
                                        Vereniging Vrienden van het Landgoed Fraeylemaborg

                                                                Jaarverslag 2021

Beste Vrienden,

Hierbij ontvangt u ons jaarverslag over 2021. Een verslag over andermaal een bijzonder jaar,
omdat wij door de wereldwijde verspreiding van de ziekte COVID-19 ook als bestuur niet op de
voor ons gebruikelijke wijze hebben kunnen vergaderen. Daarnaast hebben we de Vriendendag in
april vanwege de pandemie moeten annuleren. Hierna zullen we als eerste kort stilstaan bij het
ledenaantal. Daarna gaan we in op de bestuursvergaderingen. Vervolgens behandelen we kort de
donaties van de vereniging en de ledenvergadering van 9 oktober.

Leden
In het jaar 2021 is het aantal leden van de Vereniging Vrienden van het Landgoed Fraeylemaborg
gedaald naar 536 per 31 december. Het ledenaantal vertoont helaas een dalende tendens. Wel
merken we op dat de vriendenlijst is ‘opgeschoond’. De penningmeester en de secretaris hebben
ook nu weer gekeken of er Vrienden zijn, die al meerdere jaren hun donatie niet hebben
overgemaakt. Dat bleek zo te zijn en deze Vrienden zijn om die reden uit het ledenbestand
afgevoerd. Voor het verkrijgen van nieuwe Vrienden is er een plan voor ledenwerving, dat een
aantal actiepunten behelst. In het bijzonder onze presentatie tijdens een aantal activiteiten rondom
de borg ervaren wij hierbij als zeer waardevol. Zo waren we weer actief tijdens de Kunstmarkt op
12 september 2021. De Kerstmarkt ging vanwege COVID-19 helaas niet door. Nieuwe Vrienden
hebben als welkomstgeschenk ons boek Het Wapen van Slochteren ontvangen. Daarnaast zijn vele
brochures meegegeven aan belangstellenden.
Aan de bruidsparen die huwen in de Fraeylemaborg wordt van onze zijde een Vrienden-folder
verstrekt. Het bestuur vindt evenwel en ervaart dit ook bij het aanmelden van nieuwe Vrienden,
dat onze leden de beste ambassadeurs van onze vereniging zijn. Daarom zou iedere Vriend moeten
proberen één nieuwe Vriend te werven. In 2022 wil het bestuur met de verdere uitvoering van de
actiepunten het ledenbestand van onze vereniging op peil houden en zo mogelijk vergroten.

Bestuur
Vanwege de omvang van de taak van het bestuur zijn er zeven bestuursleden. Peter Kamminga is
vorig jaar benoemd vanwege het statutaire aftreden van Elbert Westerink. Voor Carin Allersma
eindigde het bestuurslidmaatschap statutair in mei 2021. We hopen in 2022 in deze vacature te
voorzien en zullen daartoe in een ledenvergadering een voorstel doen. Beide aftredende
bestuursleden werden bedankt voor hun inzet voor onze vereniging gedurende acht jaren.
Per 31 december 2021 is de samenstelling van en taakverdeling binnen het bestuur als volgt:

D.J. Bremmer (Dirk Jan) voorzitter
E. Kieft  (Edith) secretaris
K. Reitsma (Koos)             penningmeester
N. Siebenga-van Heuveln (Nina)      coördinator activiteiten
P. Kamminga (Peter)             ledenwerving, pr en algemeen
vacature                                              ledenwerving, algemeen
F. Homan (Follie)                              algemeen



In het eerste halfjaar 2021 zijn een aantal zaken vanwege de pandemie per mail aan de orde
geweest en in het tweede halfjaar kon een drietal bestuursvergaderingen worden gehouden. Waar
mogelijk is de vergadering gecombineerd met het verzorgen van een mailing naar de leden. Van
de drie bestuursvergaderingen zijn verslagen gemaakt en vastgesteld. Per jaar wordt een
jaarrooster opgesteld, waarin de uit te voeren activiteiten per maand staan genoemd. Het
jaarrooster is de leidraad voor het bestuur.
Om de vier jaar wordt het beleidsplan voor de komende vier jaren opgesteld. Het huidige
beleidsplan geldt voor de jaren 2021-2024 en is ook vermeld op de website Fraeylemaborg,
onderdeel: Over ons, Partners.
Het informatieve overleg tussen een delegatie van het bestuur van de Stichting Landgoed
Fraeylemaborg en een delegatie van het bestuur van de Vereniging van de Vrienden kon in 2021
vanwege COVID-19 alleen plaatsvinden op 14 oktober.

Besteding donatie van de Vereniging Vrienden van het landgoed Fraeylemaborg
In de ledenvergadering van 9 oktober 2021 is ingestemd met een donatie voor 2021, ten bedrage
van 10.000 euro, voor de installatie van een pomp op zonne-energie in het park om de
waterhuishouding te verbeteren. Voor het jaar 2022 is er voor gekozen om de bijdrage te besteden
aan het maken van twee films over de restauratie en een 2D-foto over de bouwhistorie van de
Fraeylemaborg. Hiermee is een bedrag gemoeid van 7750 euro. Het doel van de bestedingen heeft,
evenals voorgaande jaren, een duurzaam karakter en is van belang voor de borg. Voor de
besteding van het in 2020 door onze vereniging ontvangen legaat van 10.000 euro zijn we in
overleg met het bestuur van de borg. Dit bedrag staat nu op de spaarrekening. We overleggen
over een passende, blijvende bestemming en zullen daartoe een voorstel voorleggen in een
Vriendenvergadering.

Ledenvergaderingen
De vriendendagen c.q. huishoudelijke ledenvergaderingen vinden normaliter twee keer per jaar
plaats, met aansluitend een lezing of activiteit in relatie tot de borg, danwel de omgeving. Deze
lezingen en activiteiten worden door de vrienden erg op prijs gesteld.

Voorjaarsvergadering
Deze vergadering kon vanwege COVID-19 helaas geen doorgang vinden.

Najaarsvergadering
Nadat er vanwege COVID-19 twee jaar lang geen vergadering gehouden  kon worden, was het
fantastisch, dat op zaterdag 9 oktober de najaarsvergadering kon plaatsvinden. Voorzitter Dirk Jan
Bremmer kon rond 50 Vrienden verwelkomen. De gebruikelijke agendapunten kwamen aan de
orde, maar nu over een periode van twee jaar. De ledenbrief van september 2020 over de nieuwe
wervingsbrochure, het financieel verslag 2019, over de geldelijke bijdrage voor de borg in 2021,
het van een Vriend verkregen legaat van 10.000 euro en over het derde boek van Peter Kamminga,
werd besproken en toegelicht, evenals de mutatie in ons bestuur en de gevolgen van de
privacywetgeving voor onze vereniging. Tot slot werd in deze brief nog melding gemaakt van de
tentoonstelling in het koetshuis en activiteiten in en rondom de borg. De vergadering kon zich
verenigen met de jaarverslagen en financiele verslagen over de jaren 2019 en 2020.
Er werd vervolgens informatie verstrekt over de WBTR, Wet Bestuur en Toezicht
Rechtspersonen, en de gevolgen van deze wet voor onze vereniging. Dit onderwerp zal vaker in de
ledenvergadering aan de orde komen.
Marjon Edzes, directeur van de borg, vertelde over de problemen in de afgelopen twee jaren. Veel
minder bezoek, inkomsten gemist en activiteiten die noodgedwongen moesten worden
geannuleerd. De restauratie van de borg is nagenoeg afgerond. De borg ziet er nu weer heel goed
uit. Er wordt thans gewerkt aan een langjarig verbeteringsplan voor het park. Henny van Harten



vertelde over de tentoonstellingen in het Koetshuis. In april 2022 is het 350 jaar Gronings Ontzet,
waaraan aandacht zal worden besteed.

Na de pauze wordt door Peter Kamminga een interessante lezing verzorgd over De heerlijkheid
Slochteren onder druk (1902-1952). Herkenbare situaties komen aan de orde en de aanwezigen
hebben hier zeer van genoten. De voorzitter bedankte Peter voor zijn prachtige lezing en kon die
dank vergezeld doen gaan van een passende attentie.
Zoals gewoonlijk was er na afloop van de bijeenkomst gelegenheid om onder het genot van een
drankje na te praten.

Tot slot bedankt het bestuur de personeelsleden en vrijwilligers van de borg voor hun steun en
medewerking in het afgelopen jaar. Ook Scouting Fraeylema wordt bedankt voor de prima
verzorgde catering op onze Vriendendag. Het bestuur hoopt, dat het in 2022 weer mogelijk wordt
de vereniging Vrienden te laten functioneren, zoals we dat sinds jaren gewend zijn.


