftredend. Hij heeft volle zittingsperiode
van twee termijnen volgemaakt.
Als nieuw bestuurslid is aan de Algemene Ledenvergadering voorgesteld te benoemen: mevr.
drs. N. van der Weide. De ledenvergadering ging unaniem akkoord met deze voordracht en
benoemde mevrouw Van der Weide tot secretaris van het Koninklijke Fries Genootschap.
Voorzitter Spanninga stond in de ledenvergadering stil bij de inzet van de heer Oldersma voor
het Genootschap en bedankte hem voor zijn inzet.
Eind 2014 was de bestuurssamenstelling als volgt:
Dr. Hotso Spanninga
Drs. Meindert Seffinga
Drs. Dirk van der Bij
Drs. N. van der Weide
Drs. Jan Folkerts
Mevr. drs. A. Hellinga
Mevr. mr. R. Bremer

voorzitter
vice-voorzitter
penningmeester
secretaris
lid
lid
lid

tussentijds aftredend in 2016
tussentijds aftredend in 2015
definitief aftredend in 2016
tussentijds aftredend in 2018
definitief aftredend in 2015
tussentijds aftredend in 2017
tussentijds aftredend in 2017

Fries Museum, Eysingahuis en stichting Kanselarij
Het bestuur van het Genootschap heeft in 2014 een Buitengewone Ledenvergadering
georganiseerd aangaande de verkoop van het Eysingahuis met de daarbij horende
overeenkomsten waaronder de lening aan het Fries Museum. Aan de ledenvergadering is
gevraagd zich uit te laten over:
1.het voorgenomen besluit om toestemming te verlenen voor de verkoop van het
Eysingahuis c.a. door de Stichting de Kanselarij aan Vereniging Hendrick de Keyser te
Dordrecht voor een koopsom van € 1,00 zulks onder door het bestuur te stellen nadere
voorwaarden;
2.het voorgenomen besluit om toestemming te verlenen voor de voorgenomen algehele
wijziging van de statuten van de Stichting Kanselarij en het bestuurslid bij de Stichting
de Kanselarij terug te trekken;
3.het voorgenomen besluit om, als het Eysingahuis onder de hiervoor genoemde
voorwaarden wordt verkocht aan Vereniging Hendrick de Keyser, de lening van het
Fries Genootschap aan het Fries Museum nominaal groot € 1.134.451,-, onder door het
bestuur te stellen voorwaarden kwijt te schelden.
De aanwezige leden stonden achter de voorgenomen besluiten van het bestuur.

Administratieve activiteiten
De administratie van het Genootschap werd bijgehouden door Hilde Dekkinga, die een
dagdeel in de week kantoor hield bij Tresoar. Mevrouw Dekkinga is in december met pensioen
gegaan en de secretariaatswerkzaamheden zijn overgedragen aan het algemene secretariaat
van Tresoar.
De ledenadministratie wordt uitgevoerd door Abonnementenland, die ook de automatische
incasso van de contributie regelt.
Legaten en erfenis
Er zijn geen legaten en/of erfenissen ontvangen.
Lezingen
Voorafgaand aan de algemene ledenvergadering heeft prof. dr. J.B.H. de Haan een lezing
gehouden de bouwgeschiedenis van het Eysingahuis.
Excursies
Er zijn in het verslagjaar geen excursies geweest.
Leden
Het Genootschap heeft een kleine terugloop gehad in het aantal leden. Op 31 december 2014
telde het Genootschap 1268 leden.
Sieperda-symposium
Op 12 december 2014 organiseerde het Genootschap een symposium met het thema “Hoe
verder met de Friese media?”. De traditionele media hebben het zwaar. Kelderende aantallen
abonnees, verminderde betekenis als nieuws- en advertentiemedium, concurrentie met de
nieuwe nieuwsmedia en vergrijzend publiek maken dat het perspectief voor de ‘oude’ media
steeds onheilspellender wordt. Of is er toch nog hoop voor de traditionele media? Marcel
Broersma (hoogleraar Journalistieke Cultuur en Media), Alex Beishuizen (zelfstandig mediaadviseur) en Bert de Jong (vicevoorzitter van Nederlandse Vereniging van Journalisten)
hebben hun visie gedeeld met de goed gevulde zaal. Na afloop gingen leden van Genootschap
in debat met de sprekers over dit onderwerp.
Fryslân en de Vrije Fries
De ervaringen met de uitgave van het historisch tijdschrift Fryslân zijn positief. Het
tijdschrift verschijnt op tijd, is zeer gevarieerd, fraai geïllustreerd en ziet er zeer verzorgd
uit. Zowel redactie, als uitgever doen goed werk. In het verslagjaar was er nog geen helder
zicht op het effect van het blad voor de ledenwerving en hoeveel bladen er in de losse
verkoop verkocht worden.
De redactie van de Vrije Fries onderging in het verslagjaar enkele wijzigingen. Het lukte de
nieuwe redactie om in 2014 het jaarboek aan het eind van het jaar bij alle leden in de bus te
laten vallen.
Financiën
De contributie is overeenkomstig het besluit in de ledenvergadering van 2014 gelijk gebleven
(€ 42,50 per jaar).
Het genootschap ondersteunde in 2014 het symposium “Across the North Sea; North Sea
Connections from AD 1400 into the Viking Age” met een bedrag van € 5000,-. Er is een
éénmalige subsidie versterkt voor de publicatie over Fries Zilver € 5000,-. En voor publicatie
Opkomst en bloei Fries Nationalisme is € 2000,- beschikbaar gesteld (€ 1000,- in 2014 en €
1000,- in 2015).

