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Bestuurssamenstelling St It Fiskersskip - 2023 

Naam     Functie  Bijz  Aantreden  1e Ver   2e Ver   

Aaltje Botma    lid    2017  2020   2023  
Ger Heeringa    vz    2018   2021   2024   
Siebe van Seijen    lid    2018   2021   2024  
Geethika Kuiper-Schroor    lid    2019   2022   2025 
Taeke Visser   lid   2019  2022  2025 
Mariet Groen-van der Wal secr   2020  2023  2026 
Eatse Visser   pm   2022  2025  2028 

Aanvullingen en afspraken m.b.t. zitting en zittingstermijnen per 4 juni 2019 

1. In de bestuursvergadering van 4 juni 2019 is besloten om de zittingstermijn bestuursleden St It Fiskersskip af 

te stemmen op de uitgangspunten van Governance Code Cultuur. Deze aanpassing zal bij een eerst volgende 

wijziging van de statuten worden meegenomen.  

2. Hiermee vervallen per 4 juni 2019 de oude zittingstermijnen. St It Fiskersskip gaat over naar een a. een termijn 

van drie jaar met een maximum van drie aaneengesloten zittingsperiodes conform Governance Code Cultuur. 

3. Voor de continuïteit van het bestuur wordt gekeken naar het ‘oude’ jaar van aftreden van de individuele 

bestuursleden en in afstemming gebracht met de nieuwe werkwijze GCC. Hiermee zal worden vermeden dat het 

gehele bestuur in een en hetzelfde jaar moet aftreden. 

4. Het bestuur St It Fiskersskip bestaat uit (minimaal) 7 personen. Zij ontvangen geen financiële beloning voor 

hun werkzaamheden ten behoeve van de St Musea NEF. Er is wel een reiskostenvergoeding voor bestuursleden, 

n.l. buiten werkgebied (gemeentegrenzen) 0,19 eurocent p/km of kosten openbaar vervoer. Een lijst met 

nevenfunctie van de zittende bestuursleden is te vinden op de website van de beide musea. 

5. De directeur-conservator St It Fiskersskip zit aan bij de bestuursvergaderingen. Het verslag van de 

bijeenkomsten wordt gemaakt door secretaris St Musea NEF. De agenda wordt gemaakt door voorzitter en 

secretaris, in overleg met de directeur-conservator. 

Dokkum, Moddergat, 7 april 2022 

 

D.H. Groeneweg 

Namens bestuur St It Fiskersskip   


