
1 
 

 
 

KONINKLIJK  ZEEUWSCH  GENOOTSCHAP  DER  WETENSCHAPPEN 

 
 
Verslag van de algemene ledenvergadering op 17 december 2015 in zaal 1 en 2 van de Zeeuwse 

Bibliotheek, Kousteensedijk 7, Middelburg. Aanvang: 19.30 uur. 
 
Aanwezig Mevr. Mr. S. Köller, mevr. A.K. van Noppen, mevr. H. Loeff, mevr. Drs. V. Frenks, mevr. H.A. 

Sonneveld, mevr. A.M. Vermazen, mevr. M. Wedts de Swart, mevr. G.T.M. van der Hoogte, 
mevr. J.F. Adriaanse; en de heren Mr. M.M. Steenbeek, , Jhr. Mr. K.F.H. Schorer, H.G. Joziasse,  
Drs. G.M. Heerebout, C.R. Tempelaar, C.J.G.T.M. van Kempen, Ing. C. van Immerseel, F.W. 
Scheurleer, H.W. Nijhuis, A. van Klaveren, P.A.H. Verhage, Dr. J.P. Bekker, Drs. R.M. Rijkse, P.H. 
de Dreu, F.A.D. van Nieulande, Drs. B. Monkau, Drs. A. Filius. 

 
Afwezig met bericht van verhindering: De heren Dr. W. v.d. Broeke, P.F. Poortvliet, Dr. A.P. de Klerk, 

J.I. de Smit, Mr. A.J. te Veldhuis, K. Meertens, J.A. de Jonge, M. Bosselaers, P.J. Aarssen, Drs. 
F. van der Doe, Dr. A.A.J. Scheffers, J. Vogel en mevr. Drs. E.J.M. van der Geest, mevr. A.M. 
Verboom-van Westen, mevr. Drs. I.H. Vogel-Wessels Boer, mevr. Drs. C.E. Heyning. 

 

 
 

1. Opening. 
 
De voorzitter, de heer. M.M. Steenbeek, heet de aanwezigen welkom. 
Tevens meldt hij dat Mevr. Heyning en Mevr. Gossije helaas niet aanwezig zijn voor het onderdeel 
“Aan tafel met de conservatoren” i.v.m. ziekte en privéomstandigheden. Er zijn geen wijzigingen in de 
agenda. 
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken. 
 
Mededelingen: 
 

a. Op de leerstoel aan het University College Roosevelt is dr. Ad Maas, conservator 
natuurwetenschappen bij het Museum Boerhave in Leiden, benoemd. Hij is inmiddels volop 
aan het werk, voor een dag in de week. Afgelopen dinsdag heeft hij zijn eerste lezing gegeven 
over professionalisering van de wetenschap in de 19e eeuw. Met zijn benoeming wil het 
Zeeuws Genootschap zijn wetenschappelijke taak wat meer accent geven. 

 
b. Jubileum: De plannen voor het jubileum in 2019 worden inmiddels wat concreter. Er is een 

vruchtbare bijeenkomst geweest in oktober van dit jaar, waarbij verschillende 
dwarsverbanden zijn gelegd tussen diverse commissies. Binnenkort is er een bijeenkomst van 
de sponsorcommissie om te bekijken waar er fondsen geworven kunnen worden. 
Het jubileumlogo is vrijwel klaar, dit zal worden gebruikt in alle uitingen in de aanloop naar het 
jubileum jaar. In 2016 komt er een artikel in de PZC om publiciteit aan het Zeeuws 
Genootschap te geven en de plannen toe te lichten in het kader van het jubileum. 
 

c. Project Borssele: De Vliedberg in Borssele, eigendom van het Zeeuws Genootschap, in beheer 
gegeven bij de Stichting Zeeuws Landschap zal veel aandacht krijgen in kader van het de viering 
van het 400-jarig bestaan van Borssele. Er zijn plannen om de vliedberg meer toegankelijk te 
maken, Mevr. Feldbrugge is hierbij nauw betrokken namens het Genootschap. Momenteel zijn 
we in gesprek met Zeeuws Landschap. In de zomer volgt er hierover meer informatie. 
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d. Project Struikelstenen: Het doel van de betreffende werkgroep is om met dit project 

de Zeeuwse slachtoffers van de Holocaust te gedenken door middel van steentjes bij de huizen 
waar zij hebben gewoond, tijdelijk verbleven of waren ondergedoken. De namen van deze 
mensen mogen niet in vergetelheid raken. Het Genootschap heeft twee struikelstenen 
gefinancierd ter herinnering aan een oud-bestuurslid van het Genootschap en zijn echtgenote.  
 

Ingekomen Stukken: 
Berichten van verhindering: zie boven. 
 
 

3. Verslag algemene ledenvergadering van 8 juli 2015. 
 
Blz. 1, punt 2d: Dhr. Steenbeek deelt mee dat inzake de Genootschapsagenda het bestuur is benaderd 
door een uitgever en de verwachting is dat de agenda in 2017 weer zal verschijnen. Het Zeeuws 
Genootschap levert hierbij de afbeeldingen aan, maar loopt geen financieel risico. 
Blz. 1, punt 2e: De Genootschapsdag viel wat tegen in bezoekersaantallen, wat zeer jammer is omdat 
dit juist voor onze leden wordt georganiseerd. Er zijn dan stukken te bekijken die speciaal uit het depot 
gehaald worden en de conservatoren geven hierbij uitleg. 
Blz. 4, punt 10: De website is in gebruik, het is een forse verbetering. Er wordt nog hard aan gewerkt 
om de inhoud verder aan te vullen; inmiddels is er een websiteredactiecommissie samengesteld en er 
komt nog een zoekfunctie binnen de website. 
 
Het verslag is gecontroleerd door de commissie voor vaststelling van de notulen, bestaande uit de 
heren L. Moelker en Dr. C.E. Hulstaert. Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de notulist en de 
commissie. 
 
 

4. Begroting 2016. 
 
De thesaurier, de heer H.G. Joziasse , geeft een toelichting op de begroting 2016. 
De begroting sluit met een positief resultaat van € 800,-.  De thesaurier stelt voor de contributie te 
verhogen naar 52,50 per jaar voor leden en € 16,- voor huisgenootleden. Dit omdat enerzijds de 
kosten stijgen en anderzijds het ledental is verminderd, onder meer van  verenigingen en stichtingen 
die subsidie-afhankelijk waren. Deze verhoging stelt het Genootschap in staat om de collectie te 
onderhouden en uit te breiden en om de plannen voor het jubileum uit te kunnen voeren. 
Er wordt zoveel mogelijk bezuinigd op de kosten. De activiteiten zijn moeilijk te begroten omdat de 
netto kosten afhankelijk zijn van het aantal deelnemers. 
Er staat een extra post op de begroting als voorbereidingskosten voor het jubileum. 
De personeelskosten zullen in 2016 iets hoger zijn omdat de taken van de secretaresse vermeerderd 
zijn met het beheer van de website en met de voorbereidingen voor het jubileum. 
Dhr. Joziasse zal een oproep plaatsen op de website om de contributie als een periodieke gift te 
schenken, voor minimaal 5 jaar. De voorwaarden hiervoor zijn gewijzigd, waardoor geen notariële 
akte meer is vereist. Door middel van een formulier kan dit nu bij het secretariaat geregeld worden 
i.p.v. bij een notaris. Dhr. Joziasse en mevr. Adriaanse zullen daar zo nodig behulpzaam bij zijn.  
 
De begroting voor 2016 wordt bij acclamatie goedgekeurd door de vergadering. 
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5. Jubileum 
 
Het jubileum werd behandeld bij de mededelingen punt d. Dhr. Steenbeek kan hier nog aan toevoegen 
dat met de Commissaris van de Koning overleg wordt gevoerd  om de Koning als beschermheer van 
het Genootschap uit te nodigen om in 2019 bij een van de activiteiten aanwezig te 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. Mevr. A.K. van Noppen en Dhr. L. Coppoolse melden zich hiervoor aan. 
 

7. Mutaties besturen en commissies. 
 
Conservatoren: De heer H.W. Nijhuis wordt ter benoeming voorgedragen als conservator 
Natuurhistorische voorwerpen, Mollusken en Dhr. K.J. Kerckhaert, wordt ter benoeming 
voorgedragen als conservator Munten en Penningen.  
Bestuur: Mevr. A. Wooldrik wordt ter benoeming voorgedragen als secretaris van het bestuur. 
 
De vergadering gaat akkoord met bovenstaande benoemingen. 
 
Dhr. Steenbeek dankt mevr. Köller voor haar inzet van de afgelopen vier jaar als secretaris van het 
bestuur, zij onderhield o.a. de contacten met het Zeeuws museum. Helaas heeft zij moeten afzien 
van een tweede termijn omdat haar drukke advocatenpraktijk, haar studie psychologie en de zorg 
voor een jong gezin daarvoor geen ruimte meer geeft. Mevr. Köller antwoordt dat zij altijd met veel 
plezier haar functie heeft vervuld, maar dat het inderdaad wat te veel werd en zij niet graag dingen 
half doet. Zij bedankt het bestuur hartelijk voor de prettige samenwerking. 
 

8. Nieuwe leden. 
 
Behalve de in de oproep vermelde nieuwe leden zijn onderstaande leden nog aangemeld. 

Dhr. D. Veerman  Den Haag 
Dhr. K.J. Kerckhaert  Terneuzen 
Mevr. mr. A. Wooldrik   Middelburg 

Dhr. T. Voets   Maldegem, België 
 

9. Rondvraag. 
 
Dhr. van Klaveren doet als voorzitter van de activiteitencommissie een dringend beroep op het bestuur 
mee te zoeken naar nieuwe commissieleden. Dhr. Steenbeek geeft aan dat de oproep voor nieuwe 
commissieleden inmiddels ook geplaatst is op de website en naar alle leden is gestuurd. Het bestuur 
zal actief meezoeken naar een nieuw lid uit de bèta hoek. 
 
Dhr. de Dreu meldt dat de Werkgroep Geologie binnenkort haar 50-jarig jubileum viert. Dat wordt op 
12 maart 2016 gevierd. Dan wordt er een presentatie gegeven door 3 professoren en de nieuwe 
veldgids wordt gepresenteerd.  
 
De vergadering wordt gesloten door de voorzitter die alle aanwezigen bedankt voor hun komst en hen 
uitnodigt voor “Aan Tafel met de Conservatoren”.  
 


