KONINKLIJK ZEEUWSCH GENOOTSCHAP DER WETENSCHAPPEN
Verslag van de algemene ledenvergadering op 21 november 2018 in de Johanna Kruitzaal en Wim Hofmanzaal
van de ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, Kousteensedijk 7, Middelburg. Aanvang: 19.00 uur.
Aanwezig mevr. A. Wooldrik, mevr. H.A. Sonneveld, mevr. J.A. Luscombe-Serlie, mevr. S. Campert – Schrok van
Rilland, mevr. Mw C. Punt-Voorbij, mevr. C.J. Geluk, mevr. W.A. Beth-Meerman, mevr. J.F. Adriaanse; en de
heren K.F.H. Schorer, K. Meertens, P. van Druenen, M.M. Steenbeek, W. van den Broeke, J.C. Broeke, R.D.H.
Stufkens, E.J. Loontjens, B. le Clercq, G.W. van der Brugge, F.W. Scheurleer, G.R. Heerebout, A. Filius, P.J.
Aarssen, J.A. de Jonge, M.G. Stevense, M.J. Sommeijer, G.H.W. Jansen, A.P. de Klerk.
Afwezig met bericht van verhindering: De heren B. Monkau, P.H. de Dreu, R. Rijkse, H.G. Joziasse, H.J. Raad, J.I.
de Smit, J.P.C. van Hoven, B. van Amstel, W.N. van Liere, A.F.R. van Opdorp, M. Roos, G.J.C. Kaland, en de dames
F. Petiet en C.E. Heyning.

1.

Opening.
Welkom
De voorzitter vraagt of de presentielijst door iedereen is getekend. Dit is van belang voor de AVGwetgeving. De notulen met de namen van de aanwezigen worden gepubliceerd op de website.
Voorafgaand aan de vergadering kon er gezamenlijk gegeten worden. Er waren zes leden die
meegegeten hebben. Er zit een stijgende lijn is, dus we zullen dit ter gelegenheid van de volgende
vergadering herhalen.

2.

Mededelingen en ingekomen stukken.
Ingekomen Stukken:
Berichten van verhindering: zie hierboven.
Mededelingen:
• Er worden vanaf heden geen titels meer in de notulen vermeld.
• Lezing Heemkundige Kring Walcheren. Het is ongelukkig dat zowel de Heemkundige Kring als
het Zeeuws Genootschap op dezelfde datum en hetzelfde tijdstip een evenement hebben
gepland. Er is met de Heemkundige Kring Walcheren afgesproken om elkaar in de toekomst
over data van lezingen en vergaderingen te informeren.
Dhr. De Klerk vraagt om de agenda meer af te stemmen met onder andere de heemkundige
kringen. Een gemeenschappelijke agenda zou erg prettig zijn. Dhr. Schorer vindt het een goede
suggestie. In het verleden is er door de UCR een Studium Generale opgezet, maar dat was
meer een opsomming van de evenementen. Alle evenementen van Middelburgse clubs
werden hier in vermeld. Dhr. Schorer zal bekijken wat de opties zijn.
• Binnenkort wordt de factuur voor de contributie 2019 verzonden; deze wordt gevoegd bij het
exemplaar van het Archief 2017. Het bestuur vraagt speciale aandacht voor de factuur,
aangezien het bestuur heeft gemeend om de leden te mogen vragen, naast de contributie, een
gift te doen in verband met het jubileum.
• Afgelopen september is het Provinciaal Utrechts Genootschap bij ons op bezoek geweest. Een
mooie dag met gelegenheid voor de uitwisseling van ideeën. In het verleden is ook een
delegatie van het bestuur bij het Provinciaal Utrechts Genootschap in Utrecht op bezoek
geweest.
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•

Er is een nieuwe uitgave verschenen in de serie Werken van het Zeeuws Genootschap, van de
hand van de fiscaal-jurist en fiscaal-historicus mr. W. Dirksen, getiteld: Gezag en geld in
Zeeland 1572-1576 van revolte tot pacificatie.

De voorzitter deelt de inhoud van de agenda voor de komende weken mee.
•

We hebben een stijgend ledenaantal dit jaar. We begonnen met 718 leden en op dit moment
hebben we 738 leden. Ook zijn er van de kennismakingsleden 10 lidmaatschappen omgezet in
betalende lidmaatschappen.
Er zijn nu 9 digitale leden van de Heemkundige Kring Walcheren voor volgend jaar genoteerd.
We hebben de leden daarvan een aanbod gedaan om een jaar gratis digitaal lid te worden.

Schenkingen en aanwinsten.
Sinds de vorige Algemene ledenvergadering zijn diverse schenkingen ontvangen; de secretaresse toont
ze op het scherm; uitgebreide informatie over alle aanwinsten is te vinden op onze website bij
www.kzgw.nl/collecties/aanwinsten.
Er zijn ontvangen en aangekocht:
Collectie Boeken
- Van een anonieme schenker: Het manuscript Vaderlandsche Historie, Behelsende de
Geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden Kortelijk Geschetst, volgens de Plaatjes
in dit werkje gevoegt, En uit geloofwaardige Schrijvers Samengesteld. Middelburg 1786,
van Jan Lathouwer (1732-1800).
Collectie Geschiedkundige voorwerpen, kunst en kunstnijverheid
- Van de heer Strens: de derde achttiende-eeuwse zilveren avondmaalsbeker uit Goes.
Collectie Zelandia Illustrata
- Van dr. B. van der Valk uit Den Haag een bijzondere ansichtkaart.
- Van de heer C. de Plaa: een serie (boerderij) tekeningen.
Collectie Naturalia
- Van mevrouw H. Loeff: een premolaar van een fossiele nijlpaardsoort (Hippopotamus
incognitus).
- Van de heer L. Kattenwinkel: 10 exemplaren van een soort fossiele schelp (Laevastarte
quiespacis).
- Van de heer dr. J.P. Bekker: twee ribben en een wervel van een aangespoelde walvis, twee
hoornpitten, drie rechter mandibula’s (onderkaken), een linker femur (dijbeen), atlas
(eerste nekwervel) en twee bekkens van Heckrunderen in 2005 door Kees de Kraker
(Burgh) verzameld en de hoornpitten van een Heckrund met het verbindende schedeldeel,
als ook een verzameling kleine botjes uit braakbalmateriaal, afkomstig van verschillende
Zeeuwse regio’s over de periode 1970 tot en met 2010.
- Van de heer F.van Nieulande: een wijde mantel (Aequipecten (Chlamys) opercularis) en
een exemplaar van een fossiele noordhoorn (Neptunea angulata).
- Van de heer R. Blijenberg: twee uitzonderlijk fraaie en wetenschappelijk zeer interessante
fossiele zeeklitten (Echinocardium cordatum) en een groot stuk zandsteen met daarin een
kern en een steenafdruk van de noordkromp (Arctica islandica).
- Van de heer H. Nijhuis: de schelpen van de beschermde groeve van De Kauter (OostZeeuws-Vlaanderen) uit de collectie van de heer A.C. Janse (†).
Het bestuur van het Zeeuws Genootschap is de schenkers zeer erkentelijk voor alle schenkingen.
3.

Verslag algemene ledenvergadering van 22 mei 2018.
Het verslag van de vorige vergadering is gecontroleerd door dhr. A.P. de Klerk en dhr. P.H. de Dreu.
Het verslag was en is beschikbaar op de website.
Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de commissie.
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4.

Benoeming commissie voor vaststelling notulen volgens art. 16 lid 6 van de statuten.
Nieuwe leden voor controle van het verslag van deze vergadering zijn dhr. J. Broeke en dhr. R.
Sommeijer.

5.

Begroting 2019.
De thesaurier, Peter van Druenen, geeft een toelichting op het financiële verslag met behulp van een
PowerPointpresentatie waarop te zien zijn: de begroting voor 2019 en, ter vergelijking, de begroting
van 2018 en de cijfers van 2017. Het is de exploitatiebegroting voor het dagelijkse reilen en zeilen van
het Genootschap, dus zonder de uitgaven ten behoeve van bijzondere activiteiten zoals de fellowships
en het jubileum van volgend jaar. Die kosten zijn al in de voorgaande jaren voorzien en zijn straks terug
te vinden in de toelichtingen op de jaarbalans. De personeelskosten zijn door een CAO-aanpassing, wat
hoger geworden. De algemene kosten worden wat lager. De begroting is, naast een inschatting, ook
vooral een doelstelling.
De heer van Druenen is sinds 1 januari thesaurier en heeft tot nu toe vooral naar de kostenkant
gekeken. Zo zijn de inkoopkosten van de producties dit jaar flink onder het vergrootglas gelegd, is alles
nagelopen en is bekeken waar er bespaard kon worden. Zo zijn we gewisseld van externe leveranciers
zoals vormgevers en drukkers. Het Jaarboek kan zonder kwaliteitsverlies gedrukt worden voor de helft
van het geld. Op de kosten van het tijdschrift Zeeland is een derde bespaard. Voor de colleges en
excursies is een ander beleid ingevoerd: niet op voorhand geld uittrekken, maar eerst kijken of we
financiers kunnen vinden wanneer we plannen hebben voor een lezing of symposium. Het
genootschap zal het budget dan aanvullen indien nodig. Ook worden de colleges en excursies nu voor
een groot deel georganiseerd door de Werkgroep Cultuur Historie en wordt er in veel gevallen entree
geheven, een bedrag waarop de leden dan weer korting hebben. Deze werkgroep heeft bijvoorbeeld
een excursie naar Ieper georganiseerd; een volle bus was het resultaat. Er was geen verlies, zelfs een
kleine positieve marge. Dat is het beleid dat we gaan neerzetten de komende jaren.
Aan de inkomstenkant is de penningmeester pessimistisch over de koersresultaten en dividenden van
2018. Dat is ook terug te zien in de begroting voor 2019. Positief is de ontwikkeling van het
ledenaantal. We zijn met meer leden geëindigd dan begonnen, maar toch is er weer een iets meer
pessimistische inschatting van de inkomsten uit lidmaatschappen, vooral door de gemiddelde leeftijd
van ons ledenbestand. We houden rekening met opzeggingen als gevolg van overlijden.
Het is een matig jaar geweest, het komende jaar laten we de resultaten dalen. Maar liever lager
begroot dan te hoog ingeschat. Het brutoresultaat was 750,00 euro.
Dhr. Heerebout stelt vast dat dit niet de zeven vette jaren zijn. Als hij de totale uitgaven deelt door
contributie per lid zouden we 1.390 leden moeten hebben. Gelukkig kunnen we gebruik maken van
ons eigen vermogen. Eigenlijk is het geen goed financieel beleid. Maar hij begrijpt dat het niet anders
kan. De thesaurier geeft aan dat de kerntaak is het verwerven en beheren van Zeeuws cultureel
erfgoed. We ontkomen er niet aan om in sommige jaren wat in te teren op het eigen vermogen.
Dhr. Steenbeek vraagt zich af of er dan nog wel reserveringen voor de verzamelingen zijn om
aankopen te doen. De thesaurier geeft aan dat er een fonds verzamelingen is en dat we nog aankopen
kunnen doen.
De thesaurier stelt vast dat de vergadering akkoord gaat met begroting.

6.

Beleidsplan
Dhr. Schorer geeft een korte toelichting. Inmiddels is het Zeeuws Genootschap een culturele ANBI.
Omdat de belastingdienst als eis heeft dat er een actueel beleidsplan is, is dit nu gemaakt. Het vorige
beleidsplan dateerde van 2007/2012. Het nieuwe beleidsplan ziet op de periode 2018/2023.
De status van culturele ANBI geeft faciliteiten voor de schenkbelasting. Als u schenkt kunt u de gift in
aftrek brengen voor de inkomstenbelasting. Als u een jaarlijkse periodieke gift van 100 euro schenkt,
kost het u, afhankelijk van uw belastingtarief, minder en heeft het Zeeuws Genootschap meer geld om
te besteden aan bijvoorbeeld de collecties en de verzamelingen. Het bestuur legt het beleidsplan thans
voor ter goedkeuring. De vergadering gaat akkoord met het beleidsplan.

7.

Wijzigingen huishoudelijk regelement WCH
De wijzigingen worden vastgesteld door de vergadering.
3

8.

Mutaties besturen en commissies.
Redactie Archief en Werken
Aangetreden:
Mevr. Bettina Ketels-Boom
Coördinatie commissie verzamelingen
Aftredend: Drs. H.J. Vader – was lid van de Coco sinds 2013.
Gedurende vijf jaar is dhr. Vader lid geweest van de Coco; het bestuur zal hem nog bedanken voor zijn
inzet.
Dhr. Heerebout deelt mee dat dhr. Vader veel goed werk heeft gedaan voor het Zeeuws Genootschap,
in het algemeen, maar in het bijzonder voor de Coco.
We zijn nu op zoek naar een nieuw lid voor de Coco, waarbij interesse voor de collectie van het ZG
uiteraard op prijs wordt gesteld.
Overige leden worden voor herbenoeming voorgedragen, de vergadering gaat akkoord met
bovenstaande benoemingen en mutaties.

9.

Nieuwe leden.
Alle nieuwe leden staan vermeld in de oproep, na deze oproep zijn er nog bij gekomen:
Mevr. M. Nijhoff-Huysse, M.L. Strous, V. Couwenbergh, L. Schouls, H.J. Zielstra, R.W. JurgensBloemhof, A.M. Greve.

10.

Rondvraag
Dhr. De Klerk is blij met de aanwas van nieuwe leden, maar vraagt of we alert willen zijn op de
schrijfwijze van namen en plaatsen.
Jubileum activiteiten toegelicht door de heer M.M. Steenbeek.
Dhr. Steenbeek geeft een toelichting op de jubileumplannen. In de zaal is de jubileumbrochure
voorhanden. Alle activiteiten van het jubileum staan daar in vermeld. Dit zijn o.a. symposia, een
concert en een workshop voor talentvolle leerlingen van de muziekschool.
De prijsvraag, voor volwassenen, met als thema Zee-Land-Schap, is aanvankelijk via de PZC verspreid,
maar dat leverde wat weinig respons op. Daarom is de inlevertermijn nu verlengd tot 1 februari 2019.
De oproep is verzonden naar diverse faculteiten en bedrijven. De voorzitter van de jury, Jan Peter
Balkende, zal ook de prijs uitreiken op 15 juni 2019 in Vlissingen in de St. Jacobskerk.
Er worden in het kader van het jubileum twee boeken uitgegeven in 2019, een dubbel nummer van
Archief én het verzamelingenboek.
Met het hele jubileum is een kleine 200.000 euro aan financiën gemoeid. Het genootschap heeft er
zelf 55.000 euro voor gereserveerd.
Hiernaast moet er nog 90.000 euro aan externe financiering binnen gehaald worden. Momenteel is er
72.000 euro geworven bij sponsoren, waaronder het Hurgonje Familiefonds. Het bestuur vraagt u dit
jaar om een extra bijdrage voor het jubileum in uw brief bij het lidmaatschapsgeld. Dergelijke
bijdragen zullen worden besteed aan de tentoonstellingen e.d.
Op 15 juni 2019 treden we naar buiten met een feest in de St. Jacobskerk in Vlissingen. Dit wordt ook
het startschot voor een grote jongerenactie. Ook leden van andere genootschappen worden
uitgenodigd. We hopen 600 plaatsen te vullen. Dit wordt het enige feest in het jubileumjaar. De rest
van alle fondsen gaat naar inhoudelijke projecten. Op 9 maart 2019 is er een symposium, geleid door
filosoof des vaderlands.
Dhr. Sommeijer; is onder de indruk van alle plannen, maar vraagt zich af welke faculteiten en decanen
de uitnodigingen voor de prijsvraag ontvangen hebben. Dhr. Steenbeek deelt mee dat de faculteiten,
waarvan we verwachten dat ze iets kunnen aanleveren, de oproep hebben ontvangen, o.a. geografie
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en geologie, maar ook bestuursrecht en waterrecht. Dit is in overleg met University College Roosevelt
gedaan. Verder is de oproep verzonden aan diverse landschapsarchitecten en de Koninklijke
Nederlandse Academie der Wetenschap.
Dhr. van Druenen licht het jeugdproject toe. Mevr. Oomen kon er niet op tijd zijn. Dhr. van Druenen
treedt namens het bestuur van het genootschap op als financieel controller. Het gaat om een
omvangrijk project voor jongeren, waarbij er het hele jaar door een aantrekkelijk lesplan gemaakt
wordt voor de jeugd, variërend van basisschool tot voorgezet onderwijs. In de begroting is een
aanzienlijk bedrag voor jeugd opgenomen. We hopen natuurlijk op aanwas aan de onderkant van ons
ledenbestand. We richten ons ook op leeftijdsgroepen tot 25 jaar, maar we verwachten niet dat die
gelijk lid gaan worden.
De Commissie Jeugd heeft bedacht dat er ook een prijsvraag zou moeten komen met betrekking tot
het onderwerp energietransitie. Er worden mooie plannen voor ontwikkeld, lespakketten gemaakt en
jongeren worden uitgedaagd om mee te gaan doen. Er loopt momenteel een subsidieaanvraag bij de
Provincie Zeeland, om dat nog breder en intensiever te maken dan we van plan waren. Het gaat hierbij
om een aanzienlijk bedrag. Als dat positief afloopt, zullen we daar in de pers uitgebreid aandacht aan
besteden.
Het is de bedoeling dat jongeren zich meer bezig gaan houden met de wetenschap. In het verleden
waren de prijsvragen van het genootschap ook gericht op praktische vragen. Kinderen moeten
uitgenodigd worden om te gaan meedenken. Op deze manier kan van de energietransitie een serieuze
zaak worden gemaakt.
Dhr. Schorer bedankt dhr. Van Druenen voor zijn enthousiaste toelichting.
Anya Luscombe vertelt nog iets over de nieuwe genootschapsfellows.
Het genootschap heeft een fellow. Inmiddels hebben we er drie gehad en er volgen er nog twee.
In kader van het jubileum, wil het bestuur daar een speciaal tintje aan geven. De namen van de
kandidaten kunnen nog niet genoemd worden, maar er is een ontmoeting gepland in december.
Wel kunnen we al zeggen dat het niet alleen wetenschappers zijn; een ervan is kunstenaar. Het plan is
om te gaan werken met de kaartencollectie, Zelandia Illustrata en met de fantastische collectie online.
De topstukken worden gedigitaliseerd, de website is bijna gebouwd en de eerste fase wordt afgerond
half 2019. De fellow zou dit verder uit moeten bouwen met studenten en jongeren (en iedereen die
zich jong voelt). Komend jaar komt er dus niet alleen een Blaaubeenlezing, maar zullen er ook andere
activiteiten georganiseerd worden. We denken aan zomercursussen en andere activiteiten, misschien
met 3D printen in de Zeeuwse Bibliotheek.
Rondvraag: Karel Meertens geeft nog een aanvulling op de uitleg van dhr. Schorer over de culturele
ANBI. Deze is niet alleen aangevraagd om uw contributie af te kunnen trekken van de
inkomstenbelasting. Het is breder: als iemand een mooi kunstwerk heeft dat hij wil schenken aan het
genootschap, dan kan het kunstwerk worden getaxeerd en kan de gift voor de inkomstenbelasting in
aftrek worden gebracht.
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging voor ieders aanwezigheid.
Na de vergadering volgt het drieluik over Betje Wolff.
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