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Aan de leden van het Koninklijk Zeeuwsch 

Genootschap der Wetenschappen 
Middelburg, 4 november 2020 

 
 
Dames en Heren, 
 
Het bestuur heeft het genoegen u uit te nodigen voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING op 
woensdagmiddag 18 november 2020 om 13.30 uur. In verband met de coronamaatregelen zal 
deze vergadering online worden georganiseerd. We volgen hierbij de richtlijnen van de tijdelijke 
wet voor verenigingen COVID-19 Justitie en Veiligheid, die per 24 april 2020 in werking is 
getreden.  
 
Agenda 
1. Opening. 
2. Mededelingen en ingekomen stukken. 
3. Verslag algemene ledenvergadering van 17 juni 2020  
4. Begroting 2021   
5. Benoeming commissie voor vaststelling notulen volgens art. 16 lid 6 van de statuten. 
6. Mutaties besturen en commissies (zie hieronder) 
7. Nieuwe leden  
8. Rondvraag en sluiting. 
 
De stukken en de procedure voor de Algemene Ledenvergadering staan op de website: 
https://kzgw.nl/kzgw/bestuurszaken/verslagen/ 
 
Er zijn vier agendapunten waarover u vragen kunt stellen, kunt stemmen en/of uw mening kunt 
geven via  info@kzgw.nl:  
3. Verslag algemene ledenvergadering van 17 juni 2020 (vragen, commentaar, goedkeuring) 
4. Begroting 2021 (vragen, commentaar, goedkeuring) 
5. Benoeming Commissie voor vaststelling notulen volgens art. 16 lid 6 van de statuten (hiervoor 
kunt u zich opgeven) 
6. De herbenoeming voor een tweede periode van vier jaar van de heer K. (Karel) Meertens, vice-
voorzitter (goedkeuring) 
   
 
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 zondagmiddag 15 november 2020, 13.30 uur. NB: 
de video van de gehele ALV zal ook na de vergadering te zien zijn. De link hiervoor staat in de 
eerstvolgende nieuwsbrief.  
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- Wilt u niet deelnemen, maar wel vragen stellen en/of stemmen, dan kan dat op hetzelfde e-
mailadres en ook tot 72 uur voor de vergadering, dus tot zondagmiddag 15 november 2020, 
13.30 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 (Woensdagmiddag 18 november 2020 om 13.30 

uur) krijgt u de toegangslink van de vergadering toegestuurd via e-mail. We gebruiken 
hiervoor de videodienst Vimeo. 

- De voorzitter opent de vergadering om 13.30 uur en begint met het uitleggen van de 
spelregels. 

- De vergadering voltrekt zich vervolgens op de klassieke manier en volgens de agenda. 
 
 
MUTATIES BESTUREN EN COMMISSIES 
 
Bestuur 
1. Afgetreden: dr. J.C. (Anya) Luscombe 
2. Herbenoeming voor een tweede periode van vier jaar: de heer K. (Karel) Meertens, vice-
voorzitter. Karel Meertens is op  29 november 2016 door de Algemene Ledenvergadering 
benoemd tot lid van het bestuur.  
3. Afscheid voorzitter (tot 18 mei 2020) jhr. mr. K.F.H. (Hugo) Schorer 
 
Commissie tot redactie van Zeeland 
1. Afgetreden: Ineke Vogel 
2. Aangetreden: Margriet Verhoef uit Middelburg. Zij werkte onder andere voor 
Museumtijdschrift en is lid van de redactieraad van Kunstschrift. Daarnaast beheert zij de 
website van een kunsttaxateur. 
 
Bijlagen (https://kzgw.nl/kzgw/bestuurszaken/verslagen/) 
I. Notulen ALV d.d. 17 juni 2020  
II. Begroting 2021  
 
 

Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur, 

Mr. Annelies Wooldrik, secretaris 
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