KONINKLIJK ZEEUWSCH GENOOTSCHAP DER WETENSCHAPPEN
Middelburg, november 2017
Geachte leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering en voor de uitreiking van de
Roggeveenprijzen.

De vergadering zal worden gehouden op dinsdag 21 november 2017 om 19.30 uur in het Betje Wolffauditorium in ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, Kousteensedijk 7, te Middelburg.

De agenda luidt als volgt:
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken.
3. Verslag algemene ledenvergadering van 30 mei 2017.

(zie bijlage)

4. Begroting 2018.

(zie bijlage)

5. Voorstel wijziging statuten

(zie bijlage)

6. Benoeming commissie voor vaststelling notulen volgens art. 16 lid 6 van de statuten.
7. Mutaties besturen en commissies.

(zie bijlage)

8. Nieuwe leden.

(zie bijlage)

9. Afscheid van onze thesaurier H.G. Joziasse RA
10. Uitreiking cadeau aan de bedenker van de vraagstelling voor de jubileumprijsvraag.
11. Rondvraag en sluiting.
De stukken voor de Algemene Ledenvergadering treft u aan in de bijlage..

Uitnodiging uitreiking Roggeveenprijzen 2017
U bent van harte uitgenodigd voor de uitreiking van de Roggeveenprijzen 2017, op 21 november 2017
aansluitend aan de Algemene ledenvergadering.
De Roggeveenprijs wordt door de werkgroep Cultuur Historie van het Zeeuws Genootschap elke twee
jaar uitgereikt aan studenten die een Masterscriptie of een onderzoekspaper hebben geschreven over

een Zeeuws cultuur-historisch onderwerp. Voorwaarde is dat de ingeleverde werkstukken positief
werden beoordeeld aan een Nederlandse of Belgische universiteit. De prijs is vernoemd naar vader en
zoon Roggeveen, woonachtig in het 17de en 18de eeuwse Middelburg. Arent Roggeveen (-1679) was
een echte uomo universale: dichter en wiskundige met een buitengewone kennis van sterren- en
aardrijkskunde en theorie van de zeevaart. Hij vervaardigde een atlas van de westkust van Amerika.
Zijn zoon Jacob (1659-1729) leidde in 1721 in opdracht van de Amsterdamse kamer van de WIC een
expeditie naar de Zuidzee en ontdekte Paaseiland. De veelzijdigheid van vader en zoon Roggeveen laat
zien hoeveel mogelijkheden voor onderzoek de cultuur en het verleden van Zeeland bieden.
Het bestuur.

KONINKLIJK ZEEUWSCH GENOOTSCHAP DER WETENSCHAPPEN
Verslag

van de algemene ledenvergadering op 30 mei 2017 in de Johanna Kruitzaal en Wim
Hofmanzaal van de ZB, Kousteensedijk 7, Middelburg. Aanvang: 19.30 uur.

Aanwezig

mevr. A. Wooldrik, Mevr. A.K. van Noppen, mevr. G.M. Waasdorp, mevr. A. Feldbrugge, mevr.
drs. V. Frenks, mevr. G. van Suijlekom, mevr. E. Adriaansz, mevr. dr. A. Luscombe, mevr. H.A.
Sonneveld, mevr. J.F. Adriaanse; en de heren Jhr. Mr. K.F.H. Schorer, H.G. Joziasse RA, K.
Meertens, drs. P. van Druenen, Mr. M.M. Steenbeek, Dr. W. v.d. Broeke, Drs. H.J. Vader,
C.J.G.T.M. van Kempen, P.H. de Dreu, F.A.D. van Nieulande, H. Nijhuis, A.J. Sol, L. Coppoolse,
Mr. M.W. Dieleman, P. Aarsen, H.J. Raad, Ing. J. Rus, Dr. C.E. Hulstaert, C.R. Tempelaar, Jhr.
Mr. W.M. de Brauw, C.J. Kort, T. Ruigrok, F.W. Scheurleer.

Afwezig met bericht van verhindering: De heren, Dr. A.P. de Klerk, Drs. F. van der Doe, Mr. M. Zonnevylle,
W. Veenstra, dr. B. Altena, mr. drs. G. W. van der Brugge MA, J.A. van Felius, Dhr. A.W.K. Verschelling en mevr.
Drs. E.J.M. v.d. Geest.

1. Opening.
De voorzitter, de heer Jhr. Mr. K.F.H. Schorer, heet de aanwezigen welkom en stelt de bestuursleden
voor. Er zijn geen wijzigingen in de agenda.
2. Mededelingen en ingekomen stukken.
Mededelingen:
a.

Het Archief 2016 en het collegeboekje zullen eind van de zomer verstuurd worden naar alle
leden. De lezingen zijn al eerder te zien op de website bij het onderdeel 'agenda'.

b.

Vorig jaar werd ‘Conservatoren aan tafel’ georganiseerd op de locatie Buitenplaats Overduin. Dit
was een geslaagde bijeenkomst van leden en conservatoren. Ieder lid kon zijn rariteiten en
kostbaarheden meenemen en tonen aan de conservatoren. Dit jaar wordt dit evenement
opnieuw georganiseerd op de locatie Buitenplaats Moesbosch te Koudekerke op zondag 10
september. Een uitnodiging volgt nog.

c.

Dit jaar wordt de Vrijwilligersmiddag gehouden op vrijdag 3 november in het Zeeuws Museum
als blijk van waardering voor alle mensen die zich het afgelopen jaar hebben ingezet voor het
Genootschap. Alle vrijwilligers ontvangen een uitnodiging.

d.

Aanwinsten van het Genootschap: De afgelopen maanden ontvingen wij weer diverse
schenkingen van bijzondere objecten. Met name enkele bijzondere boeken, waaronder
kinderboeken. Deze schenkingen hebben wij in dankbaarheid aanvaard.

e.

Het Genootschap is inmiddels te volgen op Facebook en Twitter. Dhr. C.R. Tempelaar deelt
mede dat wij op Facebook 40 en op Twitter 60 volgers hebben.

f.

Het bestuur heeft een brainstormgroep ingesteld die zich gaat buigen over een promotie- en
communicatieplan voor het Genootschap. Het zal bekend zijn dat het ledental gestaag omlaag
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gaat. In 1992 hadden wij nog ruim 1600 leden, nu zitten wij rond de 700. Het bestuur wil
proberen de neergaande lijn te stuiten.
g.

Het bestuur heeft het bericht ontvangen dat Dhr. Bert Gerestein, eindredacteur van het
tijdschrift Zeeland, is gestopt. Hij heeft jarenlang het prachtige tijdschrift Zeeland verzorgd als
eindredacteur. Wij danken hem hartelijk voor al zijn inzet en zijn werk. Er wordt nog gezocht
naar een opvolger.
Mocht u op dat vlak talenten hebben, dan houdt de redactie zich
aanbevolen.

Ingekomen stukken:
Berichten van verhindering: zie boven.
3. Verslag algemene ledenvergadering van 29 november 2016.
Het verslag is gecontroleerd door de door de Commissie voor de vaststelling van de notulen,
bestaande uit de heren A.P. De Klerk en H.J. Vader. Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de
secretaris, secretaresse en de commissie.
4. Jaarverslagen 2016 secretaris en commissie Verzamelingen.
Jaarverslag secretaris en verzamelingen:
Er zijn geen vragen naar aanleiding van de jaarverslagen. Beide jaarverslagen worden goedgekeurd.
5. Financieel verslag 2016.
De thesaurier, de heer H.G. Joziasse, geeft een toelichting op de concept-jaarrekening 2016.
De jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 14.861,--. Dit is te danken aan het
koersresultaat.
Ten gevolge van gedane toezeggingen zal de komende jaren een bedrag van € 137.500 Euro weg
vloeien uit de bestemmingsreserves, t.w. € 87.500 fonds hoogleraarschap en € 50.000 jubileum. Deze
onttrekkingen zullen uiteraard weerslag hebben op de beleggingsresultaten. De contributie blijft een
zorgenpost door het teruglopen van het ledenaantal. Afgelopen jaar is er een controle geweest en
zijn alle niet-betalende leden verwijderd uit ons bestand.
Een bedrag van € 3.150,- gaat naar het Fonds voor de Verzamelingen. Dit bedrag bestaat uit de
ontvangen reproductierechten, de vrijwillige toeslag op de contributie, de donaties van de
begunstigers en het saldo van de boekenverkoop. De conservatoren hebben zich het afgelopen jaar
volop ingezet voor de boekenverkoop. De verkoop van publicaties bedroeg in 2016 € 1.070,- en gaat
naar het Publicatiefonds. Er is € 10.641,- toegevoegd aan de algemene reserve.
De concept-jaarrekening 2016 is gecontroleerd door de kascommissie, bestaande uit de heren P.H.
de Dreu en M.W. Dieleman. De voorzitter leest het verslag van de kascommissie voor. De
kascommissie heeft de concept-jaarrekening steekproefsgewijs gecontroleerd aan de hand van de
bankafschriften en facturen. Alle vragen van de commissie zijn door de thesaurier op bevredigende
wijze beantwoord. De kascommissie is zo vrij om het bestuur er op attent te maken de vinger aan de
pols te houden met betrekking tot de bestemmingsreserves voor het Jubileumfonds en het
Hoogleraarschap, daar overschrijdingen op de loer liggen.
De kascommissie stelt de algemene ledenvergadering voor het bestuur en de thesaurier te
déchargeren en de jaarrekening 2016 goed te keuren. Er zijn geen vragen. Het bestuur en de
thesaurier worden gedéchargeerd en de jaarrekening 2016 wordt goedgekeurd.
De heer P.H. De Dreu treedt af als lid van de kascommissie. De heer M.W. Dieleman blijft nog een
jaar lid van de kascommissie. De heer F.W. Scheurleer meldt zich op verzoek van de voorzitter aan.
2

De voorzitter doet nog een oproep om gebruik te maken van de mogelijkheid om een periodieke
schenking te doen. Dit levert het lid ook een belastingvoordeel op en het Genootschap ontvangt
meer dan bij uw normale contributiebetaling. Het is zeer eenvoudig te regelen, door middel van een
formulier. Er is geen notariële akte meer nodig. De vereiste formulieren te verkrijgen bij mevr.
Adriaanse. Zij kan u bij de afwikkeling behulpzaam zijn.
6. 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 heer P.H. de Dreu en mevrouw V. Frenks melden zich hiervoor aan.
7. Mutaties besturen en commissies.
Werkgroep Muziek
Aangetreden: N.J. Valk (penningmeester)
Afgetreden: B. Zwadlo
Werkgroep Cultuurhistorie
Aangetreden:
drs. Peter van Druenen (bestuurslid / voorzitter a.i.)
Andre Kastelein (bestuurslid)
drs. Wim van Liere (bestuurslid)
Afgetreden:
drs. Albert Meijer, voorzitter (tot 21 november ‘16)
drs. Marinus van Dintel (bestuurslid tot 11 januari ‘16)
Maaike Doorenbos (bestuurslid tot 15 januari ‘16)
dr. Anya Luscombe (bestuurslid tot 1 januari ‘17)
Werkgroep Geologie
Aangetreden:
Harry Raad (Voorzitter)
Jan de Quaasteniet (Penningmeester)
Hester Loeff
Bert Wetsteijn (Vicevoorzitter)
Afgetreden:
Peter de Dreu (Voorzitter)
George Simons (Penningmeester)
Herman Nijhuis
Frank Mous (Vicevoorziter)
Redactie Archief en Werken
Aangetreden: dr. Willem Peene, redactielid A&W
Aftredend: drs. A.C. Meijer, Mw. drs. C.E. Heyning, Mw. M. Gossije, Mw. drs. E.L. Wiers-Menschaar
De afgetreden leden van commissies en werkgroepen worden voor hun inzet hartelijk bedankt. De
vergadering gaat akkoord met bovenstaande benoemingen en mutaties en stemt met applaus in.
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8. Nieuwe leden.
Behalve de in de oproep vermelde nieuwe leden is er nog één aanmelding binnengekomen, te
weten: M. van de Steeg uit Vlissingen.
9. Rondvraag.
De voorzitter geeft het woord aan dhr. Mr. M.M. Steenbeek, de oud-voorzitter, om de plannen voor
het jubileum toe te lichten.
In 2015 is begonnen met de eerste voorbereidingen. Inmiddels zijn er wat concretere plannen. De
tentoonstellingen moeten natuurlijk lang vooruit gepland worden en ook fondsen dienen geworven
te worden. In 2019 is het jubileumjaar. Dhr. Steenbeek deelt het volgende mede:
• De prijsvraag. In de PZC stond een oproep om vragen in te sturen voor de prijsvraag. De
laatste prijsvraag vond halverwege de vorige eeuw plaats. In het kader van het jubileum
wordt weer een prijsvraag uitgeschreven in de hoop deze traditie weer in ere te kunnen
herstellen. Er hebben 11 mensen gereageerd, sommigen met meerdere vragen. Energie is
een belangrijk onderwerp.
De commissie zal één dezer weken bij elkaar komen. Eind september wordt bekend gemaakt
welke vraag is uitgekozen. Er zal dan een oproep om een essay te schrijven over dit
onderwerp in de PZC worden geplaatst. De prijswinnaar zal zijn essay in gedrukte vorm
ontvangen en zal ook een replica ontvangen van de bijbehorende penning. In het verleden
was de penning van goud, nu zal dit een zilveren of vergulde penning worden.
• Er zal een concert worden gegeven door de Van Zwieten company en er zal een workshop
gegeven worden aan leerlingen van de muziekschool.
• Er worden tentoonstellingen in de provincie georganiseerd, te weten een tentoonstelling
over wetenschap in het Zeeuws museum, een tentoonstelling over zoogdieren in het
Stadhuismuseum Zierikzee, een tentoonstelling in Zeeuws-Vlaanderen over kaarten. Ook
voor een tentoonstelling in Oostkapelle zijn er plannen en er wordt gewerkt aan een
fietstocht.
• Wat betreft de publicaties: alle leden zullen een boek ontvangen over de Verzamelingen.
Voorts zijn er plannen voor een Nederlandstalige publicatie, een Engelstalige bundel en
wellicht een kinderboek.
• De activiteitencommissie heeft de filosoof des Vaderlands uitgenodigd voor een symposium.
• De aanvraag in het kader van de Wet Beschermd Cultuurgoed is nieuw leven ingeblazen. Het
gaat om het aanmerken van een deel van de collectie als beschermd cultuurgoed.
Dit is niet direct een activiteit ten behoeve van het jubileum.
• Naar aanleiding van het jubileum zijn we bezig om een deel van de collectie online te krijgen,
zodat de informatie toegankelijker wordt voor iedereen en je niet direct de archieven in
hoeft.
• De commissie jeugd heeft een plan bedacht om het genootschap aantrekkelijker te maken
voor de jeugd en voor jongeren tussen de 15 en 35 jaar. Die plannen worden nu uitgewerkt
en zullen terugkomen in het bestuur.
• Sponsoring is nog wel een belangrijk punt. Zoals ook bij de bespreking van de jaarrekening
naar voren kwam, moeten er nog fondsen worden geworven.
De heer Schorer bedankt hartelijk voor de uitleg.
De rondvraag levert geen vragen op.
De vergadering wordt gesloten door de voorzitter en hij bedankt alle aanwezigen.
Na de vergadering geeft Drs. Peter van Druenen een lezing met de titel: de onstuimige relatie tussen
Middelburg en Vlissingen door de eeuwen heen.
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Concept Begroting 2018

CONCEPT

EXPLOITATIEBEGROTING

LASTEN

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.

Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen

ORGANISATIEKOSTEN
Personeelskosten secretariaat
Genootschaps- en bestuurskosten
Algemene kosten
Afschrijvingskosten inventaris
Kosten werkgroepen en commissies
TOTAAL ORGANISATIEKOSTEN

Begroting
2018

14.250
2.600
6.200
0
3.900
26.950

2 0 18

Begroting
2017

14.250
3.250
7.400
0
3.900
28.800

Werkelijk
2016

13.609
3.113
5.727
0
1.868
24.317

BATEN

Kosten jaarboek Archief
Kosten tijdschrift Zeeland
Kosten Publicaties
Kosten Reproducties
Kosten Muziekuitgave
TOTAAL KOSTEN PRODUCTIES

3.

KOSTEN ACTIVITEITEN

Begroting
2018

Begroting
2017

Werkelijk
2016

CONTRIBUTIES/BIJDRAGEN
5.1 Contributies
5.2 Vrijwillige toeslagen contributies
5.3 Begunstigers

37.000
1.500
500

40.250
2.300
600

37.320
1.619
722

5.

39.000

43.150

39.661

0
0
0
200
100
300

0
50
500
200
750

0
546
1.070
0
2.586
4.202

3.500

3.500

2.179

KOSTEN PRODUCTIES
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.

oktober 2017

TOTAAL CONTRIBUTIES/BIJDRAGEN

OPBRENGSTEN PRODUCTIES
15.000
15.000
0
0
0
30.000

15.000
15.000
0
0
0
30.000

14.486
17.095
0
0
3144
34.725

9.000

9.000

5.123

TOTAAL LASTEN

65.950

67.800

64.165

BRUTO-RESULTAAT

-5.450

-1.400

3.679

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.

Bijdragen jaarboek Archief
Opbrengsten tijdschrift Zeeland
Opbrengsten Publicaties
Opbrengsten Reproducties
Opbrengsten muziekuitgave
TOTAAL OPBRENGST PRODUCTIES

7.

OPBRENGSTEN ACTIVITEITEN

8.

OPBRENGSTEN VERMOGEN

17.700

19.000

32.984

TOTAAL BATEN

60.500

66.400

79.026

CONCEPT EXPLOITATIEBEGROTING 2018

KONINKLIJK ZEEUWSCH GENOOTSCHAP
DER WETENSCHAPPEN

Middelburg, oktober 2017

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEBEGROTING 2018

1 ORGANISATIEKOSTEN
1.1. Personeelskosten secretariaat
Af: doorberekende personeelskosten
Per saldo

Begroting
2018

Begroting
2017

19.000
-4.750
14.250

Werkelijk
2016

18.500
-4.250
14.250

13.609
-4.255
9.354

Personele kosten worden doorberekend aan andere activiteiten op basis van het
aantal bestede uren.

1.2

1.3

Genootschaps- en bestuurskosten
Kosten ledenvergaderingen
Bestuurskosten incl. vrijwilligersdag
Verzekering bestuursaansprakelijkheid
kosten overlijdensadv.
Totaal

Algemene kosten
Portikosten (na verrekening van derden)
Telefoonkosten
Kantoorbehoeften incl onderhoud
Kopieerkosten (na verrekening van derden)
Bankkosten/rente/provisie
Kosten website en PR
Verzekeringen
Overige algemeen kosten
Verleende subsidies
Totaal

1.100
1.000
500

1.500
1.250
500

1.942
483
454
234
3.113

2.600

3.250

600
100
2.000
200
1.250
1.000
700
350

1.000
50
3.000
400
1.250
750
700
250

6.200

7.400

878
59
620
365
772
2015
467
401
150
5.727

0

0

0

1.4

Afschrijvingskosten inventaris/ICT

1.5

Kosten werkgroepen en commissies
Werkgroep Geologie
Werkgroep CultuurHistorie
Werkgroep Muziek
Totaal werkgroepen

500
500
500
1.500

500
500
500
1.500

100
100
100
300

Commissie Verzamelingen
Commissie Archief & Werken
Commissie tijdschrift Zeeland
Activiteitencommissie
Jubileumcommissie/promotiecommissie
Totaal

800
200
300
100
1000
3.900

800
200
300
100
1000
3.900

1.310
0
202
0
56
1.868

Begroting
2018

Begroting
2017

Werkelijk
2016

2\6

KOSTEN/OPBRENGSTEN PRODUCTIES

2.1
6.1

Kosten jaarboek Archief
Opbrengsten jaarboek Archief

15.000
0
-15.000

15.000
0
-15.000

14.486
0
-14.486

2.2
6.2

Kosten tijdschrift Zeeland (4x)
Opbrengsten tijdschrift Zeeland

15.000
0
-15.000

15.000
50
-14.950

17.095
546
-16.549

2.3
6.3

Kosten Publicaties
Opbrengsten Publicaties

0
0
0

0
500
500

0
1.070
1.070

2.4
6.4

Kosten Reproducties
Opbrengsten reproducties

0
200
200

0
200
200

0
0
0

2.5
6.5

Kosten muziekuitgave
Opbrengsten muziekuitgave

0
100
100

0
0
0

3144
2586
-558

-29.700

-29.250

-30.523

Saldo kosten/opbrengsten Producties

3\7

EXPLOITATIESALDI ACTIVITEITEN
Colleges
Excursie
Totaal

Begroting
2018
-5.000
-500
-5.500

Begroting
2017
-5.000
-500
-5.500

Werkelijk
2016
-3194
0
-3.194

5 CONTRIBUTIES EN BIJDRAGEN
5.1
5.2
5.3

Contributies
Vrijwillige toeslagen contributies
Begunstigers
Totaal

8 OPBRENGSTEN VERMOGEN
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

Rente en dividenden
Koersresultaten (te realiseren)
Gebruiksrechten reproducties
Canon Vliedbergen
Afrekening legaat
Totaal

Begroting
2018
37.000
1.500
500
39.000

Begroting
2018
5.000
12.500
200
pm
0
17.700

Begroting
2017
40.250
2.300
600
43.150

Begroting
2017
7.500
11.000
500
0
0
19.000

Werkelijk
2016
37.320
1.619
722
39.661

Werkelijk
2016
3.800
28.874
299
11
0
32.984

eerste blad

De Zeeuwse Alliantie
Wagenaarstraat 1, Middelburg
Postbus 199, 4330 AD Middelburg
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CONCEPT
Indien er onjuistheden voorkomen in uw
personalia of elders in de tekst gelieve u
tijdig voor het passeren van de akte contact
op te nemen.

statutenwijziging VERENIGING
Annex:

notulen

Op * verscheen voor mij,
mr. *, notaris te Middelburg:
* in deze akte handelend als * van de vereniging: Koninklijk Zeeuwsch
Genootschap der Wetenschappen, statutair gevestigd te Middelburg,
kantoorhoudende te 4331 JE Middelburg, Kousteensedijk 7, ingeschreven in
het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Zuidwest-Nederland
onder nummer 40309892, hierna ook te noemen: de vereniging, en in die
hoedanigheid bevoegd op grond van artikel 45 lid 5 van de statuten van de
vereniging om de statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen.
De algemene vergadering van de vereniging heeft in haar vergadering
gehouden op * besloten de statuten te wijzigen.
Van dit besluit blijkt uit een aan deze akte gehecht exemplaar van de notulen
deze vergadering.

STATUTENWIJZIGING
Als gevolg van het besluit tot statutenwijziging luiden de volgende artikelen of
leden van artikelen van de statuten met onmiddellijke ingang als volgt:
Artikel 10
Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en de adressen van de
leden zijn opgenomen.
Als een lid heeft ingestemd met de oproeping tot een algemene vergadering
door middel van communicatie langs elektronische weg, wordt het adres dat
door het lid voor dit doel is bekend gemaakt, in het ledenregister opgenomen.
Artikel 14
Indien het lidmaatschap in de loop van een kalenderjaar begint, is de
contributie verschuldigd als volgt:
a. als het lidmaatschap in de eerste vijf maanden van een kalenderjaar
begint, is voor dat kalenderjaar de contributie in haar geheel verschuldigd;
b. als het lidmaatschap tussen één juni en één oktober van een kalenderjaar
begint, is voor dat kalenderjaar de contributie voor de helft verschuldigd;
c. als het lidmaatschap na één oktober van een kalenderjaar begint, is voor
dat kalenderjaar geen contributie verschuldigd.
Indien het lidmaatschap in de loop van een kalenderjaar eindigt, is de
contributie in haar geheel verschuldigd.
Artikel 16 lid 2
2. Tot de algemene vergadering worden alle leden, tenminste twee weken
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tevoren door het bestuur opgeroepen. De oproeping geschiedt aan de
adressen vermeld in het in artikel 10 bedoelde register.
De bijeenroeping kan, als een lid hiermee heeft ingestemd, ook
plaatsvinden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en
reproduceerbaar bericht aan het adres dat door het lid voor dit doel is
bekend gemaakt.
Artikel 23 lid 3
3. De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur geschiedt
schriftelijk, met inachtneming van een termijn van ten minste zeven
dagen, de dag van bijeenroeping en die van de vergadering niet
meegerekend, onder opgave van de dag, het aanvangstijdstip en de
plaats van de vergadering en van de te behandelen onderwerpen
(agenda).
De bijeenroeping kan ook plaatsvinden door een langs elektronische weg
toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door
het bestuurslid voor dit doel is bekend gemaakt.
Slot
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE is verleden te Middelburg op de datum, in het hoofd van
deze akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon
en het geven van een toelichting heeft deze verklaard tijdig voor het passeren
van deze akte van de inhoud te hebben kennisgenomen en op volledige
voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de
verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.

BIJLAGE bij agendapunt 7.
MUTATIES BESTUREN EN COMMISSIES.
•

Bestuur:
De bestuurstermijn van Dhr. H.G. (Hans) Joziasse RA eindigt per 31 december 2017. Omdat het
een tweede termijn betreft is hij niet meer herkiesbaar. Het bestuur draagt als kandidaat ter
benoeming voor:
- drs. P. van Druenen woonachtig te Vlissingen.
De heer Van Druenen is thans voorzitter van de Werkgroep Cultuurhistorie van het
Genootschap.
Krachtens artikel 19 lid 2 van de statuten kunnen tegenkandidaten op voordracht van tenminste
tien leden worden gesteld. Die voordracht moet schriftelijk en tenminste 24 uur vóór aanvang
van de vergadering bij het bestuur worden ingediend.
Artikel 20 bepaalt dat aan elke voordracht het bindend karakter kan worden ontnomen door een
met tenminste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen genomen besluit van de
algemene ledenvergadering.
De leden van de commissies en conservatoren worden voor herbenoeming voorgedragen.

BIJLAGE bij agendapunt 8.
NIEUWE LEDEN
Naam.

Woonplaats.

G. van Keken
Mr. E.E. van der Hoop
B. Pijnappel
BoeWoo Holding B.V.
Mr. A.E. Patijn
Mw. M. Vader
Zeeuwse Gronden
ZB|Bibliotheek
L. van Driel
G.J.B. Van der Wijst
Mw. Mr R.M.J. Op de Beek
Mr. J. van Felius
Mw. M. Wigard
O. van der Leer
J.B. Krul
P. Boonman
P. de Blaeij
Mw. W. Berg
Mw. J. Poppe
Mw. A.A.E. Goedhart-Dronkers
Mw. D. Berghorst
Mw. M.D.L. Boreel-Rost Onnes
B. van Amstel

MIDDELBURG
GAPINGE
EEMNES
TERNEUZEN
BLOEMENDAAL
AMSTERDAM
TERNEUZEN
VLISSINGEN
MIDDELBURG
BREDA
SCHUDDEBEURS
SCHUDDEBEURS
MIDDELBURG
VLISSINGEN
MIDDELBURG
MIDDELBURG
AXEL
MIDDELBURG
VLISSINGEN
MIDDELBURG
AXEL
DOMBURG
MIDDELBURG
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