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Verslag van de online Algemene Ledenvergadering (ALV) op woensdag 18 november 2020. 

Aanvang: 13.30 uur. 

 

Aangemeld: J. Adriaanse, Chr. Boland, R. Buijse, P. van Druenen, A. Feldbrugge, L. Goldschmitz-

Wielinga, C. Greven, K. Heyning, C. de Jonge, A. Luscombe, K. Meertens, B. Monkau, H. Nellen, A. 

van Noppen, R. Sanderse, H. Schorer, B. Schorer, J. Schorer, D. Siebrecht, M. Steenbeek, T. 

Verhaeghe de Nayer, M. Verhoef, J. de Weerd, A. Wiggers, A. Wooldrik. 

Afgemeld: P. de Dreu, V. Frenks, L. Geluk-Poortvliet, C. van Immerseel, A. de Klerk, J. de Smit, H. 

Sonneveld. 

 

 

1. Opening  

- De voorzitter van het Zeeuws Genootschap, de heer P.G. van Druenen, opent de 

vergadering om 13.30 uur en heet de aangemelde leden van harte welkom. Hij 

memoreert de bijzondere omstandigheden waarin deze ALV plaatsvindt en vooral de 

vorm die weer gekozen is: online.  

- We volgen hierbij de richtlijnen van de tijdelijke wet voor verenigingen COVID-19 Justitie 

en Veiligheid, die per 24 april 2020 in werking is. 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 (met behulp van een chat-functie) als ervoor (met behulp van e-

mail en/of de post, tot zondagavond 14 juni 2020, 19.00 uur).  

- De voorzitter wijst erop dat bij deze vergadering de bestuursleden (naast hemzelf: dhr. 

Meertens, mw. Luscombe, dhr. Verhaeghe-de Naeyer, mw. Wooldrik) wel fysiek aanwezig 

zijn, zittend op de voorgeschreven 1,5 meter afstand van elkaar. Naast de bestuursleden 

zijn ook aanwezig mw. Adriaanse (secretaresse van het Genootschap), mw. Heyning 

(voorzitter Coördinatiecommissie Verzamelingen), dhr. Nellen (hoofdredacteur Archief & 

Werken) en de heren Steenbeek en Schorer (oud-voorzitters).   

 

 

 

 

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
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- Mededelingen 

De voorzitter deelt de vergadering mee dat het noemen van de namen van nieuwe leden 

geen onderdeel meer zal zijn van de vergadering. Dit in verband met de aangescherpte 

privacywetgeving (AVG). Wel wordt elk jaar het totaal aan nieuwe leden vermeld: vanaf 

november 2019 waren dat er tot en met oktober 2020: 36.  

- Ingekomen stukken: geen 

- Voor wat betreft de voorgaande twee punten (Mededelingen en Ingekomen stukken) 

benadrukt 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/.  

 

3. Verslag Algemene Ledenvergadering van 17 juni 2020 

- Het verslag van de ALV van 17 juni 2020 staat op de website van het Genootschap: 

https://kzgw.nl/verslagen: 2020-06-17-Verslag-ALV-17-juni-2020-1.pdf 

- Het verslag is gecontroleerd door de Commissie voor vaststelling van de notulen (dhr. 

Wiggers en dhr. Sanderse). Er waren geen inhoudelijke correcties, wel een aantal 

opmerkingen met betrekking tot de formuleringen en de opmaak. Deze zijn inmiddels 

doorgevoerd in het verslag en in de online-versie van het verslag.  

- Er waren vanuit de leden geen vragen of opmerkingen.  

- Het verslag wordt daarom vastgesteld met dank aan de secretaris, secretaresse en de 

Commissie.  

 

4. Begroting 2021 

- De begroting staat op de website van het Genootschap: https://kzgw.nl/verslagen: 2020-

11-18-Begroting-2021-digitaal-2.pdf.  

- De thesaurier van het genootschap, dhr. Verhaeghe-de Naeyer licht de begroting toe. 

Opvallende punten: 

o De kosten voor het secretariaat worden gesplitst in een deel secretariaats-uren en 

een deel project-uren. Het eerste deel bedraagt zes uur per week. In die uren zitten 

de ledenadministratie en de administratieve handelingen voor de conservatoren, de 

commissies en de werkgroepen. De andere uren, het tweede deel, worden 

projectmatig ingevuld. De komende jaren zullen dat vooral de Commissie Jeugd, de 
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Collectie Online en het nieuwe internetportal zijn. Kenmerk van deze uren zijn dat ze 

óf voorzien zijn op de balans (zoals de komende jaren de Collectie Online), óf extern 

worden gefinancierd (zoals de Commissie Jeugd).   

o De kosten voor de werkgroepen en de commissies bedragen samen 37.000 euro. De 

belangrijkste bestanddelen hiervan zijn: 10.000 euro voor de verdere digitalisering 

van de collectie (Collectie Online) en 25.000 euro voor de Commissie Jeugd.  

o De kosten voor de producties (tijdschrift Zeeland en Archief en Werken) zijn iets hoger 

ingeschat vanwege de te verwachten stijging van de papierkosten.  

o De contributies zijn iets lager ingeschat dan het gerealiseerde totaal van 2019 en 

2020.  

o De koersresultaten zijn ingeschat op een totaal van 6.000 euro. Dat bedrag is tot 

stand gekomen door het gemiddelde rendement te berekenen tussen 1 januari 2014 

en 1 oktober 2020 (1,3%) en door de marktverwachtingen voor 2021 minus de 

beleggingsfee van de beleggingsadviseur van het Genootschap.   

- Mw. Feldbrugge had voorafgaand aan de vergadering de vraag gesteld waarom de 

secretariaatskosten in 2021 veel lager uitvallen dan in de voorgaande jaren. Deze vraag is 

inmiddels mondeling door de thesaurier beantwoord.  

- Mw. Van Noppen, stelt via de ‘live-chat’ de volgende vraag: In het verleden was er altijd 

een uitgebreide toelichting op de begroting beschikbaar. Dat heb ik nu gemist. Ik zou het 

op prijs stellen in het vervolg weer tijdig een uitgebreide toelichting te kunnen zien om 

beter gerichte vragen te kunnen stellen. Ook deze vraag is inmiddels mondeling door de 

thesaurier beantwoord. De voorzitter zegt daarnaast toe dat de toelichting op de 

begroting volgend voorafgaand aan de vergadering zal worden gepubliceerd.  

 

5. Benoeming commissie voor vaststelling notulen volgens art. 16 lid 6 van de statuten. 

Dhr. Wiggers en dhr. Sanderse hebben 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.  

 

6. Mutaties bestuur en commissies. 

- Bestuur 

o Herbenoeming voor een tweede periode van vier jaar: dhr. Meertens, vice-voorzitter. 

Hij is op 29 november 2016 door de Algemene Ledenvergadering benoemd tot lid van 

het bestuur. De ALV gaat akkoord met de tweede termijn.  

o Afscheid voorzitter (tot 18 mei 2020) dhr. Schorer. Zoals bekend is de vacature van 

voorzitter in mei 2020 opgevuld door dhr. Van Druenen. Deze bedankt zijn voorganger 
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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 dhr. Schorer is het ledental toegenomen. Vooral de 

samenwerking met het Familiefonds Hurgronje waarmee een collectief abonnement 

kon worden afgesloten, betekende veel voor het Genootschap. Van de opbrengst 

kunnen gedurende vijf jaar de jeugdactiviteiten worden bekostigd. Tevens 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. Voor zijn voorzitterschap werd aan dhr. Schorer de 

Genootschapspenning uitgereikt. Tijdens zijn dankwoord verraste deze de aanwezigen 

met een schenking aan het Genootschap: een portret uit 1922 van Floor Wibaut, 

geboren en getogen Zeeuw en beroemd geworden als de gezichtsbepalende 

wethouder van volkshuisvesting in Amsterdam gedurende de eerste drie decennia van 

de 20e eeuw. Wibaut zelf heeft het gesigneerd. De kunstenaar was Engelien Reitsma-

Valenca. De schenking wordt ondergebracht in de collectie van de Zelandia Illustrata. 

Begin 2021 zal in de nieuwsbrief van het Genootschap wat dieper worden ingegaan 

op dit bijzondere werk. 

Via de ‘live-chat’ kwamen er, naast (geschreven) applaus, twee reacties binnen: 

▪ (dhr. Monkau) Hugo heeft bij mij de indruk doen postvatten door zijn gevoel voor 

opmerkzaamheid. Peter heeft hem juist getypeerd. Ik zal nooit vergeten dat hij 

tijdens een vergadering een vraag kon afleiden van mijn blik. Enorm bedankt voor 

je organisatorisch betoon en innemende persoonlijkheid. 

▪ (dhr. Siebrecht) Langs deze weg wil ik graag alle afgetreden bestuursleden 

bedanken voor hun inzet!  

o Afgetreden: mw. Luscombe. Voor deze vacature is nog geen opvolger gevonden. De 

voorzitter bedankt haar voor de vier jaar dat zijn bestuurslid was. Hij memoreert dat 

zij onder andere de samenwerking met de UCR in haar portefeuille had. Deze 

samenwerking resulteerde onder meer in vier fellowships die het Genootschap heeft 

bekostigd en die evenzoveel interessante projecten heeft opgeleverd. Daarnaast 

sprak hij zijn waardering uit voor de directe en open stijl waarin mw. Luscombe 

deelnam aan de vergaderingen en voor de zeer interessante lezing die zij gaf na 

afloop van de voorjaars-ALV van 2018 over de bijzondere vriendschap tussen de 

Roosevelts en de Nederlandse Koninklijke Familie. 

- Commissie tot redactie van Zeeland 
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o Afgetreden: mw. I. Vogel (een afscheidsartikel is te vinden in Zeeland 29-3). 

Aangetreden: mw. M. 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. 

 

7. Rondvraag 

- Via de ‘live-chat’: mw. Greven (Rijksmuseum), Het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap 

beheerd een fraaie verzameling ‘Schutterij en Burgerbewapening’ van nationaal belang. 

Graag nodigen wij u uit om deze collectie - indien dat weer kan qua corona - bij de 

voorbereiding van het boek over de Schutterijen te komen bekijken! 

 

8. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging voor ieders aanwezigheid en spreekt 

nogmaals de wens uit dat de volgende ALV weer onder de normale omstandigheden kan 

worden georganiseerd.  


