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KONINKLIJK  ZEEUWSCH  GENOOTSCHAP  DER  WETENSCHAPPEN 
 
 
Verslag van de algemene ledenvergadering op 13 juli 2016 in de Johanna Kruitzaal en Wim Hofmanzaal 

van de ZB, Kousteensedijk 7, Middelburg. Aanvang: 19.30 uur. 
 
Aanwezig Mevr. A.K. van Noppen, mevr. Drs. C.E. Heyning, mevr. Drs. I.H. Vogel-Wessels Boer, mevr. C. 

Punt-Voorbij, mevr. A.M.L. Heering, mevr. A. Feldbrugge, mevr. G.H. Wisse, mevr. H. Loeff, 
mevr. G.M. Waasdorp, mevr. L.C.J. Goldschmitz-Wielinga, mevr. J.F. Adriaanse, mevr. A. 
Wooldrik; en de heren Mr. M.M. Steenbeek, Jhr. Mr. K.F.H. Schorer, Dr. W. v.d. Broeke, Drs. 
G.R. Heerebout, C.J.G.T.M. van Kempen, P.H. de Dreu, J.A. de Jonge, F.A.D. van Nieulande, J.C.P. 
Willemse, H. Nijhuis, Drs. B. Monkau, G. Kingma, J. Janse, J. ter Welle, Drs. A.C. Meijer, A.J. Sol, 
L. Coppoolse, Mr. M.W. Dieleman, P. Aarsen, Drs. A. van Klaveren , Prof. Dr. A.C. van Dixhoorn, 
Dr. A. Maas. 

 
Afwezig met bericht van verhindering: De heren H.G. Joziasse RA, Dr. A.P. de Klerk, Dr. R. Rijkse, P. 

Moree, J. de Smit, Mr. J.W. van Koeveringe, Drs. F. van der Doe en mevrouw V. Frenks, A. 

Verboom, mevr. F. Petiet en mevr.  Drs. E.J.M. v.d. Geest. 

 

 
1. Opening. 

 
De voorzitter, de heer mr. M.M. Steenbeek, heet de aanwezigen welkom. Dhr. Joziasse is afwezig in 
verband met dringende verplichtingen in Frankrijk. 
Er zijn geen wijzigingen in de agenda. 
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken. 
 
Mededelingen: 
 

a. Jubileum: De plannen voor het jubileum zijn inmiddels verder uitgewerkt. Er komt een 
Nederlandstalige publicatie, een Engelstalige bundel en wellicht een kinderboek. De traditie 
van de prijsvraag wordt in ere hersteld, dankzij het Familiefonds Hurgronje. We zijn hierover 
in gesprek met de PZC en zij zijn ook enthousiast; het publiek zal worden gevraagd Om 
suggesties te doen over de vraagstelling. Er worden tentoonstellingen in de provincie 
georganiseerd, er zijn plannen voor een concert door de Van Zwieten Compagny en er wordt 
gewerkt aan een fietstocht. Er is al geld beschikbaar voor de jubileumplannen en in de loop 
van het jaar zullen er aanvullende fondsen geworven worden. 
 

b. Het Archief 2015 en het collegeboekje zullen medio augustus verstuurd worden naar alle 
leden. Alle lezingen zijn nu al te zien op de website. Tevens ontvangen de leden een 
voorinschrijving voor de Genootschapsagenda van 2017. Deze agenda wordt uitgegeven door 
drukkerij ‘Het Paard van Troje’ in Goes. Het Genootschap loopt hierbij geen financieel risico. 
De agenda is wel door onze conservatoren samengesteld. Het bestuur hoopt dat het een 
succes wordt zodat de agenda weer jaarlijks beschikbaar komt. 
 

c. In december werd na de ALV ‘Met de conservatoren aan tafel’ georganiseerd. De opkomst was 
erg laag, maar de conservatoren waren erg enthousiast. Leden konden langskomen om een 
eigen object te tonen of vragen te stellen over de collectie. Dit jaar organiseren we het weer, 
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ditmaal op een bijzondere locatie, Buitenplaats Overduin te Oostkapelle op zondagmiddag 9 
oktober 2016. We hopen veel leden te mogen verwelkomen. Nadere informatie volgt op de 
website. 
 

d. Op 23 september 2016 wordt de Vrijwilligersmiddag georganiseerd voor alle mensen die zich 
hebben ingezet het afgelopen jaar voor het Genootschap. De locatie is het Zeeuws Archief. 
Alle vrijwilligers ontvangen een uitnodiging. 
 

e. Aanwinsten van het Genootschap: op de website kunt u onder het kopje: "aanwinsten 
collecties" vinden wat het Genootschap in het afgelopen jaar aan schenkingen heeft 
ontvangen. Wij zijn zeer ingenomen met  de schenking van ruim honderd meisjesboeken van 
twee conservatoren, E. van der Doe en L. Van der Geest. Onze website geeft uitsluitsel over 
het belang van deze schenking. Tevens ontvingen wij een schenking van mr. W. Dutilh uit 
Aerdenhout: de eerste drie deeltjes uit de 5-delige reeks ‘Zeeland in bewogen dagen’, 
uitgegeven door de firma Altorffer in 1945-1946. Van prof. A.F.M. Moorman uit Amsterdam 
kreeg het Genootschap als schenking een groot aantal boeken over voornamelijk Zeeuwse 
onderwerpen. Deze schenkingen hebben wij in dankbaarheid aanvaard. 
 

f. De Berg van Troje in Borssele: deze vliedberg, eigendom van het Genootschap, wordt gepacht 
en beheerd door de Stichting Het Zeeuwse Landschap. De Stichting heeft de locatie 
gedeeltelijk voor het publiek toegankelijk gemaakt en ontwikkelt plannen om de 
toegankelijkheid nog te vergroten. 

  
Ingekomen Stukken: 
Berichten van verhindering: zie boven. 
 

3. Verslag algemene ledenvergadering van 17 december 2014. 
 
Het verslag is gecontroleerd door de door de Commissie voor de vaststelling van de notulen, bestaande 
uit de heer L. Coppoolse en mevrouw A.K. van Noppen. 
De voorzitter doet nog een oproep om gebruik te maken van de mogelijkheid om een periodieke 
schenking te doen. Dit levert ook nog een belastingvoordeel op. 
De voorzitter vraagt aandacht voor de Activiteitencommissie: er wordt ieder jaar zeer veel werk verzet 
door de commissie in verband met het organiseren van de lezingen en colleges voor het Genootschap. 
Dit jaar zijn er twee leden afgetreden en de commissie zoekt dringend nieuwe leden. De heer Van 
Klaveren geeft aan dat hij een natuurkundige bereid heeft gevonden tot de commissie toe te treden, 
maar benadrukt dat er meer commissieleden welkom zijn. 
De werkgroep Geologie heeft het 50-jarig jubileum gevierd met een mooie bijeenkomst en de 
presentatie van de gids “Zeeuwse Fossielen”.  Het succes van de gids is zo groot, dat er al gewerkt 
wordt aan een tweede druk. Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de notulist en de commissie. 
 

4. Jaarverslagen 2014 secretaris en commissie Verzamelingen. 
 
Jaarverslag secretaris en verzamelingen: 
Er zijn geen vragen naar aanleiding van de jaarverslagen. 
Beide jaarverslagen worden goedgekeurd. 
 

5. Financieel verslag 2015. 
 
De voorzitter vervangt vandaag de thesaurier, de heer H.G. Joziasse, en geeft een toelichting op de 
concept-jaarrekening 2015. 
De jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 3.679,--. 
De rente, dividenden en koersresultaten zijn lager dan begroot. De contributie blijft een zorgenpost 
door het teruglopen van het ledenaantal.  
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Een bedrag van € 2.915,- gaat naar het Fonds voor de Verzamelingen. Dit bedrag bestaat uit de 
ontvangen reproductierechten, de vrijwillige toeslag op de contributie, de donaties van de 
begunstigers en het saldo van reproducties. De verkoop van publicaties bedroeg in 2015 € 570,- en 
gaat naar het Publicatiefonds. Er is € 194,- toegevoegd aan de algemene reserve.  

De concept-jaarrekening 2015 is gecontroleerd door de kascommissie, bestaande uit de heren L. 
Moelker en P.H. de Dreu.  De voorzitter leest het verslag van de kascommissie voor.  De kascommissie 
heeft de concept-jaarrekening steekproefsgewijs gecontroleerd aan de hand van de bankafschriften 
en facturen. Alle vragen van de commissie zijn door de thesaurier op bevredigende wijze beantwoord. 
De kascommissie deelt de zorgen van het bestuur dat de lage rente de opbrengsten van de beleggingen 
kan aantasten. De kascommissie stelt de algemene ledenvergadering voor het bestuur en de thesaurier 
te déchargeren en de jaarrekening 2015 goed te keuren. Er zijn geen vragen meer, het bestuur en de 
thesaurier worden gedéchargeerd en de jaarrekening 2015 wordt goedgekeurd. 
 
De heer L. Moelker treedt af als lid van de kascommissie. De heer P.H. De Dreu blijft nog een jaar lid 
van de kascommissie, de heer M.W. Dieleman meldt zich aan.  
 

6. Benoeming commissie voor vaststelling notulen volgens art. 16 lid 6 statuten. 
 
Volgens de statuten moeten per vergadering twee leden benoemd worden voor vaststelling van de 
notulen. De heren A. van Klaveren en G. Heerebout melden zich hiervoor aan. 
 
 

7. Mutaties besturen en commissies. 
 
Conservator Naturalia: Mevrouw H. Loeff wordt voorgedragen als conservator Naturalia. 
Activiteitencommissie: Afgetreden mevrouw J.M. Metselaar-Brussaard en de heer C.E. Hulstaert. 
De afgetreden commissieleden worden voor hun inzet hartelijk bedankt. 
 
Het Zeeuws Genootschap kan niet functioneren zonder de vele vrijwilligers die met grote inzet hun tijd 
en kennis geven aan het verzamelen, beheren en bestuderen van de collecties, aan het verzorgen van 
publicaties en aan veel andere taken. Dat was al zo in 1769 en dat is nog steeds het geval. 
Twee voorbeelden bij uitstek van die inzet zijn de conservatoren Freddy van Nieulande en Ineke Vogel. 
Freddy is al 34 jaar conservator Natuurhistorische Voorwerpen, met name Mollusken en heeft zich een 
reputatie verworven als deskundige, ook bij professionals op dat gebied. Hij heeft meegewerkt aan 
publicaties, is frequent te vinden in het Zeeuws Museum als beheerder van de collecties op zijn gebied, 
verzamelt nog steeds en laat regelmatig en enthousiast kinderen kennismaken met schelpen en 
fossielen. 
Ineke van Vogel is 30 jaar conservator Zelandia Illustrata. Die collectie van prenten en kaarten is 
waardevol in vele opzichten. Ze is een consciëntieus beheerder van de collectie. Ze heeft vele jaren 
meegewerkt aan het uitbrengen van de Genootschapsagenda waarvoor zij afbeeldingen uit de 
Zelandia koos en die voorzag van Nederlandse en Engelse bijschriften. Dat was tijdrovend werk maar 
leidde wel tot juweeltjes van agenda’s die een prachtig visitekaartje voor het Genootschap vormden. 
Vanwege hun vele verdiensten voor het Genootschap stelt het bestuur voor hen tot ereleden te 
benoemen. De vergadering stemt met applaus in. De vergadering gaat akkoord met bovenstaande 
benoemingen en mutaties. 
 

8. Nieuwe leden. 
 
Behalve de in de oproep vermelde nieuwe leden zijn er nog drie aanmeldingen binnengekomen, te 
weten: de heer H.G. Breitschaft, de heer Jhr. mr. J.W. Steengracht van Oostcapelle en de heer Mr. J. 
Oggel. 
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9. Rondvraag. 
 
De heer G. Heerebout geeft aan dat de website mooi is, maar dat we, als we willen verjongen, er een 
facebookpagina bij moeten maken. Dit sluit aan bij de tips die studenten van de UCR aan de heer A. 
Maas hebben gegeven naar aanleiding van de vraag hoe we het lidmaatschap van het Genootschap 
voor jongeren toegankelijker kunnen maken. Het bestuur zal deze waardevolle suggestie serieus 
nemen. De heer  A. van Klaveren geeft aan dat de oproep voor de activiteitencommissie op een andere 
plaats gesitueerd mag worden op de website, niet onder het kopje contact. Ook dit wordt bekeken. 
 
De vergadering wordt gesloten door de voorzitter en hij bedankt alle aanwezigen. 
 
Na de vergadering geeft Dr. A. Maas, fellow van het Genootschap een lezing met als titel: Hoe de 
wetenschap uit Middelburg verdween. 
 


