KONINKLIJK ZEEUWSCH GENOOTSCHAP DER WETENSCHAPPEN
Verslag van de Algemene Ledenvergadering op 20 november 2019 in het Betje Wolff Auditorium van ZB|
Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, Kousteensedijk 7, Middelburg. Aanvang: 19.00 uur.
Aanwezig
de dames A. Wooldrik, C.E. Heijning, A.K. van Noppen, R. Geluk, M. van der Werff, L. Maljaars
en de heren K.F.H. Schorer, P. van Druenen, A.P. de Klerk, F.A.D. van Nieulande, D. de Vries, H.W. Nijhuis, M.
Sanderse, A. Wiggers, J.P.C. Willemse, C. Boland, M.G. Stevense, A.J. Lous, D.W. Siebrecht, A. Drijgers, P.A.H.
Verhage.
Afwezig met bericht van verhindering; B. van Amstel, R. Rijkse, R. Sommeijer, M.M. Steenbeek. Bestuurslid
mevr. J.A. Luscombe-Serlie staat momenteel in de file.

1. Opening.
De voorzitter, de heer K.F.H. Schorer, heet de aanwezigen welkom. Speciaal welkom aan ons
erelid dhr. Van Nieulande. Anya Luscombe van het bestuur staat nog in de file.
De notulen met de namen van de aanwezigen worden gepubliceerd op de website.
2. Mededelingen en ingekomen stukken.
Mededelingen:
 Er zijn nog de nodige jubileumactiviteiten. Deze worden vermeld in de nieuwsbrief.
De eerstkomende activiteiten zijn:
- 13 en 14 december, Raadzaal Oude Stadhuis, Middelburg. Internationaal symposium over
genootschappelijkheid in de achttiende eeuw.
- 13 december, University College Roosevelt, Middelburg
Eindtentoonstelling True Replica's in University College Roosevelt, E.11 Eleanor, Stadhuisstraat
2, Middelburg.
- 18 december, Burgerzaal Oude stadhuis, Middelburg. Presentatie jubileumbundel Archief over
de genootschapsgeschiedenis in de Burgerzaal van het oude stadhuis.
- 11 januari 2020, 13.00-18.00 uur Belfort, Sluis. Symposium 'Iconen van de Zeeuws-Vlaamse
literatuur'.
Momenteel zijn er nog diverse tentoonstellingen te bezoeken, de lopende
jubileumtentoonstellingen zijn:
- Nog tot 12 januari 2020 in het Belfort, Groote Markt 1, Sluis: ‘Schrijvers in Sluis, toen en nu’.
- Nog tot 2 mei 2020: in het Zeeuws Archief, Hofplein 16, 4431 CK Middelburg: de
tentoonstelling 'Op reis met Willem V' met veel stukken uit de Zelandia Illustrata
- Nog tot 31 mei 2020 in Terra Maris, museum voor natuur en landschap, Duinvlietweg 6,
Oostkapelle: Tentoonstelling ‘Vikingen op Walcheren? – vondsten, verhalen, feiten en fabel’
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met bijzondere objecten uit de archeologische collectie van het Zeeuws Genootschap, met
name vondsten van het strand Oostkapelle-Domburg.
Alle actuele en uitgebreide informatie over het jubileum kunt u vinden op onze
website: www.kzgw.nl



















Vrijdag 13 december is er een tentoonstelling, ‘True Replica’s’, rond objecten uit onze
collecties, gemaakt door de studenten onder leiding van Zeeuws Genootschap fellow
Maaike Roozenburg. De tentoonstelling is toegankelijk voor alle leden.
De Wonderkamers in het Zeeuws Museum zijn opnieuw ingericht met objecten uit de
collectie.
Het bestuur is bijzonder verheugd over de enorme inspanningen van conservatoren en
vrijwilligers van het genootschap die het welslagen van het jubileumjaar mede mogelijk
hebben gemaakt.
Het Jubileumjaar heeft ons tot nu toe veel nieuwe leden opgeleverd zoals te zien in de
oproep.
Het Jubileumboek, van Wijs en Waan heeft een prijs (Accolade Beste Wetenschappelijke
Uitgave) gewonnen tijdens de uitreiking van de Zeeuwse Boekenprijs op 9 november. Er
volgt applaus uit de zaal.
De prijsvraag voor de jeugd, uitgeschreven in het kader van het project YESC, heeft
meer dan honderd inzendingen opgeleverd. 12 december is de slotmanifestatie van het
project.
De voorzitter vraagt of er iemand is die ons kan helpen met een Duitse vertaling voor
een algemeen stukje op de homepage van kzgw.nl en kzgwonline.nl. In een stukje in de
Engelse en Franse taal wordt voorzien. Het bestuur hoort het graag als u iemand weet; u
kunt dan een berichtje versturen naar Judith: info@kzgw.nl.
Judith Adriaanse presenteert de nieuwe Instagramaccounts aan de ALV.
‘Er zijn twee accounts aangemaakt, @zeeuwsgenootschap, waar wij actuele zaken laten
zien en @kzgwonline, waar wij objecten laten zijn uit de Collectie Online. Doordat
Instagram veel jongere volgers heeft, is dit een uitstekend medium. Door middel van
hashtags (#) kun je snel een groep volgers krijgen. Zo zal het bereik vele malen groter
zijn dan op Facebook en met de website. Facebook is tegenwoordig meer voor de wat
ouderen, Instagram is het medium van de jongeren. Wij hopen dat, als u een account
heeft, u ons wilt volgen.’
Ons erelid dhr. Van Nieulande heeft een grote schenking van Fossielen en Mollusken
aan het Genootschap gedaan. Dhr. Schorer en dhr. Van Nieulande ondertekenen ter
plaatse de bijbehorende akte. Het bestuur is zeer verheugd dat het deze schenking
mocht ontvangen.
Aanwinsten en schenkingen. Judith deelt mee dat nog niet alle schenkingen op de
website zijn bijgewerkt i.v.m. haar afwezigheid eerder dit jaar. Zij zal dit aan het einde
van het jaar bijwerken en completeren. U vindt alle aanwinsten op de website:
kzgw.nl/collecties/aanwinsten. Zij presenteert de aanwinsten tijdens de vergadering op
het scherm.
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Ingekomen Stukken:
Berichten van verhindering: zie hierboven.
3. Verslag Algemene Ledenvergadering van 21 mei 2019.
Het verslag van de vorige vergadering is gecontroleerd door mevr. B.M. Oomen en dhr. A.
Wiggers. Het verslag was en is beschikbaar op de website.
Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de commissie en notulist.
4. Begroting
Dhr. Van Druenen vertelt de bijzonderheden en afwijkingen:
‘U ziet dat bij de meeste posten een en ander licht verhoogd of verlaagd is. Bij punt 1.5 is er
een behoorlijke verhoging. Dit gaat over de kosten van de werkgroepen en commissies. De
reden hiervan is dat we twee grote projecten hebben lopen, die zo belangrijk zijn dat ze zeker
voortgang moeten vinden in de toekomst: de Commissie Jeugd en de Collectie Online. Voor de
jeugd hebben wij van het Hurgronje fonds 30.000 euro ontvangen, een deel wordt besteed aan
de nieuwe leden die via dit fonds zijn geworven, de rest ervan gaat naar de jeugdprojecten.
Tevens is er met het YESC project dit jaar veel jeugd bereikt. We willen er graag voor zorgen dat
de aandacht voor jongeren tot de Genootschapstradities blijft horen. Deze projecten hebben
een duidelijk verband met het digitaliseren van onze collectie. We vertellen aan de hand van
objecten, die de jeugd veelal via de mobiele telefoon of tablet bekijkt, het verhaal over het
Genootschap. Daarom is de post 'Kosten werkgroepen en commissies' verhoogd naar 32.000
euro.
Vanuit de werkgroepen en zeker de conservatoren kwam het verzoek om de verslagen
duidelijker te vermelden in het jaarboek Archief. De jaarverslagen werden steeds kleiner en
dunner en juist nu is er veel te vertellen. Daarom is er gekozen voor een variant waarbij twee
delen (het wetenschappelijke deel en een jaarverslagendeel) uitgebracht worden. De productie
van het Jaarboek kost daarom meer dan voorheen, maar door verschillende besparingen
komen we niet veel hoger uit. De administratiekosten zijn ook wat verhoogd in verband met
het vele aantal nieuwe leden en het werk wat daaruit voortvloeit.
Aan de opbrengsten kant zijn er voornamelijk positieve zaken te melden. De contributies zijn
iets hoger ingeschat, omdat we meer leden hebben. De post 'Donateurs' laat de schenking zien
van het Familiefonds Hurgronje. Deze post keert de komende 4 jaar terug (in totaal 5 jaar
omdat in het boekjaar 2019 ook al is bijgedragen). Normaal nemen we die niet op in de
exploitatiebegroting. Omdat het grootste deel aan lopende activiteiten (die tot de exploitatie
worden gerekend) wordt uitgegeven zijn de inkomsten hier ook opgenomen.
Afgelopen mei op de ALV moest ik uitleggen waarom we 60.000 euro moesten inleveren op
onze beleggingen. Dat we dit verlies in de eerste helft van 2019 al hebben kunnen ombuigen
was een grote meevaller. Begin 2018 startten we met 591.000 euro aan beleggingen en zijn we
geëindigd met 531.000 euro. Dit jaar was dit op 1 november alweer gestegen naar 593.000
euro. Het begrote bedrag van 10.000 euro is tot stand gekomen door het gemiddelde
rendement te berekenen tussen 1 januari 2015 en 1 oktober 2019: 2,72%, afgerond 2%.’
Dhr. De Klerk vraagt wat de kosten zijn van de leden van het Familiefonds Hurgronje, want
digitale leden kosten toch niet zoveel? Dhr. Van Druenen legt uit dat bij de papieren leden de
porti en vooral het drukwerk de kosten zijn, bij de digitale leden zit er ook administratief werk
aan.
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De voorzitter vraagt of er nog andere vragen zijn.
Die zijn er niet. De begroting voor het boekjaar 2020 wordt goedgekeurd door de vergadering.
4. Instellen Commissie Prijsvraag
Zie hiervoor de desbetreffende bijlage bij de agenda. De plannen en de samenstelling van de
commissie worden goedgekeurd.
5. Benoeming commissie voor vaststelling notulen volgens art. 16 lid 6 van de statuten.
De vorige notulen zijn gecontroleerd door dhr. A. Wiggers en mevr. B.M. Oomen, waarvoor
dank. De voorzitter vraagt twee vrijwilligers. Dhr. A. Wiggers en Dhr. A.P. de Klerk melden zich
aan.
6. Mutaties besturen en commissies.
Bestuur
De zittingstermijn van mevr. A. Wooldrik is afgelopen. Zij wordt voorgedragen voor
herbenoeming voor een periode van vier jaar. De ALV heeft hiermee met applaus ingestemd.
Tevens staan wij stil bij het aftreden van de conservator Zelandia illustrata, dhr. D. de Vries.
De voorzitter deelt mee dat hij al zeer lang zeer betrokken is bij het genootschap.
Mevr. C.E. Heijning richt het woord tot de heer De Vries en vertelt dat hij sedert december
2003 lid van de Coco verzamelingen was en ondersteuning gaf bij collectiebeheer en het maken
van het beleid. Tevens hielp hij bij beslissingen over het al dan niet aanvaarden van
schenkingen of aankopen. Hij reisde veelvuldig vanuit Oostburg naar Middelburg.
Sedert 2008/2009 was dhr. De Vries conservator Zelandia Illustrata.
Dhr. De Vries wordt heel hartelijk bedankt voor zijn enorme inzet voor het genootschap.
Afsluitend richt dhr. De Vries nog het woord tot bestuur en de conservatoren.
Ook aftredend is mevr. F. Petiet die 5 jaar als secretaris van Commissie tot redactie van Archief
en werken heeft gefungeerd en als zodanig veel werk heeft verzet. Tevens heeft zij de
commissie die zich bezighield met de redactie van de jubileumbundel voorgezeten. Wij zullen
op 18 december afscheid van haar nemen bij de presentatie van de jubileumbundel.
Gelukkig is er een nieuw lid toegetreden tot de Commissie tot redactie van Archief en Werken
en wel mevr. M. Huis in ’t Veld-Rijk.
7. Nieuwe leden.
Momenteel is het exacte ledenaantal niet beschikbaar, i.v.m. met de vele aanmeldingen tijdens
het jubileumjaar. Eind dit jaar zullen de exacte aantallen beschikbaar zijn.
8. Rondvraag
Mevrouw C.E. Heijning geeft aan dat er in de opsomming van nieuwe aanwinsten en
schenkingen inderdaad één ontbreekt, dat is de bijzondere archeologische schenking van
mevrouw Hendrikse. In de nieuwsbrief is aan deze schenking al aandacht besteed. Er wordt
voor gezorgd dat deze schenking ook op de website komt te staan.
We zijn mevrouw Hendrikse zeer dankbaar en hebben haar dat uiteraard ook laten weten.
Er zijn geen vragen meer.
4

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging voor ieders aanwezigheid.
Na de pauze is er een lezing ‘Niet uijtgevaren om landen te besien.’ De Zeeuwse commissievaart
tijdens de Vierde Engelse Oorlog, 1780-1784. door dr. Johan Francke.
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