Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
Opgericht in 1769

Middelburg, mei 2020,

Aan de leden van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen,
Wij hopen dat u allen in goede gezondheid bent in deze periode waarin de corona-crisis in
ernstige mate ons dagelijks leven beïnvloedt. U heeft van ons regelmatig updates ontvangen over
de wijze waarop het Genootschap omgaat met deze crisis. Voorlopig moeten onze activiteiten
worden beperkt tot de digitale vorm.
Op 19 mei zou in Middelburg de Algemene Ledenvergadering (ALV) van het Genootschap
plaatsvinden. Ook deze is afgelast. Omdat het bestuur volgens de statuten verplicht is in het
voorjaar een ALV te beleggen, zal de vergadering online doorgang vinden op woensdag 17 juni,
om 19.00 uur, zodat de belangrijkste besluiten genomen kunnen worden en de werkzaamheden
en activiteiten van het Genootschap zo veel mogelijk door kunnen gaan. Wij volgen daarbij het
protocol zoals dat is vastgelegd in de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid, die per 24
april 2020 in werking is getreden.
U bent hierbij van harte uitgenodigd om deze bijzondere ALV bij te wonen.
Procedure:
- Wanneer u wilt deelnemen kunt u dat kenbaar maken via een e-mail naar info@kzgw.nl. Dat
kan tot 72 uur voor de vergadering, dus tot zondagavond 14 juni 2020, 19.00 uur.
- Wilt u niet deelnemen, maar wel vragen stellen en/of stemmen (er zijn twee beslispunten: zie
hieronder), dan kan dat op hetzelfde e-mailadres en ook tot 72 uur voor de vergadering, dus
tot zondagavond 14 juni 2020, 19.00 uur.
- Het bestuur geeft de antwoorden op de vragen en de uitslag van de stemmingen tijdens de
vergadering bij de betreffende agendapunten.
- NB: het is dus niet mogelijk om tijdens de vergadering te stemmen en vragen te stellen.
- Een kwartier voordat de vergadering begint (17 juni 2020, 18.45 uur) krijgt u de toegangslink
van de vergadering toegestuurd via e-mail. We gebruiken hiervoor de videodienst Youtube
van Google.
- De voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur en begint met het uitleggen van de
spelregels.
- De vergadering voltrekt zich vervolgens op de klassieke manier en volgens de agenda.
Agenda met bijlagen:
1. Opening
2. Procedure en spelregels
3. Berichten van verhindering, mededelingen en ingekomen stukken
Kousteensedijk 7, 4331 JE Middelburg
Telefoon: 0118-654347, email: info@kzgw.nl
www.kzgw.nl

Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
Opgericht in 1769

4. Jaarverslagen 2019 van de secretaris, werkgroepen en commissies (Bijlage:
https://kzgw.nl/verslagen)
5. Verslag Algemene Ledenvergadering van 20 november 2019 (Bijlage:
https://kzgw.nl/verslagen)
6. Jaarrekening 2019 (Bijlage: https://kzgw.nl/verslagen)
7. Verslag Kascommissie (Jaarrekening 2019) en decharge bestuur
8. Benoeming Kascommissie 2020 (de huidige kascommissie, bestaande uit de heren G.H.W.
Jansen en M.W. Dieleman, heeft zich bereid verklaard om ook volgend jaar de jaarrekening te
controleren)
9. Benoeming commissie voor vaststelling notulen volgens art. 16 lid 6 van de statuten.
10. Mutaties besturen en commissies.
a. Voorzitterswissel
b. Benoeming van drs. T. (To) Verhaeghe de Naeyer als nieuwe thesaurier van het Zeeuws
Genootschap (Bijlage: https://kzgw.nl/verslagen)
c. Benoeming van M. (Michel) van Gessel tot conservator Zelandia Illustrata
d. Benoeming van drs. J.W. Stolk als lid van de Werkgroep Cultuurhistorie
e. Benoeming nieuwe leden Commissie Jeugd: Drs. P.G. (Peter) van Druenen, Drs. C.E.
(Katie) Heyning, Drs. G. (Gertrude) van de Ketterij, Drs. J.J.D.M. (Jos) Pielage, M. T. (Tilly)
Stroo-Smit
11. Rondvraag
Beslispunten
- Agendapunt 8: Decharge bestuur voor wat betreft het financiële beleid 2019
- Agendapunt 10: Benoemingen

Wij verzoeken u vriendelijk om, naast de eventuele vragen en
opmerkingen die u heeft, te reageren op de bovenstaande
beslispunten. U kunt dit per brief doen, telefonisch of (het liefst)
per e-mail naar: info@kzgw.nl.
Tevens zoeken wij twee leden die deel willen uitmaken van de
commissie voor vaststelling notulen volgens art. 16 lid 6 van de
statuten. U kunt zich hiervoor opgeven op info@kzgw.nl.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur
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