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concept 

Verslag algemene ledenvergadering Vrienden van het muZEEum en 
het Gemeentearchief 2016 
Gehouden op woensdag 18 mei 2016  in het Gemeentearchief, Hellebardierstraat 2  te Vlissingen 
 
Aanwezig namens het bestuur: Peter van Druenen (voorzitter), John Visser(penningmeester), Tineke 
Feij (secretaris), Jan nieboer, François Hulsbergen en Ad Tramper(adviseur) 
Afwezig met kennisgeving: Marion Ekering en Pol Verbeeck(adviseur) 
Aantal aanwezige leden: 24, incl. bestuur 
 
1. Opening 
De voorzitter opent om 19.00 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom, speciaal aan Ed 
van Reijmersdal namens het muZEEUmbestuur. 
Bericht van verhindering is ontvangen van 
Tom en Marion Ekering(bestuur) 
Niek en Heleen Peters(bestuur) 
Mevr. Bollen(lid) 
 
2.   Verslag Algemene Ledenvergadering dd. 20 mei 2015 
 Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld met dank aan de secretaris.  

 
3. Ingekomen stukken 
-Jaarverslagen 2015 van penningmeester, secretaris,  redactiecommissie en activiteitencommissie. 
Deze stukken stonden op de website van de vereniging en zijn ter vergadering aanwezig. 
-Er werden 5 afmeldingen voor de vergadering ontvangen. 
-Verslag van de kascommissie over het jaar 2015. 
-Verzoek van de redactiecommissie om de Spiegel voortaan geheel in kleur af te drukken 
 
4. Jaarverslagen 2015 
 a) Financieel jaarverslag 
John geeft een toelichting op de jaarcijfers. We is een stijgende lijn in het eigen vermogen en ook het 
steunfonds groeit, ondanks minder inkomsten. De contributie bleef in boekjaar op hetzelfde niveau. Er 
is een vraag naar de besteding van de netto winst. Er is een omissie in de vermogensmutaties van 
2014 i.p.v. 2015 
Voorzitter merkt op dat het fonds van de vrienden aardig is gestegen, er is in het boekjaar geen aan-
vraag gedaan. Hierop wordt bij beide directies aangedrongen. Hierover zijn wel ideeën. Is er geen 
behoefte aan collectie uitbreiding? 
De leden gaan akkoord met het drukken van de Spiegel in kleur. 
 b) Verslag 2013 secretaris: Tineke licht het verslag toe: ondanks de moeilijke situatie waarin het mu-
ZEEum en Archief verkeren, is het bezoekersaantal groter dan ooit, mede te danken aan uitbreiding 
met Kazematten, de Oranjemolen, de ontwikkeling van het gebied eromheen en duidelijke PR voering. 
Zij memoreert Vlissingen 700 met de vele initiatieven die er afgelopen jaar waren om Vlissingen op de 
kaart te zetten 
De vergadering heeft geen op- of aanmerkingen, het verslag wordt onder dank goedgekeurd en vast-
gesteld.  
c) Verslag 2015 van de redactie Den Spiegel: 
 Aafke Verdonk licht het verslag toe. Zij is blij dat de leden positief reageren op de “Spiegel in kleur” en 
benoemt het belang van een voortdurend aanbod van goede schrijvers, die zich spontaan vaak blijven 
aanmelden. 
Onder dank wordt het verslag van de redactie van den Spiegel goedgekeurd en vastgesteld. 
d) Verslag 2014 van de Activiteitencommissie: 
 Francois  licht het verslag en de activiteiten toe van het jaar 2015.Hij memoreert de bijzondere lezin-
gen i.h.k.v. Vlissingen 700. 
Hij dankt de dames den Exter en Peters voor de organisatie van de jaarlijkse excursie. 
Hij dankt Albert Kloosterboer voor de postverzorging. 
Enthousiaste leden kunnen zich altijd aanmelden om onderdeel te zijn van de activiteitencommissie.! 
Verslag wordt onder dank goedgekeurd en vastgesteld.  
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5. kascommissie 
a) verslag kascommissie: de kascontrolecommissie, bestaande uit mevr. Joke den Exter en de heer 
Wim Harting,  heeft de stukken gecontroleerd en goedgekeurd.  De kascommissie voor volgend jaar 
zal gevormd worden door de heer Harting en de heer Albert Kloosterboer, de leden gaan hiermee 
akkoord. 
b) Decharge 
 De kascommissie roept de leden op om bestuur en penningmeester en bestuur volledig decharge te 
verlenen over de financiële verantwoording 2015. De leden gaan hiermee akkoord. Voorzitter dankt  
de kascommissie voor haar werk.  
  
6. Samenstelling bestuur 
Dit jaar is secretaris Tineke Feij aftredend, zij heeft  10 jaar deze bestuurstaak vervuld. Zij neemt af-
scheid van ons onder dank van de voorzitter, een geschenk en bloemen…..en applaus van de le-
den..zij dankt wijlen Jan Hintzen, die haar indertijd enthousiast maakte om zich als vrijwilliger in te 
zetten. Zij dankt de leden en bestuur voor het vertrouwen. 
Voor deze vacature in het bestuur  hadden zich van tevoren geen kandidaten aangemeld. Ter verga-
dering meldt Leida Goldschanz-Wielinga zich aan voor het secretariaat. 
Zij wordt door de leden unaniem welkom geheten.  
Marion Ekering neemt na een jaar afscheid van het bestuur, zij zet zich voortaan in als vrijwilliger en 
rondleider in het muZEEum. Zij is niet aanwezig, maar vanaf deze plaats hartelijk dank, een attentie 
zal worden thuisbezorgd. 
 
8. Rondvraag 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
 
 
9. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 19.45 uur na iedereen bedankt te hebben voor haar/zijn komst 
en inbreng.  
   
 

 
 
 
 
 
Peter van Druenen-voorzitter                                                                     Tineke Feij-Flipse-secretaris 


