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UITNODIGING 
voor de  

Algemene Ledenvergadering van de WCH 

Dinsdag 10 april 2012 van 18.30 - 19.30 uur 

Zeeuwse Bibliotheek. Middelburg 

 

 

Beste leden,  

 
Hierbij treft u aan:  
 
 
- Agenda 

- Verslag ALV 6 april 2011 

- Jaarverslag 2011 

  

  
De Jaarrekening en Balans 2011, alsmede de Begroting 2012 zijn op de vergadering ter inzage. 
 
 

U bent van harte welkom! 

  

  
Namens de voorzitter, Hans Krabbendam, 
  
  
Elly Adriaansz, secretaris WCH 
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AGENDA 
voor de 

Algemene Ledenvergadering van de WCH 
Dinsdag 10 april 2012 18.30 uur 

Zeeuwse Bibliotheek. Middelburg 
 

1. Opening. 
 

2. Vaststellen Notulen ALV 6 april 2011 
 

3. Jaarrekening en balans 2011  
 

4. Begroting 2012 
 

5. Jaarverslag 2011 
 

6. Bestuursmutaties 
 

7. Redactie Nehalennia  
 

8. Invoering Roggeveenprijs (Scriptieprijs)  
 

9. Rondvraag 
 

10. Sluiting.  
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VERSLAG 
van de 

Algemene Ledenvergadering van de WCH 

Dinsdag 6 april 2011 19.00 uur 

Zeeuwse Bibliotheek. Middelburg 

 

1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur. Naast de bestuursleden zijn er geen andere 

leden aanwezig. 

2. Vaststellen Notulen ALV 23 april 2010 

Ongewijzigd vastgesteld 

3. Jaarrekening en balans 2010  

Worden goedgekeurd door de vergadering. 

4. Begroting 2011 

Het voorstel van de penningmeester tot contributieverhoging naar 20 euro in 2012 en verdere 

verhoging tot 22.50 in een volgend jaar om de exploitatie van Nehalennia te kunnen 

volhouden wordt goedgekeurd. 

5. Jaarverslag 2010 

Wordt goedgekeurd en op de website geplaatst. 

6. Bestuursmutaties 

Corrie Pieterse en Hans Nagelkerke worden benoemd als tweede resp. eerste penningmeester 

voor een periode van drie jaar. Ivo van Loo  treedt af en wordt bedankt voor zijn inbreng in 

het bestuur. Het overlijden van de vorige penningmeester Piet  Zuijdweg wordt gememoreerd. 

7. Redactie Nehalennia  

Geen nieuwe gegevens. 

8. Invoering Roggeveenprijs (Scriptieprijs).  

Wordt toegelicht door Elly en Berit. 

9. Rondvraag 

Geen opmerkingen. 

10. Sluiting geschiedt door de voorzitter onder dank voor de goede sfeer. 
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JAARVERSLAG 2011 
 

Inleiding 

De trend van een actieve werkgroep die twee jaar geleden werd ingezet, is ook in 2011 voortgezet. 

Dankzij de financiële ruimte die de WCH heeft verworven met de provinciale subsidie in het kader 

van Cultuur Continu 2009-2012 en de bijdrage van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der 

Wetenschappen, konden de nieuwe activiteiten doorgang vinden. Het bestuur van de werkgroep is de 

provincie Zeeland en het genootschap erkentelijk voor hun financiële ondersteuning. 

 

Activiteiten 

- Van het tijdschrift Nehalennia, een coproductie van de werkgroep en de Zeeuwse Dialect 

Vereniging (ZDV), verschenen de gebruikelijke vier nummers (afl. 171 t/m afl. 174). Het 

themanummer afl. 173 was gewijd aan „Sport in Zeeland‟, dat was het thema van de geannuleerde 

studiedag van Sport in Zeeland. Op 9 maart vond in goede harmonie de jaarlijkse bespreking plaats 

tussen een vertegenwoordiging van de werkgroep en ZDV.  

- Het minisymposium “Meer dan folklore? Spraakmakende Zeeuwse verkiezingen” vond op 

maandagavond 21 februari 2011 plaats in het provinciehuis te Middelburg in de aanloop naar de 

Provinciale Statenverkiezingen. Dr. Jan Zwemer zette de meest verrassende verkiezingen in Zeeland 

tussen 1850-1960 op een rij en toonde de continuïteit aan van verkiezingsuitslagen van gebieden met 

duidelijke proteststemmen.  

Vervolgens lichtten voormalige staten- en kamerleden uit Zeeland toe hoe zij in de landelijke politiek 

het Zeeuws belang hebben gediend. Jan te Veldhuis (VVD), Leen van Dijke (ChristenUnie) en Gerrit 

Schoenmakers (PvdA) toonden aan hoe groot de overgang van uitvoerend naar wetgevende taken was, 

hoe de concurrentie binnen de partij soms heftiger was dan met andere partijen. Het leverde een 

boeiende blik achter de schermen- en een levendige discussie op met als resultaat een oproep voor een 

sterkere Zeeuwse lobby. 

De avond stond onder leiding van dr Krabbendam en er kwamen ongeveer 40 belangstellenden op af. 

De Provincie Zeeland verleende gastvrijheid voor deze avond in de filmzaal van de Abdij. 

- Op 13 mei participeerde de WCH in de persoon van Katie Heining in een bespreking over de 

herdenking van het huwelijk tussen de keurvorst van de Pfalz en Elisabeth Stuart. Waarover een 

symposium gepland staat voor 2013, waarbij ook het Zeeuws Archief betrokken is. 

- Dit jaar werd eveneens een Ronde Tafel Conferentie belegd. Deze heeft tot doel onderzoekers 

en promovendi die zich met een Zeeuws onderwerp bezighouden in de gelegenheid te stellen hun 

onderzoek toe te lichten voor een panel van deskundigen, dat hen daarover kritisch ondervraagt en 

waar mogelijk suggesties voor nader onderzoek doet. Ook de toehoorders in de zaal krijgen de kans 

eventuele vragen en opmerkingen ter tafel te brengen. 

De zitting vond plaats op 7 oktober en bood de  heer Albert van Steenbergen de gelegenheid zijn 

proefschrift over de vereenvoudiging van het belastingstelsel te verdedigen. Het panel bestond uit mr. 

L.A.M. van Dijke (President van de rechtbank Middelburg), mr. W. Pera (Strategisch manager 

Belastingdienst), dr. H.T. Lelieveldt (Universitair hoofddocent Roosevelt Academy), prof. mr. dr. V. 

van Kommer (Universiteit Utrecht en International Bureau of Fiscal Documentation) en werd 

voorgezeten door dr. W. van den Broeke (Roosevelt Academy). Naast de kandidaat, de voorzitter en 

het panel waren in totaal 34 belangstellenden aanwezig. Met een totaal van veertig aanwezigen mogen 

we op een geslaagde dag terugkijken.  
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- De 25
ste

 Historische Studiedag van de WCH werd samen met het vijftigjarige Zeeuws Museum 

belegd over het thema „Verzamelen en presenteren‟ , op 18 november 2011. Het programma bestond 

uit negen sprekers, waaronder drie conservatoren van Nederlandse en Vlaamse musea, die het beleid 

in het verleden toelichtten en de nieuwste opvattingen over de toekomst van collectioneren en 

presenteren. De zaal was geheel bezet met honderd deelnemers, waaronder vertegenwoordigers van 

kleinere Zeeuwse musea en overheidsinstanties, politici, veel geïnteresseerde particulieren en 

buitenlandse deelnemers. Uit de slotdiscussie bleek duidelijk dat het Zeeuws Museum andere thema‟s 

en doelstellingen heeft dan andere historische musea en dat ze heel goed aanvullend kunnen werken. 

 

Overige werkzaamheden 

- Het bestuur heeft goede stappen gezet om de tweejaarlijkse Roggeveenprijs voor de beste 

Masterscriptie gebaseerd op onderzoek naar een Zeeuws cultuurhistorisch onderwerp vorm te geven. 

Daartoe is eerst uitgezocht of er voldoende animo is, een reglement opgesteld en wordt een 

deskundige jury gezocht.  

- De werkgroep beschikt sinds eind 2009 over een eigen website, www.WCHZeeland.nl, 

waarop activiteiten uit eerdere jaren worden vermeld en toekomstige activiteiten worden 

aangekondigd.  

 

Bestuurlijke zaken 

- De werkgroep is in de persoon van de voorzitter vertegenwoordigd in het Genootschappelijk 

Beraad. Dr. W. van den Broeke en mevr. mr. A.J.G. van Valkenburg zijn de contactpersonen tussen 

Genootschap en WCH. 

- Het bestuur kwam vier maal bijeen. In de ALV op 9 april werden de jaarstukken goedgekeurd. 

Het bestuur is op peil, alleen wisselden de voorzitter en vice-voorzitter van functie ivm de verkiezing 

de heer Van Gent in Provinciale Staten. Elly Adriaansz heeft zich bereid verklaard het secretariaat te 

vervullen. Afscheid werd genomen van Ivo van Loo voor wiens functie een nieuw bestuurslid uit de 

kring van het Zeeuws Archief wordt gezocht. Het bestuur heeft de volgende samenstelling: 

dr. J.L. Krabbendam, voorzitter 

dr. T. van Gent, vice-voorzitter 

mw. drs. E.G.M. Adriaansz, secretaris 

drs. H. Nagelkerke, 1
e
 penningmester 

mw. C. Pieterse, 2
e
 penningmeester 

 

Leden 

mw. drs. C.E. Heyning 

dr. R. Paesie 

mw. drs. B.I. Sens 

  

Plannen 2012 

- Voor het jaar 2012 staat een minisymposium samen met het Zeeuws Museum gepland, 

twee Ronde Tafel Conferenties, een studiedag, een jaargang Nehalennia en het ingang 

zetten van de Roggeveenprijs. 

 

-0-0-0-0-0-0- 

 

 

http://www.wchzeeland.nl/

