
 

KONINKLIJK ZEEUWSCH GENOOTSCHAP DER WETENSCHAPPEN 

         Middelburg, december 2015 
 
Geachte leden, 
 

'Aan tafel met de conservatoren'. 

 

Het Zeeuws Genootschap verzamelt, beheert en publiceert al meer dan twee eeuwen. Daarbij 

spelen de conservatoren een belangrijke rol. Dank zij hun kennis wordt goed voor onze collecties 

gezorgd. Van die kennis kunnen u als lid, maar ook gezinsleden en vrienden op donderdag 17 

december a.s. vanaf 20.30 in de Zeeuwse Bibliotheek profiteren. 

U kunt dan aan tafel met de conservatoren! Hierbij kunt u aanschuiven bij een conservator naar 

keuze. Dat kan zijn vanwege de collectie die hij of zij beheert of vanwege haar of zijn specifieke 

kennis. En als u zelf thuis objecten heeft  (naturalia, gesteente, artefacten, boeken, prenten etc. ) 

waarvan u wat meer wilt weten, kunt u die meebrengen en ze samen met de betreffende 

conservator bekijken.   

Dit initiatief van de conservatoren biedt u de gelegenheid om hen (nog) beter te leren kennen en  

met (nieuwe) leden onderling kennis te maken. Ongetwijfeld kunnen de conservatoren 

interessante informatie met u delen en bijbehorende anekdotes vertellen. 

 

 

De aanwezige conservatoren zullen zijn: 

 

Historische voorwerpen en Objecten, Kunst en Kunstnijverheid: Katie Heyning  

Historische voorwerpen:  Marianne Gossije  

Archeologische Voorwerpen: Aagje Feldbrugge 

Handschriften en boeken:  Ronald Rijkse  

Natuurhistorische Voorwerpen, Mollusken: Freddy van Nieulande & Jan Piet Bekker  

Historisch-Topografische Atlas Zelandia Illustrata: Veronica Frenks 

Naturalia: Gerard Heerebout 

Wij hopen u die avond te mogen verwelkomen! 
 
 

Kousteensedijk 7, 4331 JE Middelburg 
Telefoon: 0118-654347, e-mail: info@zeeuwsgenootschap.nl 

Rabobank IBAN: NL78RABO0324497601 BIC: RABONL2U  



 

Het tafelen met de conservatoren zal worden voorafgegaan door de halfjaarlijkse ALGEMENE  

LEDENVERGADERING, te houden op donderdag 17 december 2015 van 19.30 tot 20.15 uur (zaal 

open 19.15 uur), waarvoor het bestuur u uiteraard eveneens van harte uitnodigt.  

 

De vergadering zal worden gehouden in zaal 1 en 2 van de Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk 

7, te Middelburg. 

 

De agenda luidt als volgt: 

 

1. Opening 

2. Mededelingen en ingekomen stukken. 

3. Verslag algemene ledenvergadering van 8 juli 2014. 

(Dit verslag kan op aanvraag per post of e-mail worden toegezonden en is te zien op de 

website www.kzgw.nl onder kzgw/bestuurszaken/verslagen) 

4. Begroting 2016.      (zie bijlage) 

(Een uitgebreide toelichting kan op aanvraag per post of e-mail  worden toegezonden en 

is te zien op de website www.kzgw.nl onder kzgw/bestuurszaken/verslagen) 

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

6. Jubileum.        

7. Mutaties besturen en commissies.    (zie bijlage) 

8. Nieuwe leden.      (zie bijlage) 

9. Rondvraag en sluiting. 

 

20.30 uur: Aan tafel met de conservatoren 

 

Na afloop is er gelegenheid voor het drinken van een borrel.  

 
         Het bestuur. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.kzgw.nl/
http://www.kzgw.nl/


BIJLAGE. 
 

Geachte leden, 
 
Op de ledenvergadering van 8 juli 2015 hebben wij u met trots onze nieuwe website 

www.zeeuwsgenootschap.nl gepresenteerd, waarmee wij een stap verder de digitale wereld in zijn 

gegaan. De website zal de komende jaren verder worden uitgebouwd om u van meer informatie te 

kunnen voorzien, o.a. over de collectie van het Genootschap. 

Vorig jaar hebben wij in  de begeleidende brief bij de contributienota al gemeld dat wij de facturen vanaf   

2016 graag digitaal willen verzenden, dit om zoveel mogelijk administratie- en portokosten te besparen 

voor het Zeeuws Genootschap. 

Het Zeeuws Genootschap vindt het belangrijk om u goed te kunnen informeren en met u te kunnen 

communiceren. Dat is ook belangrijk als er op het laatste moment iets wijzigt bij een activiteit.  Bovendien 

kunnen wij u dan een herinnering sturen en u het laatste nieuws laten weten.  

Het voornemen is om vanaf 1 januari 2016 de oproep voor de Algemene Ledenvergadering dan ook 

alleen per mail aan u toe te sturen.  

Natuurlijk hebben wij daarvoor uw emailadres nodig. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om dit door te 

geven. Het spreekt van zelf dat wij dat alleen gebruiken voor communicatie met u en het onder geen 

beding  aan derden beschikbaar zullen stellen. Graag vragen wij dan ook hiervoor uw medewerking. 

Wij ontvangen graag een email met uw naam, adres en emailadres, zodat wij dit juist kunnen opnemen 

in onze administratie.  

Heeft u dit al gestuurd, dan hoeft u geen email sturen, uw gegevens zijn al verwerkt. 

Mocht u géén email kunnen ontvangen, dan verzoeken wij u dit door te geven aan het secretariaat. In dat 

geval zullen we u dan de correspondentie per post blijven toesturen. 

Met vriendelijke groet, 

Hans Joziasse 

Thesaurier 

 

info@zeeuwsgenootschap.nl  

http://www.zeeuwsgenootschap.nl/


 
BIJLAGE. 

 
 

MUTATIES  BESTUREN  EN  COMMISSIES. 
 

Bestuur: De termijn van mevr. Mr.  S.  Köller loopt af per 1 januari 2015; zij stelt zich 

wegens drukke werkzaamheden niet herkiesbaar. Het bestuur hoopt u een kandidaat te 

kunnen voorstellen.  

Conservatoren: De heer H.W. Nijhuis wordt ter benoeming voorgedragen als conservator 

Natuurhistorische voorwerpen, Mollusken. 

De leden van de commissies en conservatoren worden voor herbenoeming voorgedragen. 

 
NIEUWE  LEDEN. 

 
Naam.  Woonplaats. 
 
SCEZ  Middelburg 

Dhr. M. Adriaanse  Monster 

Jhr. Mr A. van Doorn  Wassenaar 

Mevr. A.M. Vermazen  Oostkapelle 

Mevr. P. van der Werf  Middelburg 

Mevr. E. Verbeek   Domburg 

Dhr. Sauer   Domburg 

Mevr. G.T.M. van der Hoogte  Middelburg 

Dhr. W. de Veij  Middelburg 

Drs. G.J. van der Meer Mohr  Den Haag 

P. Groen  Zierikzee 

P.C. Boland   Middelburg 

Mevr. M.H.J. Boland-de Vries  Middelburg 

Mevr. H. Loeff  Zierikzee 

Dhr. D. Veerman  Den Haag 

Dr. H. T Nefs  Voorburg 

 

  



BIJLAGE. 
 

Tip: voor uw Kerstcadeau of Nieuwjaarsgift 

 

Geef uw kind of kleinkind een lidmaatschap van het Zeeuws Genootschap cadeau 

 

Bespeurt u bij uw kinderen of kleinkinderen een gezonde nieuwsgierigheid naar het wezen van onze 

planeet, naar wat zich allemaal in het planten en dierenrijk af heeft gespeeld, naar wat mensen vroeger 

maakten en waarom? Geef dan eens een lidmaatschap van het Genootschap cadeau.  

Het Zeeuws Genootschap beheert een enorme schat aan kennis, voorwerpen en geschriften die bestemd 

zijn om te delen met zoveel mogelijk geïnteresseerden, jong en oud. Nieuwsgierigheid is de bron van alle 

wetenschap. De kinderen van nu zijn de wetenschappers van de toekomst en ook toegewijde liefhebbers 

kunnen plezier hebben van de kennis die het Zeeuws Genootschap biedt. 

Het Genootschap is aan het vernieuwen. Het eerste dat u ervan gemerkt heeft, is de nieuwe website 

waarop in de loop van de komende jaren veel meer wetenswaardigheden over de collecties zullen komen 

te staan. Door deze website zal ook het onderling contact toe kunnen nemen: vragen kunnen online 

worden gesteld, ook door jonge kinderen, antwoorden vrij snel gegeven. 

 

Een toenemend ledenaantal stelt het Genootschap nog beter in staat hieraan te werken. Het 

lidmaatschap is ook méér dan het ontvangen van onze publicaties, u steunt er de wetenschap mee en wij 

kunnen onze (kunst)collecties hierdoor onderhouden, beheren en uitbreiden.  

U ondersteunt het behoud van kunst en wetenschappen in Zeeland door uw lidmaatschap. Helpt u ook 

mee? 

Aanmelden kan via onze website: www.kzgw.nl/kzgw/lid-worden/ 

 

Lidmaatschap 

De contributie bedraagt  voor jeugdleden (tot 30 jr.  € 25,00 per jaar). 

Het lidmaatschap van het Genootschap staat voor iedereen open. Leden ontvangen het tijdschrift Zeeland (4x per 

jaar), het jaarboek Archief en krijgen 50% korting op de toegang tot het Zeeuws Museum. Daarnaast genieten zij 

reductie op deelname aan de Genootschapscolleges en op de aankoop van publicaties.  

 


