KONINKLIJK ZEEUWSCH GENOOTSCHAP DER WETENSCHAPPEN
Verslag

van de algemene ledenvergadering op 29 november 2016 in de Aula van de ZB,
Kousteensedijk 7, Middelburg. Aanvang: 19.30 uur.

Aanwezig

Mevr. A.K. van Noppen, mevr. F. Petiet, mevr. A. Feldbrugge, mevr. V. Frenks, mevr. Dr. J.C.
Luscombe-Serlie, mevr. H.A. Sonneveld, mevr. G. van Suijlekom, mevr. M.A. WagensveldHeeren, mevr. Mr. M.M.C. v.d. Kraats, mevr. mr. A. Wooldrik, mevr. J.F. Adriaanse en de
heren mr. M.M. Steenbeek, Jhr. mr. K.F.H. Schorer, H.G. Joziasse RA, Dr. W. v.d. Broeke, Drs.
G.R. Heerebout, C.J.G.T.M. van Kempen, Dr. A.P. de Klerk, Drs. R. Rijkse, P.H. de Dreu, J.A. de
Jonge, F.A.D. van Nieulande, Mr. M.W. Dieleman, P.J. Aarssen, Drs. A. van Klaveren, Prof. Dr.
M.J. Sommeijer, Drs. R.D.H. Stufkens, C.R. Tempelaar, Drs. H.J. Vader, J. Oggel, G.H.W. Jansen,
Jhr. Drs. M.R. Snouck Hurgronje, prof. dr. P.A. Henderikx, Drs. A. Filius, , K. Meertens en T.
Ruigrok.

Afwezig

met bericht van verhindering: De heren: P.F. Poortvliet, J.I. de Smit, Ir. C.J.E. Abbenhuis, C.P.
Meijers, A.J. Sol , mevr. G.M. Waasdorp, mevr. Drs. C.E. Heyning, mevr. M. Gossije, mevr. A.M.
Feith-Heyse, mevr. T.N. Rijkse-Kesteloo.

1. Opening.
De voorzitter, de heer mr. M.M. Steenbeek, heet de aanwezigen welkom. Er zijn geen wijzigingen in
de agenda.
2. Mededelingen en ingekomen stukken.
Mededelingen:
a. Leerstoel: Vorig jaar was Ad Maas de fellow voor de leerstoel, maar hij kon deze aanstelling
in verband met zijn hoofdfunctie en de drukke werkzaamheden voor het Boerhave Instituut
niet verlengen. Zijn opvolger voor dit jaar is Huib Zuidervaart. Hij heeft in het verleden al veel
voor het Genootschap gedaan, o.a. in de Raad van toezicht bij het Zeeuws Museum, en is al
heel lang lid van het Genootschap. Hij zal de leerstoel voor een jaar invullen in de discipline
van wetenschapsgeschiedenis. Er zullen in de periode van 5 jaar verschillende disciplines
belicht worden. De invulling zal steeds voor één of twee jaar zijn. De voorzitter roept
iedereen op om naar de Blaaubeenlezing te komen die in januari 2017 zal plaatsvinden.
Iedereen ontvangt nog een uitnodiging daarvoor.
b. Jubileum: De prijsvraag voor het jubileum zal doorgaan. De PZC zal in samenwerking met het
Genootschap de publiciteit rond de prijsvraag gaan verzorgen. Er wordt ook gekeken of er
mogelijkheden zijn voor een kinderprijsvraag (middelbareschoolleeftijd), om zo de jeugd
kennis te laten maken met het Genootschap en hopelijk met het effect dat de bekendheid
van het ZG wordt vergroot. De stuurgroep vergadert in december weer en dan verneemt de
stuurgroep de nader uitgewerkte plannen van de commissies. Recent is er enige discussie
geweest over de Nederlandstalige en Engelstalige bundel. Er is nu een andere opzet
gerealiseerd en het bestuur hoopt dat de bundels op tijd gereed zullen zijn. Er zijn ook
plannen voor een kinderboek. Bekend is in ieder geval dat alle leden een exemplaar van het
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jubileumboek over de verzamelingen ontvangen in het jubileumjaar. Hiervoor zijn al fondsen
geworven.
c. Werkgroep Cultuur Historie: De werkgroep heeft diverse wijzigingen gehad in het bestuur en
heeft op dit moment drie vacatures. Het is een zeer actieve werkgroep. De voorzitter doet
een oproep aan de leden om de vacatures nog eens in ogenschouw te nemen.
d. Conservatoren aan tafel: Vorig jaar berichtten we nog dat de opkomst laag was. Inmiddels is
er een vervolg aan gegeven op buitenplaats Overduin. Het was een meer dan geslaagde dag,
met name door de combinatie van de locatie en de inzet van de conservatoren. Het bestuur
beziet of "conservatoren aan tafel" nogmaals een vervolg krijgt.
e. Website: Dhr. Heerebout heeft in de vorige vergadering de vraag gesteld of er een
facebookaccount komt. De voorzitter deelt mee dat naar alle waarschijnlijkheid een
kandidaat is gevonden die het actualiseren en op peil houden van de website op zich wil
nemen. Een overweging is om daar dan ook de sociale media bij te betrekken om de jeugd
beter te kunnen bereiken. Het bestuur onderschrijft het belang daarvan. Wel wordt
opgemerkt dat nog lang niet al onze leden bereikbaar zijn via de email. Dhr. Van Klaveren
stelt de vraag of er mogelijkheden zijn om de activiteitencommissie duidelijker te profileren
op de website. De voorzitter geeft aan dat dat genoteerd is en bekeken wordt.
Ingekomen Stukken:
Berichten van verhindering: zie hier boven.
3. Verslag algemene ledenvergadering van 13 juli 2016.
Het verslag is gecontroleerd door de Commissie voor de vaststelling van de notulen, bestaande uit
de heren A. van Klaveren en G. Heerebout. Dhr. De Klerk vraagt zich af hoe het staat met de plannen
voor de fietstocht in het kader van het jubileum en wat de doelgroep is. De voorzitter geeft aan dat
de stuurgroep 11 december aanstaande weer samenkomt en dat de plannen dan verder bekeken
worden. Het duurt nog even voordat het 2019 is en er is dus nog genoeg tijd om alles uit te werken.
Mevr. Frenks van de commissie deelt mee dat de tocht bedoeld is voor alle leden van het Zeeuws
Genootschap, alsmede voor hun kinderen en kleinkinderen. Het verslag wordt vastgesteld met dank
aan de secretaris, secretaresse en de commissie.
4. Begroting 2017.
De thesaurier, de heer H.G. Joziasse, geeft een toelichting op de begroting voor 2017. Het bruto
resultaat is begroot op € 100,-. Hij deelt mee dat het niet mogelijk is de lasten verder te verlagen. Er
is zoveel mogelijk bezuinigd het afgelopen jaar. Aan de zijde van de contributies zit de pijn. Er is een
stijging van de contributie begroot, maar het blijkt erg moeilijk te zijn om leden vast te houden. De
cijfers geven dit ook aan: er zijn op dit moment enerzijds 18 nieuwe leden bijgekomen, anderzijds zijn
er 18 personen overleden en nog eens 24 personen hebben hun lidmaatschap opgezegd. Dat brengt
het ledenaantal op 753. Het bestuur hoopt dat het jubileumjaar een stijgende lijn in de
ledenaantallen te zien zal geven. Het financiële resultaat is dus erg afhankelijk geworden van de
positieve resultaten van de opbrengsten vermogen. De komende jaren staan er grote uitgaven te
wachten in verband met het jubileum en de leerstoel, maar het bestuur tracht de verhoging van de
contributie zo beperkt mogelijk te houden. De thesaurier doet nogmaals een oproep om gebruik te
maken van de mogelijkheid om een periodieke schenking te doen. Het Genootschap profiteert ervan,
het extra geld komt direct ten goede aan het fonds voor de Verzamelingen en u heeft
belastingvoordeel. Hij legt dit uit aan de hand van een staatje, dat ook op de website staat, zodat u
een en ander nog eens na kunt kijken. U kunt dit vinden onder: https://www.kzgw.nl/kzgw/lidworden/periodieke-schenking/
Indien u een periodieke schenking wenst te doen, kunt u contact met de secretaresse opnemen.
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De begroting wordt door de vergadering goedgekeurd.
De voorzitter wijst u ook op de mogelijkheid om een legaat te doen ten behoeve van het
Genootschap. Een dergelijk legaat moet in de meeste gevallen worden vastgelegd in een testament.
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 De Klerk en Vader melden zich hiervoor aan.
6. Mutaties besturen en commissies.
De voorzitter deelt mee dat Dhr. Van den Broeke en hijzelf deze vergadering voor het laatst als
bestuurder bijwonen. Zij nemen beiden afscheid na acht jaar zitting te hebben gehad in het bestuur.
Er zijn in de oproep voor deze vergadering twee nieuwe kandidaat-bestuursleden voorgesteld. Er zijn
geen tegenkandidaten gesteld. De voorzitter vraagt of de vergadering instemt met de benoeming van
Dr. J.C. (Anya) Luscombe-Serlie en Dhr. K. (Karel) Meertens. De vergadering stemt met applaus in.
Het bestuur draagt drs. W. (Wim) van Dijk ter benoeming voor als lid van de Activiteitencommissie
en mevr. M.A. ( Monique) Wagensveld-Heeren als redactielid voor "Zeeland". De vergadering gaat
akkoord met bovenstaande benoemingen en mutaties.
Dhr. De Dreu geeft aan dat de werkgroep Geologie ook een volledig nieuw bestuur heeft. Hijzelf is
afgetreden. Er was enige commotie in de werkgroep. Die is weer opgelost. Van de bundel over de
strandfossielen is inmiddels de tweede druk uitgegeven.
7. Nieuwe leden.
Behalve de in de oproep vermelde nieuwe leden zijn er nog drie aanmeldingen binnengekomen, te
weten van de heer H.J. Raad, Mevr. N.D. Jensma en de heer G. van Harten.
8. Rondvraag.
Dhr. Van Klaveren vraagt waarom er bij de jubileumcommissies bij de symposium-congrescommissie
geen voorzitter is vermeld op de website. Deze commissie houdt zich bezig met de totstandkoming
van de bundels. In dat kader zouden symposia worden georganiseerd. De voorzitter legt uit dat deze
commissie nog niet compleet is. De website zal zodra mogelijk aangepast worden. De
activiteitencommissie gaat ook een symposium organiseren voor het jubileum. De voorzitter heeft er
alle vertrouwen in dat het symposium van de activiteitencommissie doorgang zal vinden. Er is al
budget voor gereserveerd.
Dhr. De Klerk geeft aan dat hij wat ongelukkig is met het systeem van benoemingen. Hij betreurt het
dat met enige regelmaat mensen die net lid van het Genootschap zijn geworden, gelijk in een functie
benoemd worden. De voorzitter deelt mee dat dat niet altijd het geval is, dat hij blij is met elk lid en
elke functionaris en dat er ook gekeken wordt naar deskundigheid en wat functionarissen kunnen
bijdragen aan het Genootschap. Tevens merkt hij op dat Dhr. Meertens en mevr. Luscombe-Serlie al
langer lid zijn van het Genootschap. Dhr. De Klerk is net als de voorzitter blij met alle nieuwe leden .
Het streven zou moeten zijn om zoveel mogelijk nieuwe leden te werven en daaruit na verloop van
enige tijd functionarissen te rekruteren. De voorzitter geeft ook aan dat lang niet alle leden lid zijn
van de werkgroepen. Het bestuur zou dat ook liever anders zien.
De vicevoorzitter Dhr. Schorer neemt het woord en vraagt Dhr. Van den Broeke en Dhr. Steenbeek
de vergadering te verlaten. Hij vraagt de vergadering of zij akkoord gaat met het uitreiken van de
erepenning van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen aan beide heren wegens
buitengewone verdiensten voor het Genootschap. Hiermee stemt de vergadering in met applaus.
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De Algemene Ledenvergadering van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen heeft
op 29 november jl. besloten om de Genootschapspenning toe te kennen aan mr. M.M. (Maarten)
Steenbeek en dr. W (Willem) van den Broeke wegens hun grote verdiensten voor het Genootschap.
Maarten Steenbeek is van 2009 t/m 2016 voorzitter geweest van het bestuur van het Genootschap
en Willem van den Broeke van 2009 t/m 2016 bestuurslid.
De vergadering wordt gesloten door de vice-voorzitter en hij bedankt alle aanwezigen.
Tijdens de aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering gehouden afscheidsreceptie heeft Dhr.
Steenbeek de Genootschapspenning uitgereikt aan Dhr. Van den Broeke en heeft vice-voorzitter Dhr.
Schorer de Genootschapspenning uitgereikt aan Dhr. Steenbeek.
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