
 

 
 
 
 
 
Middelburg, 15 mei 2021 
Aan de leden van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 
 
 
Beste leden, 
 
Het bestuur heeft het genoegen u hierbij uit te nodigen voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING op 
woensdag 1 juni 2022 om 19.00 uur in de ZB Bibliotheek van Zeeland, Kousteensedijk 7, te Middelburg 
 
AGENDA 
1. Opening  
2. Berichten van verhindering, mededelingen en ingekomen stukken 
3. Verslag Algemene Ledenvergadering van 18 november 2021 (Bijlage: https://kzgw.nl/verslagen/) 
4. Jaarverslagen 2021 secretaris, werkgroepen en commissies (Bijlage: https://kzgw.nl/verslagen/) 
5. Jaarrekening 2021 (Bijlage: https://kzgw.nl/verslagen/) 
6. Verslag Kascommissie over de controle van de jaarrekening 2021 en decharge bestuur (Bijlage: 

https://kzgw.nl/verslagen/) 
7. Benoeming Kascommissie 2022: NB: twee nieuwe leden gevraagd!  
8. Benoeming commissie voor vaststelling notulen volgens art. 16 lid 6 van de statuten: NB: twee 

nieuwe leden gevraagd!  
9. Mutaties bestuur, commissies en werkgroepen. 

a. benoeming Commissie tot redactie van Archief & Werken: drs. A.R. (Rob) Frederiks 
b. benoeming Commissie tot redactie van Archief & Werken: drs. C.M. (Marcel) Rijken 
c. benoeming Commissie tot redactie van Archief  (Jaarverslagen): M. (Marianne) Gossije 
d. benoeming Commissie tot redactie vanhet  tijdschrift Zeeland: J.J.I.M. (Jan) van Damme 
e. benoeming conservator Boeken: R. (Rob) Bertijn 
f. benoeming conservator Handschriften: drs. J. (Jan) van Loo 
g. benoeming Coördinatiecommissie Verzamelingen: drs. A. (Anna) de Bruyn  
h. benoeming Webredactie:  prof.dr. P.A. (Peter) Henderikx 
i. benoeming Webredactie: drs. I. (Ivo) van Loo 
j. benoeming Webredactie:  drs. B. (Bernard) Meijlink  
k. benoeming Webredactie:  dr. C.J.M. (Kees) Musters  
l. benoeming Webredactie:  ir. A. (Bram) Verkruysse 
m. benoeming Werkgroep Cultuurhistorie: mw. drs. E.J. (Eva) Cossee 
n. herbenoeming voor een tweede termijn van vier jaar in het bestuur van het KZGW: drs. P.G. 

(Peter) van Druenen 
10. Rondvraag 
 
NB: De bijlagen bij deze agenda staan op de website bij de agenda; bijlagen en 
toelichtingen vindt u ook op https://kzgw.nl/kzgw/verslagen/. 
 
--- 
PAUZE 
--- 
LEZING door dr. Gerard van Keken over de geschiedenis van de Zeeuwse wijnhandel, inclusief proeverij. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur, 
Mr. Annelies Wooldrik, secretaris 


