
 

KONINKLIJK ZEEUWSCH GENOOTSCHAP DER WETENSCHAPPEN 

         Middelburg, november 2016 
 
Geachte leden, 
 
 
Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering en voor de receptie ter gelegenheid 

van het afscheid van onze voorzitter mr. M.M. (Maarten) Steenbeek en van ons bestuurslid dr. 

W. (Willem) van de Broeke.  

De vergadering zal worden gehouden op dinsdag 29 november 2016 om 19.30 uur, in de Wim 

Hofmanzaal en Johanna Kruitzaal, 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 13 juli 2016. 

(Dit verslag kan op aanvraag per post of e-mail worden toegezonden en is te zien op de 

website www.kzgw.nl onder kzgw/bestuurszaken/verslagen) 

4. Begroting 2017.      (zie bijlage) 

(Een uitgebreide toelichting kunt u op de website vinden www.kzgw.nl onder 

kzgw/bestuurszaken/verslagen) 

5. Benoeming commissie voor vaststelling notulen volgens art. 16 lid 6 van de statuten. 

6. Mutaties besturen en commissies.    (zie bijlage) 

7. Nieuwe leden.      (zie bijlage) 

8. Rondvraag en sluiting. 

 

De afscheidsreceptie vindt plaats op 29 november a.s. aansluitend aan de Algemene 

Ledenvergadering om 20.30 uur in de foyer van de ZB. 

 
         Het bestuur. 
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BIJLAGE. 

MUTATIES  BESTUREN  EN  COMMISSIES. 
 

 Bestuur:  
De bestuurstermijnen van Mr. M.M. Steenbeek en dr. W v.d. Broeke eindigen per 31 

december 2016. Omdat het een tweede termijn betreft zijn zij niet meer herkiesbaar. Het 

bestuur draagt als kandidaten ter benoeming voor: 

- Dr. J.C. (Anya) Luscombe-Serlie, woonachtig te Wemeldinge. 

- Dhr. K. (Karel) Meertens,  woonachtig te Middelburg. 

Anya Luscombe is als docent en Head van het Academic Core Department  verbonden aan het 

University College Roosevelt. Karel Meertens is ondernemer en was eerder actief in wat nu de 

Werkgroep Cultuurhistorie is.  

 

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.  

 

Door het vertrek van de heer Steenbeek komt de functie van voorzitter vacant. Jhr.mr. K.F.H. 

(Hugo) Schorer zal hem als voorzitter opvolgen.  

 

 Activiteitencommissie – Het bestuur draagt drs. W. (Wim) van Dijk, oud docent natuurkunde 
aan de CSW van de Perre ter benoeming als lid voor. 
 

 Redactie Zeeland – Het bestuur draagt mevr. M.A. ( Monique) Wagensveld-Heeren,  

locatiedirecteur Havo/VWO van Scholengemeenschap Nehalennia als redactielid voor. 

De leden van de commissies en conservatoren worden voor herbenoeming voorgedragen. 

 

NIEUWE  LEDEN. 
 

Naam.  Woonplaats. 
 
Mr. J. Oggel       Goes 

Dhr. J.W. van der Eijk      Arnhem 

M.A. Wagensveld-Heeren     Meliskerke 

Mw. C.J. Souman- de Graaf     Middelburg 

Hubert H.A. van den Brink     Middelburg 

Drs. W. van Dijk       Veere 

H.J. van de Putte      Middelburg 

E. Gunst       Oostkapelle 

N.J.P. Max       Goes 


