Verslag van de digitale Algemene Ledenvergadering (ALV) op 17 juni 2020. Aanvang: 19.00 uur.
Aangemeld: mw. A. de Bruyn, dhr. R. Buijsse, dhr. P.G. van Druenen, dhr. G. Heerebout, mw. K.
Heyning, dhr. G. Jansen, mw. A. Luscombe-Serlie, dhr. K. Meertens, dhr. J. Mesu, mw. B. Oomen,
dhr. E. van Reevoort, dhr. Th. Rietveld, dhr. R. Sanderse, dhr. H. Schorer, mw. T. Stroo, dhr. B.
Vannieuwenhuyze, dhr. T. Verhaeghe de Nayer, dhr. A. Wiggers, mw. A. Wooldrik
Afgemeld met bericht van verhindering: zie agendapunt 3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Het videoverslag is te vinden op:
https://vimeo.com/tjoonkgvl/download/429552818/11ccc087cf

Vraag eerst het wachtwoord aan op info@kzgw.nl
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Opening
De nieuwe voorzitter van het Zeeuws Genootschap, de heer P.G. van Druenen, opent de
vergadering om 19.00 uur en heet de aangemelde leden van harte welkom. Hij memoreert
de bijzondere omstandigheden waarin deze ALV plaatsvindt en vooral de vorm die is
gekozen: online. Oorspronkelijk zou de ALV worden georganiseerd op 19 mei 2020 in het
gebouw van de Zeeuwse Bibliotheek. Vanwege de corona-maatregelen (het gebouw was
toen gesloten en is dat nog steeds voor groepsbijeenkomsten) kon die niet doorgaan.
Daarnaast was ook het bestuur van het Zeeuws Genootschap van mening dat de vergadering
hoe dan ook geen doorgaan kon vinden in verband met de risico’s. Omdat de statuten
voorschrijven dat er in het voorjaar altijd een ALV moet plaatsvinden waarop het voorgaande
jaar inhoudelijk en financieel wordt geëvalueerd, is gekozen voor deze online vergadering. De
tijdelijke wet voor verenigingen COVID-19 Justitie en Veiligheid, die per 24 april 2020 in
werking is getreden, maakt dit mogelijk. Deze wet schrijft voor dat de leden hun mening over
eventuele beslispunten kenbaar moeten kunnen maken, evenals de vragen en opmerkingen
over het gevoerde beleid van het voorgaande jaar. Dit mag zowel tijdens de online
vergadering als ervoor (met behulp van e-mail en/of de post). Het bestuur heeft besloten om
voor het laatste te kiezen om te voorkomen dat bijdragen van de leden door technische
problemen niet aan bod komen.
2. Procedure en spelregels
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In de uitnodiging en de agenda zoals verstuurd in de week van 25 mei 2020 staat de
procedure beschreven zoals die is gevolgd:
- Wanneer een lid wenst deel te nemen aan de ALV, kan dat kenbaar worden gemaakt door
middel van een e-mail naar info@kzgw.nl. Dat was mogelijk tot 72 uur vóór de
vergadering, dus tot zondagavond 14 juni 2020, 19.00 uur.
- Wanneer een lid niet wil of kan deelnemen, maar wel vragen wil stellen en/of stemmen
voor de twee beslispunten, dan kan dat op hetzelfde e-mailadres en ook tot 72 uur vóór
de vergadering, dus tot zondagavond 14 juni 2020, 19.00 uur.
- Het bestuur presenteert de antwoorden op de vragen en de uitslag van de stemmingen
tijdens de vergadering bij de betreffende agendapunten.
- Het is dus niet mogelijk om tijdens de vergadering te stemmen en/of vragen te stellen.
- Een kwartier voordat de vergadering begint (17 juni 2020, 18.45 uur) krijgen de
aangemelde leden de toegangslink van de vergadering toegestuurd via e-mail. We
gebruik hiervoor de videodienst Vimeo.
- De voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur.
- De vergadering voltrekt zich vervolgens op de klassieke manier en volgens de agenda.
3. Berichten van verhindering, mededelingen en ingekomen stukken
- Berichten van verhindering: dhr. B. van Amstel, dhr. P. H. de Dreu, dhr. A. de Klerk, dhr. K.
Kort en dhr. A. van Opdorp. Machtiging aan het bestuur afgegeven door: dhr. C.
Schimmelpenninck van der Oije.

-

Mededelingen: geen
Ingekomen stukken: geen
Voor wat betreft de voorgaande twee punten (Mededelingen en Ingekomen stukken)
meldt de voorzitter dat sinds 2019 de routine wordt gevolgd dat onderwerpen die
hieronder vallen, maandelijks in de digitale nieuwsbrief worden gemeld en elk kwartaal in
de Agenda zoals die wordt bijgevoegd bij het tijdschrift Zeeland. In verband hiermee:
ontvangt u de nieuwsbrief nog niet? Dan zouden wij graag uw e-mailadres ontvangen (op:
info@kzgw.nl). U krijgt dan vanaf de eerstvolgende editie de nieuwsbrieven, die ook te
lezen zijn op onze website: https://kzgw.nl/publicaties/nieuwsbrief-archief/.

4. Jaarverslagen 2019 van de secretaris, werkgroepen en commissies
De verschillende jaarverslagen zijn in de week van 25 mei 2020 gepubliceerd op de website
van het Genootschap: https://kzgw.nl/verslagen. Er zijn twee bestanden:
- ALV 17 juni 2020 - jaarverslag secretaris.pdf
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-

ALV 17 juni 2020 - jaarverslagen werkgroepen en commissies.pdf. Hierin zijn opgenomen:
o Coördinatiecommissie voor de Verzamelingen over 2019
▪ Kunst, Kunstnijverheid en Historische Voorwerpen
▪ Munten en Penningen
▪

Volkenkundige voorwerpen

▪

o
o
o
o
o
o
o
o

Natuurhistorische voorwerpen en Naturalia
• Landzoogdieren
• Zeezoogdieren
• Mollusken
• Overige Naturalia
▪ Archeologische voorwerpen
▪ Muziekinstrumenten
▪ Historisch-topografische Atlas Zelandia Illustrata
▪ Handschriften
▪ Boeken
Commissie tot redactie van Archief en Werken
Commissie tot redactie van Archief - Jaarverslagen 2019
Commissie tot redactie van het tijdschrift Zeeland
Commissie Jeugd
Jubileumcommissie
Werkgroep Cultuurhistorie
Werkgroep Geologie
Werkgroep Muziek

5. Verslag Algemene Ledenvergadering van 20 november 2019
- Het verslag van de ALV van 20 november 2019 staat op de website van het Genootschap:
https://kzgw.nl/verslagen: ALV 17 juni 2020 - verslag ALV 20 november 2019.pdf
- Het verslag is gecontroleerd door de heren A. de Klerk en A. Wiggers en goedgekeurd.
- Er stond één fout in het verslag: de heer K. Meertens was wel aanwezig, maar is niet
vermeld als zodanig.
- Er waren vanuit de leden geen vragen of opmerkingen.
- Het verslag wordt daarom vastgesteld met dank aan de secretaris, secretaresse en de commissie.
6. Jaarrekening 2019
- De aftredend thesaurier van het Zeeuws Genootschap, de heer P. van Druenen, licht kort
de jaarrekening over het boekjaar 2019 toe: er was een positief saldo van 59.879 euro, dat
vooral was te danken aan de positieve beleggingsresultaten. Bijzonder waren de twee
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projectbegrotingen van het jubileum en het jongerenproject YESC. Daarin is 667.810 euro
omgezet. Dat was ruim binnen het budget omdat er veel sponsorgeld is binnengekomen. Van de
50.000 euro die het Genootschap had gereserveerd, is tot nu toe de helft ingezet. De andere
helft blijft nog gereserveerd voor eventuele ‘nabranders’.

-

De heer J. Mesu van Amfora Vermogensbeheer die de beleggingsportefeuille van het
Zeeuws Genootschap beheert, geeft een toelichting op de ontwikkelingen in 2019 en de
eerste helft van 2020. Omdat de beleggingen een structureel onderdeel zijn van de
financiële huishouding van het Genootschap en er turbulente tijden zijn geweest en nog
steeds zijn, vindt het bestuur het van belang de hele presentatie van de heer Mesu weer
te geven: ‘
o Terugblik 2019:
▪ 2019 is een uitstekend jaar geweest voor beleggers. Voor alle portefeuilles zijn
fraaie rendementen behaald. Ondanks geopolitieke spanningen en tal van
onzekerheden hebben de beurzen zich in 2019 erg goed ontwikkeld. Na een zeer
slecht 4e kwartaal in 2018 kwamen de aandelenmarkten goed uit de startblokken.
Goede bedrijfsresultaten waren de motor en de hoop op een handelsdeal tussen
de V.S. en China zorgden voor een goed sentiment. Tussentijds werd dit af en toe
verstoord door dreiging van nieuwe handelstarieven tussen de VS en China maar
het goede sentiment werd er niet door aangetast. Er was angst voor chaos bij een
naderende Brexit maar de daadwerkelijke Brexit werd na tussentijdse
verkiezingen in het V.K. doorgeschoven naar 2020.
▪ De FED heeft in 2019 de rente in drie stappen verlaagd en ook de
kapitaalmarktrente daalde wereldwijd. Ca. 1/3e van de overheidsobligaties in
Euro’s werd verhandeld met een negatief rendement. Door de dalende
kapitaalmarktrente droegen ook de obligaties, ondanks het erg lage niveau van de
kapitaalmarktrente in 2019, positief bij aan het rendement.
▪ Het vermogen onder beheer was per 1 januari 532 euro en is gestegen tot ruim
606 euro. Een rendement van 14%. Belangrijk aan te tekenen is dat is behaald bij
een Neutraal profiel. Rendement sinds 1 januari: -3,55%
o Actualiteit 2020:
▪ De markten zijn overvallen door het Coronavirus. Wat in eerste instantie een
lokaal (Chinees) probleem lijkt te zijn, verspreidt zich in vliegende vaart (letterlijk)
wereldwijd.
▪ Niet zozeer Corona (of Covid 19) zelf maar de massale lock down waar in de
meeste economieën voor wordt gekozen zorgt voor de grootste economische

Kousteensedijk7
e: info@kzgw.nl
t: 0118 65 43 47

4331 JE Middelburg
www.zeeuwsgenootschap.nl
IBAN NL78RABO0324497601

schade. Vanuit volksgezondheid een zeer begrijpelijke keuze, vanuit economisch
perspectief met ontzettend grote gevolgen. Nog nooit sinds WOII is er een
economische krimp opgetreden zoals we nu zien. De vooruitzichten gepubliceerd
door oa OECD en ECB en vooraanstaande research instituten zijn dramatisch
slecht. Denk hierbij vooral aan krimp van de economie, scherp oplopende
werkloosheid, producenten en consumentenvertrouwen dat een een enorme dip
vertoont etc etc.
o Een aantal belangrijke factoren:
▪ Virus is op zijn retour, economieën gaan weer open, markt herstelt.
▪ Beleidsmakers, overheden en centrale bankiers hebben ongekende
stimuleringsmaatregelen uit de kast getrokken om de economie en markten te
steunen.
▪ Rente’s zijn verder gedaald en blijven laag, WAT IS HET ALTERNATIEF?
▪ Wereldwijd is een wedloop ontstaan wie het eerst een goed corona medicijn kan
presenteren en het ultieme doel is een vaccin. Veel farma research is hierop
gericht. Zodra er een goed medicijn en een vaccin beschikbaar komen zal dat
positief zijn voor alles, volksgezondheid maar ook financiële markten.
▪ Na de correctie lopen beurzen weer sterk op. Vanaf 1 januari 2020 staat de
wereldwijde aandelen index op een verlies van ca. 6%. Vanaf het laagste punt dit
jaar is de beurs met 33% opgelopen.
▪ Beurs loopt hiermee vooruit op verwacht economisch herstel en het ‘nieuwe
normaal’ tijdens en ook na Covid 19.
▪ Macro economische cijfers zijn slecht maar vallen af en toe nog mee, gegeven de
zeer sombere vooruitzichten. Markten reageren daar vervolgens positief op.
o Maatregelen in de portefeuille:
▪ Tijdens de correctie blijven zitten in aandelen en de storm over je heen laten
komen.
▪ Draai in de portefeuille naar trends die al ingezet zijn en in deze markt worden
versneld, denk aan thema’s als digitalisering, thuiswerken, online shopping, maar
ook gaming en video diensten enz. Deze sectoren hebben geen last van de crisis.
Een groot aantal van de actieve beleggingsfondsen in de portefeuille heeft
aanzienlijke belangen in deze sectoren.
▪ Van wereldwijde aandelen een ruil gemaakt naar NASDAQ aandelen (veel
technologie). Deze index heeft zich in 2020 zeer positief ontwikkeld (winst van
15% per heden).
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-

o Visie komende 12 maanden:
▪ Korte termijn: Periode die nu volgt is een pas op de plaats. Het virus zal steeds
meer naar de achtergrond verdwijnen. Ergste lijkt achter ons te liggen.
▪ De rente is extreem laag en wij zien geen reden voor een stijgende rente het
komende jaar. Spaarders zullen steeds meer geconfronteerd worden met een
negatieve rente.
▪ Zoektocht naar rendement gaat door. Praktijk leert dat een deel van het geld dat
in de markt wordt gepompt in de financiële markt terechtkomt. In combinatie met
een verwacht herstel in de economie volgend jaar gaan wij uit van stijgende
aandelenkoersen.’
Ook de jaarrekening staat op de website van het Genootschap: https://kzgw.nl/verslagen:
ALV 17 juni 2020 - jaarrekening 2019.pdf.

7. Verslag Kascommissie (Jaarrekening 2019)
De kascommissie bestond dit jaar uit de heren G. Jansen en M. Dieleman. De jaarrekening
staat op de website van het Genootschap: https://kzgw.nl/verslagen: ALV 17 juni 2020 kascommissie-2019.pdf. De bevindingen van de commissie:
- ‘Op dinsdag 14 april 2020 heeft de kascommissie, bestaande uit de heren M.W. Dieleman
en G.H.W. Jansen, in aanwezigheid van de thesaurier, de heer P.G. van Druenen, de
concept-jaarrekening 2019 alsmede de balans over 2019 gecontroleerd. Aan de hand van
de concept-jaarrekening en de balans zijn door ons vragen gesteld aan de thesaurier.
Deze vragen zijn adequaat beantwoord en onderbouwd met onder andere documenten
inzake de beleggingen. Wat we onder ogen kregen heeft ons tot tevredenheid gestemd.
- De kascommissie concludeert dat de conceptjaarrekening alsmede de balans over 2019
een goed beeld geeft van de financiële integriteit van het Zeeuws Genootschap. De
kascommissie stelt daarom voor om het bestuur en de thesaurier te dechargeren voor
het gevoerde financiële beleid over 2019 en de jaarrekening derhalve goed te keuren.
- Wij hebben in aansluiting op deze goedkeuring de volgende opmerkingen:
o Met betrekking tot de vermogensindeling: houd de aandelenallocatie op ca. 40
procent.
o Als gevolg van de vele jubileumactiviteiten in 2019 was er sprake van een grote
turbulentie in het opbrengsten- en kostenpatroon. Dankzij consciëntieus beleid is de
begroting van het jubileum niet overschreden én is er een stevige basis gelegd voor de
toekomst van het Genootschap, onder andere door het jeugdproject YESC.’
o
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8. Decharge bestuur en benoeming Kascommissie 2020
- De kascommissie stelt voor om het bestuur voor wat betreft het gevoerde financiële
beleid in het boekjaar 2019 te dechargeren.
- De heren G. Jansen en M. Dieleman hebben aangegeven ook in 2021 deel uit te kunnen
maken van de kascommissie die het jaarverslag over 2020 gaan beoordelen. Het bestuur
bedankt de commissie voor hun werkzaamheden en is blij dat ook voor het boekjaar 2020
de commissie nu is samengesteld.
9. Benoeming commissie voor vaststelling notulen volgens art. 16 lid 6 van de statuten.
De heer A. Wiggers heeft aangegeven deel te willen uitmaken van de commissie voor de
vaststelling van de notulen van deze digitale ALV. Het bestuur is blij met dit aanbod. Naar een
tweede commissielid wordt nog gezocht.
10. Mutaties bestuur en commissies.
a. Voorzitterswissel. De voorzitterswissel, waarbij de heer H. Schorer zou aftreden en de
heer P. van Druenen hem zou opvolgen, zou oorspronkelijk plaatsvinden tijdens de
Algemene Ledenvergadering van 19 mei. Deze kon echter om de bekende redenen niet
doorgaan. Het voorzitterschap is statutair de verantwoordelijkheid van het bestuur, dat in
overleg met de heer Schorer besloten heeft de voorzitterswissel te handhaven op de
oorspronkelijk vastgestelde datum van 19 mei. Het officiële afscheid van de heer Schorer
zal na de zomer plaatsvinden. Het bestuur wil nu al van deze online vergadering gebruik
maken om de heer Schorer te bedanken voor het vele werk dat hij heeft verricht voor het
Genootschap en voor de rustige en evenwichtige stijl waarmee hij zijn functie heeft
uitgeoefend. Onder het voorzitterschap van de heer Schorer is een begin gemaakt met
het digitaliseren van de collectie van het Genootschap en het interesseren van de
Zeeuwse jeugd voor onze activiteiten. Dit beleid zal versterkt worden voortgezet. Tevens
zullen de bestaande contacten met cultuurhistorische en wetenschappelijke organisaties
in Zeeland en daarbuiten verder worden uitgebouwd.
b. Benoeming van drs. T. Verhaeghe de Naeyer als nieuwe thesaurier van het Zeeuws
Genootschap. In de uitnodiging voor deze online vergadering heeft het bestuur de heer T.
Verhaeghe de Nayer voorgedragen als de nieuwe thesaurier. Een korte biografie is
gepubliceerd op de website van het Genootschap: https://kzgw.nl/verslagen: ALV 17 juni
2020 - biografieën.pdf. Er waren geen bezwaren tegen deze benoeming zodat de heer
Verhaeghe de Naeyer vanaf heden deel uitmaakt van het bestuur van het Zeeuws
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c.

d.
e.

f.

Genootschap en de functie van thesaurier gaat vervullen. Het bestuur is blij met zijn
benoeming en verheugt zich op de samenwerking.
Tot conservator Zelandia Illustrata is de heer M. (Michel) van Gessel benoemd. Ook van
de nieuwe kandidaat-conservator is de biografie te lezen op de website:
https://kzgw.nl/verslagen: ALV 17 juni 2020 - biografieën.pdf. Het bestuur is blij met de
invulling van deze functie. De heer van Gessel heeft in de nieuwsbrief van het
Genootschap (20 mei) al een enthousiast stuk geschreven over een van de 18e-eeuwse
zeekaarten in onze collectie.
Mw E. Westland is afgetreden als conservator mineralen en gesteenten. Voor deze
functie staat derhalve een vacature open.
De benoeming van drs. J.W. Stolk als lid van de Werkgroep Cultuurhistorie. De heer Stolk
is van huis uit boekhistoricus en communicatiedeskundige en gaat zich bezighouden met
de activiteiten van de WCH en het Genootschap: lezingen, symposia en evenementen.
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) StrooSmit.
De nieuwe Commissie Jeugd heeft, na het succesvolle jongerenproject YESC in 2019, de
volgende opdracht gekregen van het bestuur: zorg ervoor dat over vier jaar de Zeeuwse
Jeugd weet van het bestaan van het Zeeuws Genootschap en een substantieel deel van
die groep zich daadwerkelijk heeft verbonden met een gratis lidmaatschap en gebruik
heeft gemaakt van de bronnen en de collectieonderdelen. Voor dit project is de komende
vier jaar een bedrag gereserveerd, mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het
Familiefonds Hurgronje.

11. Rondvraag
Er zijn geen vragen voor de rondvraag binnengekomen.
12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging voor ieders aanwezigheid en spreekt de
wens uit dat de volgende ALV weer onder de normale omstandigheden kan worden
georganiseerd.
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