
 
 

Huishoudelijk Reglement van de Werkgroep Cultuurhistorie (WCH) van het Koninklijk Zeeuwsch 

Genootschap der Wetenschappen. 

 

Hoofdstuk 1 Doel en werkzaamheden van de Werkgroep. 

 

1. De Werkgroep Cultuurhistorie (WCH) is onderdeel van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der 

Wetenschappen te Middelburg. De Werkgroep is een fusie van de Werkgroep Historie en Archeologie, 

opgericht te Middelburg 9 september 1964 en de Werkgroep Kunstgeschiedenis, opgericht te Middelburg 27 

april 1992. De fusie is ingegaan op 1 januari 2008. 

 

2. De Werkgroep stelt zich tot doel een impuls te geven aan de bestudering van Zeeuwse cultuurgeschiedenis 

in brede zin en door de eeuwen heen: aan geschiedenis, kunst- en architectuurgeschiedenis, 

sociaaleconomische geschiedenis tot en met de geschiedenis van wetenschap en filosofie. Bestudering van 

Zeeland zelf, maar ook haar uitstraling landelijk, regionaal (Schelderegio) en internationaal.  

3. De Werkgroep tracht dit doel te bereiken door: 

a. Het organiseren van lezingen, symposia, studiedagen en andere bijeenkomsten. 

b. Het bevorderen c.q. het doen van onderzoek op de onder de doelstelling genoemde terreinen. 

c. De bevordering van de verbreiding van kennis met betrekking tot de onder de doelstelling genoemde 

terreinen. 

 d.  Het organiseren van de tweejaarlijkse Roggeveenprijs voor 1. Masteronderzoek en 2. 

Bacheloronderzoek, beide op het gebied van de Zeeuwse geschiedenis en verricht aan een 

Nederlandse of Vlaamse universiteit. 

f. Het (doen) publiceren van relevant geachte onderzoeksresultaten.  

g.  Indien relevant: het samenwerken met andere onderdelen van het Genootschap en met verenigingen 

of instellingen die zich bezighouden met de geschiedenis van Zeeland of delen daarvan.  

  h. Andere wettige middelen. 

 

4. Deze doelstelling wordt omschreven in een jaarlijks activiteitenplan waarover de leden van de VCW op de 

jaarlijkse Algemene Ledenvergadering en het Genootschap worden geïnformeerd. 

 

Hoofdstuk II: Inrichting van de Werkgroep 

 

5. Lid van de Werkgroep kunnen zijn leden en niet-leden van het Genootschap. Voor hun huisgenoten bestaat 

de mogelijkheid van een partnerlidmaatschap. 

 

6. Het bestuur van de Werkgroep bestaat uit minimaal vijf leden, waaronder een voorzitter, een vicevoorzitter, 

een secretaris en penningmeester. 

 

7. Bij de samenstelling van het bestuur en de vervulling van vacatures wordt zoveel mogelijk spreiding van 

deskundigheid over de verschillende deelgebieden van de onder de doelstelling genoemde terreinen 

nagestreefd. 

 

8. De bestuursleden dienen lid te zijn van het Genootschap. 

 

9. De bestuursleden worden uit de leden gekozen door de ledenvergadering op voordracht van het bestuur of 

door kandidaatstelling vanuit de leden. 



 
 

10. De bestuursleden worden gekozen voor een termijn van drie jaar en zijn afloop van de periode nog drie 

maal herkiesbaar. 

 

11. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op. Het bestuurslid dat in een tussentijdse vacature wordt 

gekozen neemt op dit rooster de  plaats in van zijn of haar voorganger. 

 

12. Het bestuur is belast met de leiding van de werkzaamheden van de Werkgroep en de uitvoering van de 

besluiten van de ledenvergadering. 

 

13. Onkosten, gemaakt door bestuursleden in de uitoefening van hun functie, worden op hun verzoek en onder 

overlegging van bewijsstukken, door de penningmeester vergoed. 

 

14. Ledenvergaderingen worden door het bestuur uitgeschreven indien dit daartoe een aanleiding ziet. Op 

verzoek van vijf leden kan met vermelding van reden(en) een extra ledenvergadering worden uitgeschreven. 

 

15. Eenmaal per jaar wordt een ledenvergadering gehouden waarin het jaarverslag van de secretaris en de 

jaarrekening van de penningmeester worden goedgekeurd. Indien wenselijk zullen een activiteitenplan en 

jaarcontributie worden vastgesteld. 

 

16. De uitgaven van de Werkgroep kunnen worden bestreden uit een jaarlijks vast te stellen contributie van de 

leden, bijdragen en/of schenkingen, bijdragen voor deelname aan activiteiten van de Werkgroep, 

subsidiegelden en opbrengsten van verkochte publicaties. 

 

17. Uitgaven die niet uit eigen middelen van de Werkgroep kunnen worden bestreden, zullen na verkregen 

toestemming van het bestuur van het Genootschap voor rekening van het Genootschap worden gebracht. 

 

18. Het bestuur kan commissies instellen voor projecten of publicaties.  

 

Hoofdstuk III: Verhouding tot het Genootschap 

 

19. Het bestuur van de Werkgroep is bevoegd het beheer te voeren over de eigen middelen en goederen en 

naar buiten op te treden ter bevordering van de in hoofdstuk I genoemde doelstellingen. 

 

20. In rechte wordt de Werkgroep vertegenwoordigd door het bestuur van het Genootschap. 

 

21. Het bestuur van de Werkgroep vaardigt een van zijn bestuursleden af naar de door het Genootschap 

ingestelde overlegorganen. 

 

22. De door de algemene ledenvergadering goedgekeurde jaarverslagen worden jaarlijks aan het bestuur van 

het Genootschap gezonden. 

 

 

Hoofdstuk IV: Wijziging van het reglement en ontbinding van de Werkgroep 

23. Wijzigingen of vervanging van het reglement worden voorgelegd aan en vastgesteld door de Algemene 

Ledenvergadering  van het Zeeuws Genootschap. 

24. Het reglement of wijzigingen daarin treden in werking na goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering 

van het Zeeuws Genootschap. 

 



 
 

25. De Werkgroep wordt ontbonden na een voorstel door het bestuur daartoe, goed te keuren door de  

Algemene Ledenvergadering van het Zeeuws Genootschap.  

 

26. Bij ontbinding wordt al dat wat de Werkgroep onder haar beheer heeft, na verrekening en vereffening 

overgedragen aan het bestuur van het Genootschap. 

 

 

Hoofdstuk V: vervanging reglement 

 

27. Dit reglement vervangt het vorige reglement van de Werkgroep Cultuurhistorie (WCH) van het Koninklijk 

Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Het is vastgesteld en goedgekeurd door het bestuur van het 

Genootschap op 13 juni 2018, goedgekeurd door het bestuur en de Algemene Ledenvergadering van de WCH 

op 15 juni 2018 en door de Algemene Ledenvergadering van het Genootschap  op  21 november 2018.  Het 

treedt in werking op 1 december 2018. 

 

 

 

Voor het Genootschap,                                                   Voor de Werkgroep 

Jhr.mr. K.F.H. Schorer       drs. P.G. van Druenen 

Voorzitter        voorzitter  

  


