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KONINKLIJK  ZEEUWSCH  GENOOTSCHAP  DER  WETENSCHAPPEN 
 

 
Verslag van de algemene ledenvergadering op 12 december 2017, Wagenaarstraat 1, Middelburg. 

Aanvang: 19.30 uur. 
 
Aanwezig mevr. A. Wooldrik, mevr. G. van Suijlekom  en mevr. J.F. Adriaanse; en de heren Jhr. Mr. K.F.H. Schorer, 

H.G. Joziasse RA, K. Meertens, drs. P. van Druenen, Drs. B. Monkau, C. Tempelaar. 

Afwezig met bericht van verhindering: De heren B. van Amstel, Drs. P.E. de Blaeij, J.I. de Smit, J. Lust, en mevr. 

A.K. van Noppen, mevr. dr. A. Luscombe en mevr. G.M. Waasdorp. 

 
 

 
 
 

1. Opening. 
 
De voorzitter, de heer Jhr. Mr. K.F.H. Schorer, heet de aanwezigen van harte welkom. Er zijn geen 
wijzigingen in de agenda.  
 

2. Statutenwijziging 
 
Mevr. Wooldrik licht toe dat in de reguliere ALV van 21 november jl. onvoldoende leden aanwezig 
waren om een rechtsgeldig besluit over het voorstel tot statutenwijziging te nemen. Daarom is deze 
extra ALV uitgeschreven waarin een rechtsgeldig besluit met gewone meerderheid genomen kan 
worden en er geen eisen gesteld worden aan het aantal mensen die aanwezig moet zijn.  Het doel van 
de statutenwijziging is om zoveel mogelijk per email te kunnen oproepen, dit om fors in de portokosten 
te kunnen besparen. Leden zonder emailadres worden nog per post benaderd. Email is tegenwoordig 
een zeer gebruikelijk medium. De heer Tempelaar vraagt waarom we nu iedereen om toestemming 
moeten vragen terwijl email zo gebruikelijk is. Dat is omdat het zo vermeld is in onze statuten. Dhr. 
Monkau merkt op dat hij niet zo vaak in zijn mailbox kijkt. Hij vraagt dan ook of de mogelijkheid vervalt 
om hem per post te benaderen? Mevr. Wooldrik antwoordt dat indien leden dat doorgeven, zij de post 
niet digitaal zullen ontvangen. 
Punt 2 van wijziging is, dat als je in de loop van het jaar lid wordt, dat je dan niet voor het hele jaar de 
contributie dient te voldoen. Dit was tot nu toe wel zo.  
De voorzitter concludeert dat de thans aanwezige leden akkoord zijn met dit voorstel tot statuten- 
wijziging. 
 

3. Rondvraag 
Dhr. Monkau vraagt zich af hoe het komt dat er zo weinig belangstellenden zijn, het is niet de eerste 
keer dat er weinig leden zijn, heeft het bestuur geen enkel idee over de werving of over de manier van 
leden daadwerkelijk betrekken bij deze vergaderingen? De voorzitter antwoordt dat het de laatste 
jaren gebruikelijk is om de algemene ledenvergadering te combineren met een ander programma, bv 
een interessante lezing of zoals laatst de uitreiking van de Roggeveenprijs. Bij de vorige  ALV was dat 
een lezing van drs. P. Van Druenen.  Mevr..  Wooldrik geeft aan dat het een algemeen punt van zorg is 
bij allerlei verenigingen. Wij stellen het bijzonder op prijs dat u vanavond gekomen bent. 
 
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging voor de aanwezigheid van de leden.  
 


