Beleidsplan 2018-2023 Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
In dit beleidsplan 2018-2023 gaan we achtereenvolgens in op
-

Het Genootschap in het algemeen
De collectie
De werkgroepen
De Genootschapsfellow
De publicaties, website en sociale media
Het 250-jarig bestaan in 2019

Het Genootschap in zijn algemeen
De laatste jaren neem het aantal leden van het Genootschap gestaag af tot ruim 700 per 1-1-2018
Door het ontbreken van nieuwe jonge leden stagneert ook de verjonging van commissies en
werkgroepen. Het bestuur wil deze trend ombuigen door
-

gerichte ledenwerfacties;
het betrekken van nieuwe leden bij de activiteiten van het Genootschap
de activiteiten van het Genootschap onder de aandacht te brengen van een breed publiek
actief in te spelen op de mogelijkheden van digitalisering en de sociale media

De interne samenhang en de interne communicatie binnen het Genootschap behoeven versterking.
Hier ligt in de eerste plaats een taak voor het bestuur. Het bestuur wil korte lijnen bevorderen tussen
het bestuur en de werkgroepen, commissies, redacties en bruikleen nemende instellingen en tussen
deze organen en instanties onderling. Daarom heeft ieder bestuurslid één of meer van deze organen
en instanties als aandachtsgebied. Ook heeft het bestuur in dit verband een communicatie- en
promotieplan vastgesteld.
De Collectie
Het grote belang van onze collectie is nog eens onderstreept door het besluit van de Minister van OCW
om het oudste deel van de collectie en een aantal andere topstukken aan te wijzen als beschermd
cultuurgoed in de zin van de Erfgoedwet 2016.
Het streven is er op gericht om de vroeger bestaande samenhang in de collectie virtueel te herstellen
door het project Collectie-online, waardoor op de website de samenhang tussen verschillende
genootschapsobjecten en -verzamelingen zichtbaar wordt gemaakt.
De conservatoren blijven een belangrijke rol spelen bij het ontsluiten, inventariseren en registreren
van de collecties en het begeleiden van het beheer door de bruikleen nemende instellingen. Het
Genootschap blijft er naar streven om zijn verzamelingen aan te vullen door aankoop, schenkingen en
erfstellingen.
De Werkgroepen
De werkgroep Geologie blijft zich beijveren voor het onder de aandacht brengen van de geologie en
met name de paleontologie van in het bijzonder Zeeland. Zij doet dat door het organiseren van
lezingen, excursies, determinatiebijeenkomsten, natuurspreekuren, ondersteuning te verlenen aan de
organisatie van de bottenvistocht en het uitgeven van het blad Voluta.
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De werkgroep Cultuurhistorie gaat werken aan de organisatie van geïntegreerde symposia met
multidisciplinaire thema’s op verschillende locaties in de provincie, dit als een meer eigentijdse vorm
van de traditionele genootschapscolleges, die de Activiteitencommissie jarenlang georganiseerd heeft.
Voorts is de bedoeling om alle activiteiten van het Genootschap op termijn vast te leggen op video en
te publiceren op de website (webinars).
De werkgroep Muziek blijft concerten en lezingen organiseren, meestal in samenwerking met de
stichting Incanto. Voor de meeste muziekinstrumenten die behoren tot de collectie van het
Genootschap heeft de werkgroep inmiddels een zinvolle bestemming gevonden. De werkgroep
beraadt zich over het verder vormgeven van de samenwerking met de stichting Incanto.
De Genootschapsfellow
Het Genootschap bekostigt vanaf 2015 gedurende vijf jaar een genootschapsfellow aan het University
College in Middelburg. De fellows hebben als opdracht de ontsluiting van de wetenschapsgeschiedenis
van Zeeland en de stimulering van de wetenschapsbeoefening in de toekomst door middel van boeiend
onderwijs op basis van de genootschapscollecties.
De publicaties, website en sociale media
De redacties van ons kwartaalblad Zeeland en ons jaarboek Archief beraden zich op digitale
verspreiding van deze publicaties. De redactie van Archief & Werken streeft naar de uitgave van meer
boeken in de serie Werken.
Het Genootschap streeft naar meer bezoekers op de website en meer volgers op Facebook en Twitter.
De redactie van Zeeland heeft zich beraden op de inhoud van Zeeland en geconstateerd dat door de
jaren heen het blad steeds meer historische artikelen is gaan bevatten. Door gericht potentiele
auteurs te benaderen zal gepoogd worden meer artikelen over actuele onderwerpen op te nemen en
ook meer artikelen op andere terreinen van wetenschap.
In het productieproces ontstaat ook een digitale versie van het tijdschrift. In hoeverre een digitale
uitgave naast of in plaats van een papieren versie aan leden beschikbaar gesteld kan worden is
primair een bestuurlijke vraag omdat dit kan leiden tot gedifferentieerde contributie voor een
lidmaatschap.
Het 250-jarig bestaan in 2019
Het Genootschap heeft de nodige voorbereidingen in gang gezet voor een grootse viering van het 250jarig bestaan in 2019. Het streven is er op gericht om met deze viering de nodige publiciteit te
genereren en nieuwe leden te werven.
Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 21 november 2018.

Mr. A. Wooldrik, secretaris

Jhr. Mr. K.F.H. Schorer, voorzitter
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