KONINKLIJK ZEEUWSCH GENOOTSCHAP DER WETENSCHAPPEN
Verslag van de algemene ledenvergadering op 22 mei 2018 in het Betje Wolff auditorium van de ZB,
Kousteensedijk 7, Middelburg. Aanvang: 19.00 uur.
Aanwezig mevr. A. Wooldrik, mevr. H.A. Sonneveld, mevr. C.E. Heyning, mevr. A. de Bruyn, mevr. M. Gossije,
mevr. C.J. Geluk, mevr. J.F. Adriaanse; en de heren K.F.H. Schorer, P. van Druenen, M.M. Steenbeek, H.G.
Joziasse, F.W. Scheurleer, M.W. Dieleman, G.R. Heerebout, B. Monkau, P.H. de Dreu, F.F.X. Smulders, J. Rus,
F.A.D. Van Nieulande, A. Filius, P.J. Aarssen, J.A. de Jonge, M.G. Stevense, H. Nagelkerke, W.N. van Liere, H.J.
Raad, M.J. Sommeijer, L. Snijders, A. Poley, G.H.W. Jansen, A.P. de Klerk, B. van den Brink, H.W. Nijhuis.
Afwezig met bericht van verhindering: De heren K. Meertens, B. en C. Souman, K. Leeftink, J. de Smit, A. F. R.
van Opdorp, P. Poortvliet, R. Rijkse, A.C. van Dixhoorn, S. en P. Powell-Hobart.

1.

Opening.
Welkom
De voorzitter vraagt of de presentielijst door iedereen is getekend. Dit is van belang voor de AGVwetgeving. De notulen met de namen van de aanwezigen worden gepubliceerd op de website.
Speciaal welkom voor ons erelid de heer Van Nieulande. Voorafgaand aan de vergadering kon er bij
wijze van proef gezamenlijk gegeten worden. Er waren vier leden. We zullen dit nog eens herhalen.

2.

Mededelingen en ingekomen stukken.
Ingekomen Stukken:
Berichten van verhindering: zie hierboven.
Mededelingen:
Als extra agenda punt, na de rondvraag wordt toegevoegd: toekennen Genootschapspenning aan de
heer F.F.X. Smulders.
Culturele ANBI.
Met ingang van 1 januari 2018 is het Zeeuws Genootschap een culturele ANBI. Dit is van belang voor
de aftrek van de inkomstenbelasting in geval van periodieke schenkingen. U kunt 25% van het
geschonken bedrag extra in aftrek brengen voor de inkomstenbelasting indien sprake is van een
periodieke schenking aan het ZG.
Genootschapscolleges.
De opzet van de Genootschapscolleges verandert. De afgelopen jaren kwamen er steeds minder
bezoekers. De heer P. van Druenen geeft aan dat bij de Werkgroep Cultuurhistorie al werd
nagedacht over een andere invulling van de symposia, zoals bijvoorbeeld het symposium over
Middelburg van december j.l. Bij dat symposium kwamen tien sprekers aan het woord die allen een
korte inleiding hielden. In 2019 komt hierop een vervolg. Het bestuur ziet nog steeds een
aanzienlijke rol weggelegd voor de genootschapscolleges, zij het met een andere, wat meer
eigentijdse en een met de andere activiteiten van het genootschap geïntegreerde aanpak. In de
Werkgroep Cultuurhistorie wordt momenteel het idee van de geïntegreerde symposia uitgewerkt. De
thema's van deze bijeenkomsten worden vanuit meerdere disciplines belicht. Er wordt gebruik
gemaakt van verschillende presentatievormen en er wordt per symposium gestreefd naar meerdere
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locaties. Hierbij wordt heel Zeeland betrokken. De symposia zullen op video worden vastgelegd en
als webinar op de website van het KZGW worden gepubliceerd.
Schenkingen en aanwinsten.
Sinds de vorige Algemene ledenvergadering zijn diverse schenkingen ontvangen:
Van de heer C.J.B. Boender uit Veere ontving het ZG een zogenaamde differentiële
luchtthermometer. Deze thermometer functioneert nog. Het enige andere exemplaar dat bij het ZG
bekend is, bevindt zich in het Teylersmuseum.
Vanuit het Fonds van de verzamelingen is aangekocht een zeer bijzonder Psalmenboek. De titel luidt:
Willem Lootens, De 150 psalmen en gezangen voor de stem, orgel en clavecimbel
[Antwerpen,Middelburg] 1776. Het is een volledig gegraveerd psalmboek met muziek in 161
koperplaten. Overigens wordt dit fonds mede aangevuld met de netto-opbrengsten uit de
periodieke schenkingen die het ZG van zijn leden ontvangt.
Van de conservatoren Liesbeth en Erik van der Doe ontving het Genootschap een collectie
kinderboeken. De meeste dateren uit de periode 1940 tot 1960 en zijn allemaal voorzien van fraaie
illustraties. Het zijn vaak vroege of soms eerste drukken. Daardoor vormt deze schenking een mooie
aanvulling op de al eerder door hen geschonken kinderboeken en de fraaie verzameling die het ZG al
bezit.
Het bestuur van het Zeeuws Genootschap is de schenkers zeer erkentelijk voor alle schenkingen.
Collectie online voortgang.
Mevrouw C.E. Heyning vertelt dat het ZG voor het project Collectie Online vorig jaar 70.000 euro
subsidie heeft ontvangen en wel voor een pilot met 1000 objecten. Het project vordert gestaag. De
website/database-bouwers zijn hier druk mee bezig en de conservatoren zijn gegevens aan het
invoeren. Het brengt de collectie op prachtige wijze virtueel in beeld. Op deze wijze kan het ZG de
samenhang van de collectie laten zien. Waar mogelijk is de schenker vermeld en kan men zien welke
objecten er geschonken zijn. Het is een zeer bijzonder project, dat in 2019 gepresenteerd wordt.
In een later stadium worden ook filmpjes toegevoegd, die nu gemaakt worden en op You Tube
worden geplaatst. Zodra de filmpjes klaar zijn worden ze bij Collectie Online ook getoond.
De stukken die deel uitmaken van de collectie die is aangewezen tot beschermd cultuurgoed worden
ook daarvoor gebruikt. De filmpjes worden gemaakt door studenten van de UCR en door onze eigen
vrijwilligers. Er wordt tijdens de vergadering een filmpje getoond dat gemaakt is door o.a. Eva
Langerak over Samuel van de Putte.
Communicatie en promotieplan.
Er is een communicatie- en promotieplan gemaakt om de samenhang binnen het ZG en de contacten
te verbeteren en te versterken, zowel extern - bijvoorbeeld met de Heemkundige kringen- als intern binnen de geledingen van het ZG. De PZC publiceert tegenwoordig regelmatig over het Genootschap.
Het bestuur hoopt op deze wijze ook nieuwe leden te werven.
3.

Jaarverslagen 2017 secretaris en coördinatie commissie Verzamelingen.
De verslagen van de werkgroepen zullen niet meer in het Archief gepubliceerd worden. De verslagen
van de Coördinatiecommissie en van de conservatoren wel; deze zijn van belang voor het nageslacht.
Jubileum activiteiten toegelicht door de heer M.M. Steenbeek.
Het uitgebreide overzicht omtrent de jubileumactiviteiten maakt deel uit van de stukken voor de
vergadering.
De heer A.P. de Klerk vraagt waarom er met reproducties gewerkt wordt in Zeeuws-Vlaanderen. Dit
is omdat het anders niet te beveiligen is en er niet de juiste condities zijn voor de stukken. Dat het
om reproducties gaat, wordt duidelijk aangegeven..
De heer A.P. de Klerk wil weten waarom het Zeeuws Museum zijn eigen tentoonstelling draait en dat
niet doet in samenwerking met het ZG. De heer M.M. Steenbeek deelt mee dat het ZG daar juist heel
blij mee is. Het Zeeuws Museum heeft veel kennis en kunde in huis om tentoonstellingen in te
richten en de kosten en de publiciteit worden betaald door het Zeeuws Museum. Dus dit is een winwin situatie.
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De heer M.M. Steenbeek is onder de indruk van het programma. Er wordt heel hard gewerkt achter
de schermen door alle betrokkenen; dit kost veel inspanning en geld. Daarom wordt hard gewerkt
aan de sponsoring. Ten behoeve daarvan wordt een jubileumfolder gedrukt waarmee bedrijven en
instellingen zullen worden benaderd.
15 juni 2019 wordt een belangrijke dag voor het ZG. Dat is de officiële viering van het jubileumjaar.
De bijeenkomst vindt plaats in de St Jacobskerk in Vlissingen. Ook de collega-Genootschappen zullen
hiervoor uitgenodigd worden.
4.

5.

Verslag algemene ledenvergadering van 21 november en 12 december 2017.
De verslagen zijn gecontroleerd door de heren A. Filius en W.N. van Liere, waarvoor hartelijk dank.
De heer G.R. Heerebout vraagt waarom er twee leden vermeld zijn op 1 regel. Dat was een
economisch besluit, namelijk om kopieerkosten te besparen. De heer M.J. Sommeijer vraagt om
aanpassing van de naam van het Provinciaal Utrechts Genootschap in de notulen van de vorige
vergadering. Dit is genoteerd en aangepast.
De heer A.P. de Klerk vraagt of er beter geredigeerd kan worden, omdat er soms wel, soms geen
titels vermeld staan in de jaarverslagen. Er wordt uitgelegd dat de jaarverslagen nog niet geredigeerd
zijn door Archief&Werken. Dat zal zeker gebeuren voordat ze in het Archief worden opgenomen.
Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de secretaris, secretaresse en de commissie.
Financieel verslag 2017.
De heer P. van Druenen geeft een toelichting op het financiële verslag met behulp van een
PowerPointpresentatie.
Het jaar 2017 is afgesloten met een bescheiden winst van 1.215 euro. Er was een klein verlies
begroot, dus de winst viel in dat opzicht mee. Er is flink bespaard op de kosten, maar daar stond
tegenover dat de opbrengsten achterbleven. Vooral de opbrengsten van de beleggingen vielen
tegen: van bijna 33.000 euro in 2016 daalden die naar 13.000 euro in 2017. Omdat we indertijd
hebben gekozen voor een behoudende beleggingsportefeuille, verliezen we in slechte tijden niet veel
geld, maar geldt het omgekeerde voor goede tijden. Over de langere termijn doet het Genootschap
het goed met deze portefeuille die overigens elk jaar de nodige mutaties kent, afhankelijk van de
markt.
Het eigen vermogen is met bijna 9.000 euro gedaald in 2017. Dat komt omdat er voor de publicaties
meer is uitgegeven dan de bedragen die ervoor waren gereserveerd.

6.

Verslag Kascommissie.
De kascommissie stelt de algemene ledenvergadering voor het bestuur en de thesaurier te
déchargeren en de jaarrekening 2017 goed te keuren. Er zijn geen vragen. Het bestuur en de
thesaurier worden gedéchargeerd en de jaarrekening 2017 wordt goedgekeurd.
De heer M.W. Dieleman treedt af als lid van de kascommissie. De heer F.W. Scheurleer blijft nog een
jaar lid van de kascommissie. De heer G.H.W. Jansen meldt zich aan.

7.

Benoeming commissie voor vaststelling notulen volgens art. 16 lid 6 van de statuten.
Nieuwe leden voor controle van het verslag van deze vergadering zijn de heren A.P. de Klerk en P.H.
de Dreu.

8.

Mutaties besturen en commissies.
Mevrouw A. Wooldrik vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de herbenoeming van de heer
K.F.H. Schorer als lid en in de functie van voorzitter van het bestuur. Dit was verzuimd in de ALV van
mei 2017.
Redactie Zeeland, Afgetreden: de heer F.F.X. Smulders en de heer J. de Koning
3

Aangetreden:
De heer K. Leeftink als lid van de redactie en de heer Bram Minderhoud als eindredacteur.
Conservatoren Verzamelingen
Aangetreden; Mevrouw A. (Anna) de Bruyn als conservator Zelandia Illustrata.
De vergadering gaat akkoord met bovenstaande benoemingen en mutaties en stemt met applaus in.

9.

Nieuwe leden.
Alle nieuwe leden staan vermeld in de oproep, na deze oproep zijn er nog bijgekomen: R.J. Koppejan,
P.E.P Kwekkeboom-Janse, R.J. van der Zwaag, G. Roovers en J.C. Abrahamse.

10.

Rondvraag
De heer M.J. Sommeijer vraagt hoe het komt dat er nu zoveel nieuwe leden vermeld zijn? Is dit een
nieuwe trend? De voorzitter zegt dat het bestuur dat hoopt en op hulp van de leden rekent om nog
meer nieuwe leden te kunnen werven.
De heer Smulders wordt gevraagd de vergadering te verlaten door de voorzitter. Het voorstel van de
voorzitter is om de Genootschapspenning toe te kennen aan de heer Smulders. De heer Heerebout
licht het waarom toe; De heer Smulders heeft allerlei functies binnen het ZG vervuld al vanaf dat hij
lid was, inmiddels heeft hij 26 jaar bij Archief en Werken en 26 jaar als redactie lid voor Zeeland
gewerkt.
De heer F.F.X. Smulders mag weer toetreden tot de vergadering en wordt toegesproken door de heer
Heerebout.
"Je bent al lid sinds eind jaren 80, je kwam bij het ZG toen je 27 a 28 jaar jong was, begon als subconservator boeken, werd conservator boeken, werd lid van Ach en wee, zoals jij het noemt. Je werd
waarnemend hoofdconservator en tekstredacteur van Zeeland, conservator Houten Gevel, secretaris
van A&W, je hebt aan de wieg gestaan van tijdschrift Zeeland, meegewerkt aan het 0-nummer en
werd daarna lid van de redactie.
Het waren woelige tijden. Je schreef satirische berichten; je pen was je wapen. Je hebt veel kennis en
een grote taalvaardigheid. We bedanken je voor alle jaren dat je ons bijstond met je kennis en
vaardigheden."
De heer K.F.H. Schorer reikt de Genootschapspenning uit. De heer Smulders dankt de vergadering.
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging voor ieders aanwezigheid.
Na de vergadering volgt de LEZING VAN MEVROUW ANYA LUSCOMBE over de bijzondere
vriendschap tussen de Roosevelts en de Nederlandse Koninklijke Familie
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