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Concept-verslag van de online Algemene Ledenvergadering (ALV) op woensdag 19 mei 2021. 

Aanvang: 19.00 uur. 

 

Aanwezig: P.G. van Druenen, K. Heyning, G. Jansen, E. de Landmeter, K. Meertens, J. Mesu, B. 

Monkau, R. Sanderse, T. Verhaeghe de Naeyer, M. Verhaagen, A. Wiggers, A. Wooldrik.  

 

1. Opening  

- De voorzitter van het Zeeuws Genootschap, de heer P. 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 weer gekozen is: online. Hij vertelt dat de vergadering in haar geheel wordt 

opgenomen en dat de opname via de website van het Genootschap kan worden bekeken. 

Tijdens de vergadering kunnen de deelnemers met het opsteken van een hand kenbaar 

maken dat ze willen spreken. Als alternatief is er ook de mogelijkheid om chatberichten 

te versturen.  

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

Meertens, dhr. Verhaeghe de Naeyer, mw. Wooldrik) wel fysiek aanwezig zijn, zittend op 

de voorgeschreven 1,5 meter afstand van elkaar. Naast de bestuursleden is ook aanwezig 

mw. Heyning (voorzitter Coördinatiecommissie Verzamelingen en adviseur bestuur).  

- Tenslotte wijst hij erop dat de vrijwilligers van het Zeeuws Genootschap, ondanks de 

corona-beperkingen in 2020 toch zeer actief zijn geweest. Voor 15 maart konden alle 

activiteiten gewoon doorgang vinden. Na 15 maart is er veel van huis uit gewerkt: de 

verschillende publicaties werden op tijd gemaakt en geleverd, er vond onderzoek plaats 

en er is hard gewerkt aan de verschillende digitaliseringsprojecten. De voorzitter spreekt 

de hoop én de verwachting uit dat de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering in 

november weer ‘live’ kan plaatsvinden. 

 

2. Berichten van verhindering, mededelingen en ingekomen stukken 

- Er zijn berichten van verhindering van: A.P. de Klerk, R. Broedelet, H. Schorer, R. 

Sommeijer. 

- Er zijn geen mededelingen, anders dan die later in de vergadering nog terugkomen. 

- Er zijn geen ingekomen stukken, ook niet van leden naar aanleiding van de agenda en de 

bijlagen.  
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- 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 18 november 2020 

- Het verslag van de ALV van 18 november 2020 staat op de website van het Genootschap 

(https://kzgw.nl/verslagen):ALV 19 mei 2021 - Verslag ALV 18 november 2020.pdf 

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

Sanderse en dhr. Wiggers). 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 en de Commissie.  

 

4. Jaarverslagen 2020 van de secretaris, werkgroepen en commissies  
- Deze jaarverslagen staan op de website van het Genootschap (https://kzgw.nl/verslagen):  

ALV 19 mei 2021 - Verslagen bestuur, commissies en werkgroepen.pdf. 

- De voorzitter wijst erop dat deze verslagen in december 2021 zullen worden gepubliceerd 

in het jaarboek Archief 2021-II. 

- De heer Monkau stelt een wijziging voor in een van de verslagen van de conservatoren. 

De heer Van Druenen vraagt hem om zijn ideeën in een e-mail of brief te formuleren en 

benadrukt dat de verslagen op dit moment nog in de concept-fase verkeren en dat 

commentaar zeer welkom is.  

 

5. Jaarrekening boekjaar 2020 

- De jaarrekening staat op de website van het Genootschap (https://kzgw.nl/verslagen): 

ALV 19 mei 2021 - Jaarrekening boekjaar 2020.pdf.  

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

o In 2020 bleek dat de voorziening die getroffen was om de kosten van het jubileum te 

dekken niet toereikend was. Dit kwam met name door (a) de kosten van de film 

Tijdgravers en (b) de niet begrote kosten van één van de jubileumtentoonstellingen. 

mailto:info@kzgw.nl
https://kzgw.nl/publicaties/nieuwsbrief-archief/
https://kzgw.nl/verslagen
https://kzgw.nl/verslagen
https://kzgw.nl/verslagen
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Deze extra kosten werden deels opgevangen door een verrekening van fondsen met 

een overschot, deels door het aanspreken van de algemene reserve.  

o Het financieel resultaat bleef achter ten opzichte van de verwachting, als gevolg van 

het uitblijven van activiteiten door de coronapandemie en de extra exploitatiekosten 

als gevolg van (a) extra personeelskosten door ziekte en (b) het boek in de reeks 

‘Werken’ over Jacob Schorer, waarvoor de voorziening in het verleden niet als zodanig 

was geoormerkt.  

- De heer Mesu van Auréus geeft vervolgens een uiteenzetting over de ontwikkeling van de 

beleggingsportefeuille (zie de bijlage bij dit verslag). Vragen en opmerkingen: 

o Mevrouw Heyning vraagt hoe de ontwikkelingen vanaf 1 januari zijn geweest. De heer 

Mesu: ‘er is winst gerealiseerd: 3% (16.000 euro)’.  

o De heer Meertens: ‘Er zijn nogal wat aanbieders in beleggingen in vastgoed met name 

kantoren en winkelpanden met een rendement van ca. 8%. Wat is uw mening 

hierover?’ Antwoord van de heer Mesu: ‘Prima belegging, maar ongeschikt voor 

instellingen zoals het KZGW omdat het geld voor langere tijd vastzit en je er niet 

zomaar uit kunt stappen. Met andere woorden: niet flexibel.’ 

o De heer Jansen vraagt namens de kascommissie om in het najaar een gesprek te 

organiseren ten kantore van Auréus. De heer Verhaeghe pakt dit op.  

 

6. Verslag Kascommissie over de controle van de jaarrekening 2020 en decharge bestuur 

- Het verslag van de kascommissie staat op de website van het Genootschap 

(https://kzgw.nl/verslagen/): ALV 19 mei 2021 - Kascommissie boekjaar 2020.pdf. 

- De heer Van Druenen leest het verslag voor. De conclusie is dat de conceptjaarrekening 

alsmede de balans over 2020 een goed beeld geven 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 2020 en de 

jaarrekening derhalve goed te keuren. 

- De ALV gaat hiermee akkoord.  

 

7. Benoeming Kascommissie 2021  

- De heren G. Jansen en M. Dieleman hebben aangegeven ook in 2022 deel uit te kunnen 

maken van de kascommissie die het jaarverslag over 2021 gaan beoordelen. Het bestuur 

bedankt de commissie voor hun werkzaamheden en is blij dat ook voor het boekjaar 2021 

de commissie nu is samengesteld.  

 

https://kzgw.nl/verslagen/
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8. Benoeming commissie voor vaststelling notulen volgens art. 16 lid 6 van de statuten. 

- Dhr. Sanderse en dhr. Wiggers hebben aangegeven wederom deel te willen uitmaken van 

de commissie voor de vaststelling van de notulen van deze digitale ALV. Het bestuur is blij 

met dit aanbod.  

 

9. Mutaties bestuur en commissies. 

- De ALV gaat akkoord met de volgende benoemingen: 
a. Benoeming van M.M. (Margot) Verhaagen als nieuw bestuurslid van het Zeeuws 

Genootschap.  
b. Benoeming E. (Edward) de Landmeter als conservator Mineralen en gesteenten.   

c. Benoeming van H. (Herman) Heijboer en C.M. (Marcel) Rijken als lid van de 

Werkgroep Cultuurhistorie 

d. Benoeming Webredactie: J.F. (Judith) Adriaanse, P.G. (Peter) van Druenen, M. 

(Marianne) Gossije, C.M. (Marcel) Rijken. 

 

10. Rondvraag 

- Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 

 

11. 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.  
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BIJLAGE  

Verslag 2020 inzake de aandelenportefeuille van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der 
Wetenschappen. 

Door Johan Mesu, Auréus 

2020 is een jaar dat we geen van allen snel zullen vergeten. De Corona Pandemie houdt de gehele wereld 
in haar greep. Er is al erg veel over gezegd en geschreven. Ik wil een aantal punten uit 2020 benoemen. 

1. Eerste kwartaal heeft de onzekerheid omtrent Corona en gevolgen van de lock downs de 
financieel markten en het straatbeeld in haar greep. 

2. Overheden hebben massaal steun gegeven. Door middel van NOW-regelingen, 
belastinguitstel, steun voor ZZP-ers, loondoorbetalingsregelingen, vaste lasten die deels 
worden gecompenseerd enz. enz. 

3. Centrale banken zien de balansen ontploffen. 
4. Fiscale stimuleringsmaatregelen worden aangeboden 
5. Cheques worden uitgeschreven (VS eerst 900 miljard later nogmaals 1900 miljard) 

 
Rendement op de portefeuille van het Zeeuws Genootschap  

over 2020: 4,16% (netto na alle kosten) 

 
Observaties 

• Groei en technologie aandelen doen het aanzienlijk beter dan de traditionele sectoren. 

• Verschillen in rendement springen in het oog: Nasdaq: +27%; Wereldindex: + 5%; Dividend 
fondsen: -11% 

• Presidentsverkiezingen in de VS. Spanning. Manipulatie, ontkenning en uiteindelijk winst voor 
Biden. 

• Aankondiging werkend vaccin door Pfizer: 2e week november een week na de 
presidentsverkiezingen. Gevolgd: herstel van de markt wordt breder gedragen. Ook de value-
aandelen komen terug. 

• Harde Brexit op het nippertje voorkomen. 

• Maar het heeft effect gehad. Rentes zijn verder gedaald. Financiële markten hebben het na 
het dieptepunt in maart 2020 erg goed gedaan. 

• Groeicijfers van de verschillende continenten: 

 VS Europa EM Dev Asia Nederland 

2020 -3,5 -6,6 -1,0 -3,0 

2021 6,4 4,4 8,6 3,5 

2022 3,5 3,8 6,0 3,0 

 

Actualiteit / Vooruitzichten:  
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• De markten zijn in 2020 al goed hersteld. 

• Vooruitzichten zijn positief, de diverse grote economieën komen uit de recessie. 
Winstgevendheid van de bedrijven verbetert sterk. Ook de recente 2021-Q1 kwartaalcijfers 
bevestigen dit beeld. 

• We zien aan de aanbodkant met name problemen doordat de productie niet volledig door is 
kunnen gaan. Denk hierbij onder andere aan de problemen bij (computer-)chips die ervoor 
zorgen dat andere productielijnen niet kunnen produceren (auto’s, computers, telefoons, 
enzovoort). Dit probleem is niet zomaar opgelost. 

• Inflatie steekt de kop op. Rentes zijn wereldwijd al iets aan het stijgen. 

• Voorbeeld US-rente van 0,9% eind vorig jaar naar 1,6% nu. Nederland van -0,4% naar 0,05% 
nu. Een vergelijkbaar beeld zien we in andere Europese landen. 

• Wat vorig jaar tijdens de ALV nog erg zorgelijk was, is per heden aanzienlijk verbeterd: 
- Werkloosheid loopt sterk terug, er is zelfs op delen van de arbeidsmarkt krapte! 
- Krimpscenario’s maken plaats voor groeiscenario’s 
- Er zit een geweldige bestedingsimpuls aan te komen; er is erg veel gespaard vorig jaar. 
- Het openen van de economie gaat hand in hand met de vaccinaties. In Europa staan we 

er dan -wat dat betreft- ook goed voor. Voorbeeld China, VS en Europa (best to come). 
 

Maatregelen in de portefeuille: 
 

• Focus op groeiaandelen gelegd in de Coronatijd.  

• Meer focus nu op waarde-aandelen omdat groei-aandelen op dit moment een pas op de 

plaats maken. 

• De portefeuille zodanig inrichten dat we ‘inflatie-proof” zijn: dat doen we onder andere door 

alternatieve beleggingen en grondstoffen toe te voegen. 

• Het obligaties-deel van de portefeuille zorgt voor stabiliteit. De prijs die daarvoor wordt 

betaald is een zeer beperkt rendement. Perspectief is dat dit in het gunstigste geval de 

waarde behoudt. 

 
Visie komende 12 maanden: 

• Economisch herstel zal doorzetten. Winstontwikkeling zeer positief. Aandelenkoersen zijn 

wel gestegen maar de waardering niet. 

• De scherpe stijging hebben we achter de rug, maar de ‘fundamentals’ zijn goed. Het virus zal 

meer en meer naar de achtergrond verdwijnen. Maar het zal zeker nog even duren voordat 

we weer vrij en zonder zorgen de wereld over kunnen reizen.  

• Overweging in aandelen blijft intact.  

• Het rendement dit jaar tot op heden bedraagt: 3%. 


