KONINKLIJK ZEEUWSCH GENOOTSCHAP DER WETENSCHAPPEN.

Verslag

van de algemene ledenvergadering op 17 december 2014 in zaal 1 en 2 van de
Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk 7, Middelburg. Aanvang: 19.30 uur.

Aanwezig

Mevr. H.A. Sonneveld, mevr. M. Gossije, mevr. J. A. Metselaar – Brussaard,
mevr. A.K. van Noppen, mevr. Drs. I. Ooms-Siebenga, mevr. Drs. E.J.M. van
der Geest, mevr. C.D.J. Kingma-Felius, mevr. T.N. Rijkse-Kesteloo, mevr. Mr.
M.M.C. van de Kraats, mevr. Drs. C.E. Heyning, mevr. D.V.C. Sweerts de
Landas-Sprenger, mevr. V. Frenks, Mevr. Drs. M.E. Jongejan, mevr. A.
Feldbrugge, mevr. Drs. I.H. Vogel-Wessels Boer; en de heren Mr. M.M.
Steenbeek, Jhr. Mr. K.F.H. Schorer, H.G. Joziasse, Drs. G.M. Heerbout, Drs. F.
van der Doe, G.J. Gerestein, Drs. H.J. Vader, L. Coppoolse, C.R. Tempelaar,
A. van Klaveren, C.J.G.T.M. van Kempen, Drs. R.M. Rijkse, P.J. Aarssen,
P.H. de Dreu, J.A. de Jonge, J.A. Heyse, Drs. A.J. Filius, F.A.D. van
Nieulande, Dr. A.P. de Klerk, Dr. F.F.X. Smulders, Ir. J.B. Kerpestein, Prof.
Dr. M.J. Sommeijer, Ir. M.G.C.M. Marres, Jhr. Drs. M.R. Snouck Hurgronje,
W.C. Allaart, Dr. J.L. Krabbendam, Prof. Dr. P.A. Henderikx, Drs. J.P. Vaane,
Drs. A.C. Meijer.

Afwezig

met bericht van verhindering: Mevr. Mr. S. Köller, Mevr. H.E.E. Benjamins,
en de heren Dr. W. v.d. Broeke, J.A. van Felius, W. Sanderse, H. Uil, Dr. B. de
Nooijer, Mr. A.J. te Veldhuis, L. Moelker, Drs. B. Monkau, Mr. Drs. G.W. van
der Brugge, K. Meertens.

1. Opening.
De voorzitter, de heer mr. M.M. Steenbeek, heet de aanwezigen welkom en stelt de
bestuursleden voor, twee bestuursleden zijn afwezig.
Er zijn geen wijzigingen in de agenda.
2. Mededelingen en ingekomen stukken.
Mededelingen:
a. De leerstoel bij de University College Roosevelt: De Universiteit van Utrecht heeft
haar standpunt gewijzigd en geeft geen toestemming voor een leerstoel. Fellowships
zijn eventueel wel mogelijk, inhoudelijk verandert er niets.
Het Blaaubeenfonds is nog steeds positief, in verband met de toegezegde subsidie.
Wellicht is er in de volgende algemene ledenvergadering meer te melden.
b. De website: Er zijn drie offertes aangevraagd voor de vormgeving van de nieuwe
website. Belangrijke punten zijn dat het karakter van het genootschap behouden moet

blijven, het moet aansprekend zijn, ook voor jongeren, en de kwaliteit moet voorop
staan. Er wordt een redactiecommissie gevormd, die inhoudelijk de teksten gaat
beoordelen. Mevr. J.F. Adriaanse zal de website op het secretariaat gaan bijhouden.
c. Jubileum: Uiterlijk half april moeten de voorstellen ingediend zijn voor activiteiten in
het jubileumjaar. Het is belangrijk dat er duidelijke plannen komen i.v.m. de
aanvragen voor sponsoring. Het bestuur vertrouwt erop dat het een geweldig
jubileumjaar wordt.
d. Ledenbestand: het ledenbestand neemt af. Om nieuwe leden te werven is er nu ook
een jeugdlidmaatschap ingesteld. Dit is voor leden tot 30 jaar en kost € 25,- per jaar
met dezelfde privileges.
Ingekomen Stukken:
Berichten van verhindering: zie boven.
3. Verslag algemene ledenvergadering van 2 juli 2014.
Het verslag is gecontroleerd door de commissie voor vaststelling notulen, bestaande uit de
heren P.H. de Dreu en Drs. G.M. Heerebout.
Dhr. Heerebout informeert of er al een nieuw lid voor de kascommissie is gevonden.
Dhr. L. Moelker heeft zich op verzoek van het Genootschap alsnog aangemeld.
Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de notuliste en de commissie.
4. Begroting 2015.
De thesaurier, de heer H.G. Joziasse RA, geeft een toelichting op de begroting 2015.
De begroting sluit met een positief resultaat van € 3250,-.
Het agendaproject is gestopt. De kosten van de activiteiten zijn hoger begroot. Het is de
bedoeling om de deelnemersprijs voor de excursie te verlagen om meer deelnemers te
trekken, het Genootschap neemt het tekort op zich. Er moeten dan wel minstens 30
deelnemers zijn. Er staat een extra post op de begroting als voorbereidingskosten voor het
jubileum.
De personeelskosten zullen in 2015 lager zijn omdat de nieuwe secretaresse minder uren
werkt.
Dhr. Heerebout vraagt of de kosten voor de vier extra pagina’s van het tijdschrift Zeeland wel
in deze begroting zijn meegenomen. Dit is het geval.
De thesaurier stelt voor de contributie ongewijzigd te houden op € 49,- per jaar.
Het vermogen wordt beheerd door een vermogensbeheerder. In het komende jaar zal met de
kascommissie besproken worden of het treasury statuut moet worden aangepast.
De begroting voor 2015 wordt goedgekeurd door de vergadering.
5. Benoeming commissie voor vaststelling notulen volgens art. 16 lid 6 statuten.
Volgens de statuten moeten per vergadering twee leden benoemd worden voor vaststelling
van de notulen. De heren Drs. A.J. Filius en Dr. A.P. de Klerk melden zich hiervoor aan.

6. Jubileum
Is reeds behandeld bij mededelingen punt 2 c.
7. Mutaties besturen en commissies.
Conservatoren: Mevr. V. Frenks wordt ter benoeming voorgedragen als conservator Zelandia
Illustrata. Mevr. M. Gossije wordt ter benoeming voorgedragen als conservator Historische
Voorwerpen. De heer Dr. J.P. Bekker wordt ter benoeming voorgedragen als conservator
Recente Zoogdieren.
Commissie tot redactie van Archief en Werken:
Mevrouw F. Petiet wordt voorgedragen als lid.
De leden van de commissies en de conservatoren worden voor herbenoeming voorgedragen.
8. Nieuwe leden.
Behalve de in de oproep vermelde nieuwe leden zijn er geen aanmeldingen meer
binnengekomen.
Dhr. Heerebout vraagt hoe nieuwe leden bij het Genootschap komen, wat is hun motivatie?
Er wordt geantwoord dat nieuwe leden o.a. geworven worden op lezingen over het
Genootschap. De voorzitter stelt voor dit later nog eens te bespreken.

9. Rondvraag.
Prof. Dr. M.J. Sommeijer deelt mede dat er plannen zijn bij de Zêêuwse Dialect Verênigieng
om een standbeeld op te richten voor Mevr. Ghijssen. Is het mogelijk dat het Zeeuws
Genootschap hier ook een rol in kan spelen? Mevr. Ghijssen was in het verleden ook lid van
het Genootschap. De voorzitter vraagt hoe de vergadering hierover denkt.
Dhr. Heerebout staat hier positief tegenover. De voorzitter zal dit bespreken in het bestuur.
Dhr. Dr. A.P. de Klerk merkt op dat er taalkundig nog wel wat mankeert aan de website.
De voorzitter zegt toe dat dit z.s.m. zal worden aangepast.
Er wordt nog vermeld dat er achterin de zaal nog een boekenverkoop is.
De vergadering wordt gesloten door de voorzitter en hij nodigt alle leden uit om afscheid te
komen nemen van Mevr. van Noppen in de foyer.

