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  VERSLAG  
van de Algemene Ledenvergadering van de WCH 

Vrijdag 28 april 2017 19.30 uur 
MuZEEum. Vlissingen 

 

Aanwezig: Peter van Druenen v.z. a.i., Elly Adriaansz (secr./verslag), Hans Nagelkerke 
(penningmeester), Arjan van Dixhoorn, bestuurslid, Wim van Liere en André Kastelein (beiden 
asp. bestuurslid), Anya Luscombe (ZG), dhr. Jan de Kort (lid WCH) en Leida Goldschmidt 
(MuZEEum). 
__________________________________________________________________________ 

1. Opening. 

Voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.  
Staat kort stil bij de impasse van de WCH vorig jaar, haar doorstart in november ’16, de komst van twee 
nieuwe bestuursleden in januari ‘17, maar ook bij de historisch lage opkomst van de WCH-leden op de 
ALV’s. Het MuZEEum vormt dit jaar de aantrekkelijke locatie voor de ALV ’17 die besloten wordt met een 
rondleiding door het museum door Leida Goldschmidt. 

2. Vaststellen verslag ALV 8 april 2015 

Dit wordt ongewijzigd vastgesteld. De ALV 2016 heeft niet plaatsgevonden. 
3. Ingekomen stukken 

4. Jaarverslagen 2015-2016 

Deze zijn verstuurd naar het ZG. Dat van 2016 getuigt van de eerder genoemde bestuurlijke perikelen 
en geringe activiteiten van de WCH dat jaar. Het afscheid van Nehalennia per 1 januari ’17  wordt door 
het WCH-bestuur betreurd. 

5. Financiële jaarverslagen 2015-2016   

Penningmeester deelt de jaarstukken 2015 en 2016 uit en meldt dat de kascontrolecommissie deze heeft 
goedgekeurd. Noemt de positieve vermogenspositie van de WCH per januari ‘17: € 17.437. I.o.m.  de 
Provincie is overeengekomen dat de nauwelijks besteedde 2016-subsidie voor WCH-activiteiten 2017 
wordt aangewend.    
Penningmeester wordt decharge verleend. 

6. Bestuur: verkiezing nieuwe bestuursleden  

In 2016 zijn twee bestuursleden vertrokken: Albert Meijer (vz.) en Anya Luscombe. Laatstgenoemde is 
toegetreden tot het bestuur van het ZG en vertegenwoordigt dit richting WCH. Op de uitgeschreven 
vacature hebben Wim van Liere, historisch geograaf en actief in het Middelburgse culturele leven, en 
André Kastelein, docent geschiedenis en actief in het sociaal-culturele milieu van Goedereede met grote 
belangstelling voor Zeeland, gereageerd. Beiden worden na een voorstelrondje unaniem als bestuurslid 
gekozen. 
Peter van Drunen blijft vz. a.i. tot een nieuwe voorzitter zich meldt. 
Plannen 2017 
- 30 mei: lezing Peter van Druenen ’ De onstuimige relatie tussen Middelburg en Vlissingen (door 

de eeuwen heen)’ na de ALV/ZG (20.30 uur)  
- dd. n.o.t.k.: Lezing Han Meyer ‘Zeeuwse Delta’ (werktitel)  

- na de zomer: lezing Hanneke Grootenboer ‘Adriaen Coorte, filosofisch schilder’ 

- dd. n.o.t.k.: lezing Johan Coppendol ‘Jacob Cats  
- november ’17: uitreiking Roggeveen-scriptieprijs voor ‘top‘ masterscripties en onderzoekpapers 

periode 2015-2017 
-   16 dec. ’17: ‘Symposium ‘Middelburg als centrum van de wereld’ 

7. Rondvraag  
Op advies van dhr. De Kort en n.a.v. opmerking dat het ALV-tijdstip (ca. 19.00 uur) mogelijk reden is 
voor lage opkomst leden WCH, wordt in het vervolg de ALV van de WCH op zaterdag gepland.  
  

8. Sluiting 
Voorzitter sluit de vergadering om 20.30 uur onder dank voor de goede sfeer, waarna een mooie 
rondleiding in het Maritiem Museum volgt o.l.v. Leida Goldschmidt. Deze wordt afgesloten met een 
borrel in brasserie ‘De Gecroonde Liefde’, naast het museum.  
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