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Jaarverslag bestuurssecretariaat 2017 
 
 
Samenstelling bestuur in 2017: 
Voorzitter                       : Peter van Druenen 
Penningmeester            : John Visser 
Secretaris                        : Leida Goldschmitz-Wielinga 
 Leden                              : Niek Peters (ledenadministratie) 
                                          : François Hulsbergen (activiteitencommissie) 
                                          : Marianne Kloosterboer 
Adviserende leden         : Ad Tramper (namens het Gemeente-archief) 
                                           : Onno Bakker en Pol Verbeeck (namens het MuZEEum ) 
 
Bestuursvergaderingen: 
In 2017 kwam het bestuur vijf maal bijeen, te weten op 13-01, 24-03, 24-05, 22-09 en 24-11. 
De volgende onderwerpen kwamen onder meer ter tafel: 
 
*  Gesprekken met het bestuur van het MuZEEum en het archief over aankopen 
*  Verstevigen van de band met het MuZEEum en meer samenwerking 
*  Bezuinigingen op subsidie MuZEEum 
*  De onzekere toekomst van het Archief 
*  Vermindering bedrag aan het steunfonds 
*  De Mercuur 
*  Het Pieterse-planetarium 
*  De pop-up tentoonstelling van Wim Hofman 
*  Tentoonstelling “De Schelde volgens Dert” 
*  Aanvraag financiële bijdrage  herinrichting muZEEum en tentoonstelling Dert 
*  Expositie Tocht naar Chatham 
*  Schenking Familiefonds Hurgronje en bestemming schenking 
*  Ledenwerfactie en nieuwe folders 
*  Inrichting pakhuizen t.b.v. verhuur 
*  Herdenking in 2019 van de bevrijding van Vlissingen in 1944 
*  Themanummer Den Spiegel over de bevrijding  (huis aan huis verspreiden) 
*  Nieuw logo Vrienden 
*  De contributiebetaling 
*  Acquisitie advertenties voor Den Spiegel 
 
Algemene ledenvergadering: 
De ALV vond plaats op 24 mei 2017 in het Gemeentearchief. De presentielijst werd getekend 
door 24 leden. 
Onder meer de volgende onderwerpen kwamen ter tafel tijdens de vergadering: de 
teruglopende inkomsten van de contributie, daling van het ledental, hogere kosten voor Den 
Spiegel, hogere bankkosten, oplopende kosten voor pasjes, drukwerk en 
kantoorbenodigdheden, het meesturen van een acceptgiro voor de contributiebetaling, de 



opheffing van het RABO-rekeningnummer  en de verlaging van het bedrag aan het 
steunfonds met € 2000. 
Het themanummer van Den Spiegel over o.a. de familie Speckens was een succes in de losse 
verkoop. 
Op 22 september vierde het MuZEEum op feestelijke wijze haar 15- jarig bestaan op de 
locatie Nieuwendijk. 
 
Bezoekersaantallen MuZEEum. 
In 2017 trok het MuZEEm ong. 35.000 bezoekers, 20 % meer dan in 2016. Mogelijk heeft de 
verkiezing van “Het leukste uitje van Zeeland” door de ANWB daar aan bijgedragen. Ook de 
expositie over de Tocht naar Chatham trok heel wat belangstellenden, evenals de foto-
tentoonstelling  “De Schelde volgens Dert”. 
 
Schenking:  De vriendenvereniging ontving een schenking van € 10.000 van het Familiefonds 
Hurgronje vanwege haar 250-jarig bestaan. Een deel van het geld zal o.m. besteed worden 
aan de ontsluiting van het open depot. 
 
Ledental: 
Op 31-12-2017 telde onze vereniging 630 leden, waarvan 172 partnerleden. Ten opzichte 
van 2016 een terugloop van 36 leden. Helaas blijft het ledenaantal dalen. In de hoop nieuwe 
leden te werven worden oude Spiegels met een begeleidende brief in de wijken 
rondgebracht.  
 
Ledenadministratie: 
Niek Peters hield zich bezig met het opschonen en regelmatig actualiseren van de ledenlijst. 
 
Excursie: 
De jaarlijkse excursie ging deze maal naar Antwerpen, waar een bezoek gebracht werd aan 
het Van Mieghem-museum en aan het museum van de Red Star Line.  
Behalve de excursie werden er 3 lezingen gehouden. ( Zie jaarverslag 2017 van de 
activiteitencommissie) . De nieuwe activiteit “Happen & Stappen”  (17 mei) was met 50 
deelnemers wederom  een succes. 
 
Kascommissie: 
De kascommissie voor het jaar 2017 bestaat uit mw. Lies Hulsbergen en de heer Albert 
Kloosterboer. 
 
Website: 
De website www.vriendenmuzeeum.nl werd regelmatig bijgewerkt door webmaster/ 
voorzitter Peter van Druenen. 
 
Het bestuur bedankt de activiteitencommissie, de redactiecommissie van Den Spiegel, de 
kascommissie en alle betrokkenen bij de totstandkoming en de verwerking/ distributie van 
Den Spiegel voor hun enthousiaste en onmisbare inzet. 
 
Vlissingen, 01-05-2018 
 

http://www.vriendenmuzeeum.nl/


Leida Goldschmitz-Wielinga, secr.                                     Peter van Druenen, voorzitter 


