
Jaarverslag bestuurssecretariaat 
 

Samenstelling bestuur in 2018 
 
voorzitter                       : Peter van Druenen 
penningmeester           : John Visser 
secretaris                        : Leida Goldschmitz-Wielinga 
leden                               : François Hulsbergen (activiteitencommissie) 
                                           Niek Peters (ledenadministratie) 
                                           Marianne Kloosterboer-Dijkstra     
adviserende leden        : Ad Tramper (namens het Gemeentearchief) 
                                           Onno Bakker en Pol Verbeek (directie MuZEEum )     
 

Bestuursvergaderingen 
In 2018 kwam het bestuur vijf maal bijeen, te weten op 19-01, 23-03, 30-05, 05-10 en 07-12. 
De Algemene Ledenvergadering vond plaats op 30-05-2018.  
In het verslagjaar was er regelmatig overleg tussen de bestuursleden en de adviseurs van het 
MuZEEum en het Gemeentearchief. 
 
Op de bestuursvergaderingen kwamen onder meer de volgende onderwerpen ter sprake: 
 
*  ANBI-status voor de Vrienden 
*  Schenking familiefonds Hurgronje 
*  Contributiebetaling per acceptgiro 
*  Onduidelijkheid over gemeentelijke subsidie 
*  “Handschrift “Brasser”  in boekvorm uitgegeven/ studiemiddag 
*  Winteractiviteiten opgezet door vrijwilligers 
*  Herdenking Frans Naerebout/expositie Scheldezaal 
*  Meer aandacht voor de Biber: verlichting, trapje, tegelpad 
*  Themauitgave in 2019 van Den Spiegel 
*  Herdenking Slag om de Schelde 
*  Onderhoud tuin MuZEEum 
*  Happen en stappen  
*  Probleem projectiescherm in de pakhuizen 
*  Advertenties Den Spiegel/sponsoring 
*  De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
*  Tekort aan vrijwilligers voor de kazematten en de Oranjemolen 
*  Havenrondvaarten 
*  Herinrichting MuZEEum 
 

Algemene ledenvergadering 
Deze vond plaats op 30 mei in het MuZEEum. De presentielijst werd getekend door 32 leden. 
Afwezig met kennisgeving: 7 leden. 
 
Ter vergadering kwamen o.m. de volgende onderwerpen aan de orde: de bijdrage van het 
Hurgronjefonds, de thema-uitgave van den Spiegel, de Slag om de Schelde, de terugloop van 



leden, lezingen en excursies, de samenwerking met het Zeeuwsch Genootschap der 
Wetenschappen. 
De ALV werd afgesloten met de lezing van dr. Ruud Paesie : De Nederlandse slavenhandel 
belicht vanuit een Vlissings perspectief. 
 

Voortbestaan  MuZEEum 
Het is een spannend jaar geweest voor het MuZEEum. Het belangrijkste nieuws was dat het 
voortbestaan van het MuZEEum door de gemeente gegarandeerd is. Na jarenlange 
onzekerheid vanwege de bezuinigingen kan het MuZEEum zich nu weer op de toekomst 
richten. Na vele onderhandelingen  bleek de oplossing het verschuiven van een groot deel 
van de subsidie naar een vaste begrotingspost. Er is nu voor het grootste deel van het 
budget een zg. prestatie- of dienstverleningsovereenkomst gesloten met de gemeente.  Het 
MuZEEum krijgt er wel een paar taken bij: het beheer van de Oostbeer en de collectie 
moderne kunst van de Gemeente.  
Vrijwilligers blijven een punt van zorg. De kazematten en de Oranjemolen hebben gebrek 
aan vrijwilligers, het MuZEEum zelf niet. Er is een overlegplatform opgericht tussen de 
vrijwilligers en de MuZEEumleiding  om de band tussen vrijwilligers en het MuZEEum te 
versterken. 
Een paar hoogtepunten:  
Het MuZEEum is tweemaal achter elkaar gekozen als “Leukste Uitje”  van Zeeland. 
Op 7  december kregen de vrijwilligers van het MuZEEum de Frans Naerebout 
Vrijwilligersprijs 2018 ! 
 

Schenking 
Het familiefonds Hurgronje heeft € 10.000 geschonken aan de Vrienden vanwege haar 250-
jarig bestaan. 
Besloten werd dit bedrag te schenken aan het MuZEEum. Men wil graag een MultiTouchtafel 
aanschaffen. Hiermee kan het muZEEum zelf educatieprogramma’s maken. Als extra wil men 
graag een spelletjespakket Cultureel Erfgoed er bij om meer basis- en voortgezet 
onderwijsscholen aan zich te binden, dit geheel in lijn met een van de speerpunten van de 
visie om een educatief verhalend museum te zijn. 
 

Bijdrage kosten MuZEEumtuin. 

De Vrienden hebben een financiële bijdrage geleverd t.b.v. het benodigde materiaal voor de 
herinrichting van de tuin. Hoveniersbedrijf Jan Pouwelse Groendoeners verrichtte 
belangeloos de werkzaamheden. 
 

Ledental 
Per 31-12-2018 telde onze vereniging 636 leden, waarvan 168 partnerleden. Ten opzichte 
van 2017 een geringe stijging met 6 leden. Wij hopen dat deze lijn zich voortzet. Met de 
verspreiding van het themanummer van Den Spiegel over de Bevrijding van Vlissingen en de 
Slag om de Schelde hopen wij in 2019 nieuwe leden te werven. 
 

Ledenadministratie 
Niek Peters hield zich bezig met het regelmatig actualiseren van de ledenlijst. Voor het jaar 
2019 werden nieuwe ledenpasjes ontworpen. 



 

Activiteitencommissie 
Op 19 januari 2018 organiseerden de Vrienden en het MuZEEum een gezamenlijke 
nieuwjaarsbijeenkomst. De opkomst was groot. 
De jaarlijkse excursie ging dit jaar op 21 april naar Slot Loevestein en naar het Biesbosch 
Museumeiland, waar we het museum  bezochten en een rondvaart maakten met de 
fluisterboot. 
Op 29 september werd, tezamen met leden van het Zeeuwsch Genootschap, een bezoek 
gebracht aan Ieper en Zonnebeke,  waar we het Memorial Museum Passchendaele 1917 
bezochten met de indrukwekkende onderaardse gangen, begeleid door een zeer kundige en 
enthousiaste gids. Ook werd een bezoek gebracht aan de begraafplaats Tyne Cot en aan de 
Duitse  begraafplaats Langemark. Tenslotte woonden we de ceremonie van de Last Post bij 
onder de Menenpoort. Er wordt gestreefd naar meer samenwerking met het KZGW. 
Er werden dit jaar 4 lezingen gehouden. 
“Happen en snappen”  op 9 mei was weer een succes. Meer dan 50 leden namen er aan 
deel. Het thema was deze maal : Vlissingse schrijvers/dichters. 
Leden van de Act.cie hielpen mee met de herinrichting van de MuZEEumtuin. 
Zie voor het uitgebreide verslag het jaarverslag van de Activiteitencommissie (website). 
 

Financieel jaarverslag 
Zie hiervoor het jaarverslag van de penningmeester. 
De kascommissie bestaat uit mevr. Lies Hulsbergen en de heer Hans van der Haven. 
 

Website  
De website www. vriendenmuzeeum.nl  wordt beheerd en regelmatig geactualiseerd door 
de voorzitter. Hier zijn alle activiteiten ( lezingen, concerten en excursies, maar ook de  
inhoud van Den Spiegel, aanmelding lidmaatschap, de statuten en het huishoudelijk 
reglement, oproepen, uitnodigingen, schenkingen, enz. te vinden).  Ook de jaarverslagen 
worden enkele weken voor de ALV hierop geplaatst. 
Sinds 25 mei voldoet de Vriendenvereniging aan de richtlijnen van de Algemene Verordening  
Gegevensbescherming (AVG) Het protocol is eveneens te vinden op de website. 
 

Kwartaalblad Den Spiegel 
Ook dit jaar verschenen weer vier edities van Den Spiegel met interessante onderwerpen. In 
nummer 4 (oktober 2018)  werd veel aandacht besteed aan Vlissingen tijdens de Eerste  
Wereldoorlog omdat het precies 100 jaar geleden is dat deze eindigde. 
Met ingang van het aprilnummer is, naast het MuZEEumnieuws en het Archiefnieuws, een 
rubriek Verenigingsnieuws toegevoegd onder de titel:  Van het bestuur. 
Dit jaar is het gelukt een nieuwe adverteerder te vinden: OOS International. Ongeveer de 
helft van de advertenties is nu in kleur. 
Zie voor een uitgebreid verslag het jaarverslag van de Redactie van Den Spiegel (website). 
 
Vlissingen, februari 2019. 
                                                        Leida Goldschmitz-Wielinga 


