
 
 

KONINKLIJK  ZEEUWSCH  GENOOTSCHAP  DER  WETENSCHAPPEN 
 

       Middelburg, mei 2017 
 

Dames en Heren, 
 
Het bestuur heeft het genoegen u hierbij uit te nodigen voor de  
 

ALGEMENE LEDENVERGADERING en aansluitend de LEZING VAN Drs. PETER VAN 
DRUENEN,  op 
 

dinsdag 30 mei 2017 om 19.30 uur in de Johanna Kruitzaal en Wim Hofmanzaal 
van de ZB, Kousteensedijk 7, Middelburg. 
 

Algemene Ledenvergadering 
De agenda van de Algemene Ledenvergadering luidt als volgt: 
 
1. Opening. 
2. Mededelingen en ingekomen stukken. 
3. Verslag algemene ledenvergadering van 29 NOVEMBER 2017. 

(Dit verslag kan op aanvraag per post worden toegezonden en is te zien en downloaden op 
de website www.kzgw.nl  onder bestuurszaken/verslagen) 

4. Jaarverslagen 2016 secretaris en commissie Verzamelingen. 
(De verslagen kunnen op aanvraag per post worden toegezonden en zijn te zien en downloaden op  
www.kzgw.nl  onder bestuurszaken/verslagen) 

5. Financieel verslag 2016.    (zie bijlage) 
(Het volledige verslag kan op aanvraag per post worden toegezonden en is te zien en downloaden 
op www.kzgw.nl  onder bestuurszaken/verslagen)   

6. Benoeming commissie voor vaststelling notulen volgens art. 16 lid 6 van de statuten. 
8. Mutaties besturen en commissies.   (zie oproep) 
9. Nieuwe leden.      (zie oproep) 
10. Rondvraag en sluiting. 

 
Lezing van drs Peter van Druenen 
Na de pauze, om 20.30 uur, zal drs Peter van Druenen, voorzitter a.i. van de Werkgroep 
Cultuurhistorie een lezing  geven over 
 

De onstuimige relatie tussen Middelburg en Vlissingen (door de eeuwen 

heen) 
 
In de eerste eeuwen dat Middelburg en Vlissingen stadsrechten hadden, onderhielden ze nauwe banden met 
elkaar. De steden hielpen elkaar waar nodig in de harde strijd om het bestaan, waarbij overstromingen en 
vijandelijke aanvallen van buiten het eiland aan de orde van de dag waren. Inwoners van Middelburg 
hielpen de Vlissingers de gaten in hun dijken te dichten en de Vlissingers sprongen op hun beurt weer bij 
wanneer Vlaamse troepen het voorzien hadden op Middelburg. Beide steden hadden daar natuurlijk 
voordeel bij: een goede buur was ook toen al beter dan een verre vriend. Hoe lang kon dat goed gaan? 
Niet-leden zijn ook welkom bij de lezing. Neemt u vooral een introducé mee. 
Graag aanmelden via info@zeeuwsgenootschap.nl  

Het bestuur. 
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Toelichting bij de Concept-jaarrekening 2016 
 
Geachte leden van het Genootschap, 

Bijgaand gelieve u aan te treffen de concept-jaarrekening over het verslagjaar 2016 met 
informatie over de exploitatiekosten 2016 en het eigen vermogen ultimo 2016. 
De exploitatierekening 2016 toont een positief resultaat van Euro 14.861. Begroot was een 
positief resultaat ad Euro 800. 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 30 mei a.s. zal middels een powerpointpresentatie een 
nadere toelichting worden verstrekt op de concept-jaarrekening 2016. 
 

H.G. Joziasse RA, thesaurier. 
 

 

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 Nijhof 
Frank Mous (Vicevoorziter) 
  
Redactie Archief en Werken 
Afgetreden:  drs. A.C. Meijer, Mw. drs. C.E. Heyning, Mw. M. Gossije, Mw. drs. E.L. Wiers-
Menschaar 

 

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

 

 



 

 

 

 

NIEUWE LEDEN. 

 

Naam    Woonplaats 

 
Dr. Ph. Stoutenbeek - Koudekerke 
Mw. H. Stoutenbeek-Nederlof - Koudekerke 
Dhr. C.J. van der Werf - Colijnsplaat 
Dhr. H. Nagelkerke - Kats 
Mr. H.P.J. van Wulfften Palthe - Domburg 

Mevr. drs. M.C.R. Lantsheer-Van Vloten - Oostkapelle 

Dhr. R. Blijleven   - Middelburg 
Dhr. W. van den Doel - Voorschoten 
Dhr. J.P. Geysen EIE  - Kloetinge 
Mw. M. Beerman-Kok     - Vlissingen 
Dhr. F.K. Hulsbergen  - Vlissingen 
Mw. W. ’t Hooft     - Middelburg 
Dhr. A.J. van der Horst   - Middelburg 
Mw. F. de Nooijer  - 's-Heer Abtskerke 
Dhr. L. Bolderheij   - Kapelle     
Dhr. A.J. Kastelijn - Goederede  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kousteensedijk 7, 4331 JE Middelburg 

Telefoon 0118 – 654347, e-mail: info@zeeuwsgenootschap.nl 
www.zeeuwsgenootschap.nl 
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