Verslag ALV 2019

Verslag van de ALV van de Vrienden van het MuZEEum en het
Gemeentearchief op woensdag 05-06-2019 in het MuZEEum.
Aanwezig namens het bestuur: Peter van Druenen (voorz.), John Visser (penningm.), Leida
Goldschmitz (secr.), François Hulsbergen (act.cie.) en Marianne Kloosterboer.
Afwezig met kennisgeving; Niek Peters.
Aantal aanwezige leden volgens de presentielijst: 29 (niet iedereen heeft getekend)
1 : Opening
Om 19.00 uur opent de voorzitter de vergadering. Er zijn geen berichten van verhindering
ontvangen.
De voorzitter deelt mee dat het vrijwel zeker is dat het Gemeentearchief wordt
ondergebracht in het Zeeuws Archief in Middelburg. Het college van B &W heeft hiertoe
besloten omdat dit de enige mogelijkheid is om € 80.000 te bezuinigen op het archief. De
voorzitter vindt het jammer dat het gemakkelijk toegankelijke Gemeentearchief hier
weggaat, maar als historicus is hij van mening dat het archief ermee gebaat is. Het Zeeuws
Archief heeft meer toegang tot fondsen en er moet nog een flink deel van het Vlissingse
Archief gedigitaliseerd worden, o.a. het archief van De Koninklijke Maatschappij De Schelde.
De KMS was in de 19e en 20e eeuw zeer vooruitstrevend en innovatief en verkreeg vele
patenten. De voorzitter vindt het belangrijk dat er goed voor ons archief zal worden gezorgd.
De digitalisering is erg belangrijk. Het mogelijke vertrek naar Middelburg heeft ook
consequenties voor de rol van het archief binnen de Vrienden. We zullen de naam van de
Vrienden moeten veranderen, het woord Gemeentearchief zal vervallen. Peter vraagt
iedereen die een goed idee heeft dit door te geven. Hij heeft op 4 juni een goed gesprek
gehad met de directeur van het Zeeuws Archief, mevr. dr. H. Kool-Blokland, die tevens lid is
van het MuZEEumbestuur. Het Zeeuws Archief heeft een vriendenvereniging die ong. 250
leden telt en wij hebben er bijna 650. De gemeenteraad besluit in september of zij het
voorstel van B & W overneemt. In de raadscommissie van 29 augustus wordt uitgelegd hoe
het college de gevolgen ziet voor de cultuurhistorie van de gemeente, de medewerkers en
voor het MuZEEum, waar de dienst nauw mee samenwerkt.
De heer Speckens vraag wat er gebeurt met de mensen die in het Archief werken. De
voorzitter zegt dat er waarschijnlijk drie mensen meegaan naar Middelburg. Het is nog niet
bekend wanneer het Vlissingse archief in Middelburg toegankelijk zal zijn. Voorlopig blijft het
depot waar het nu is. Het gebouw in de Hellebardierstraat staat op de nominatie om
afgestoten te worden.
2 : Verslag ALV d.d. 30-05-2018
Er zijn geen vragen of opmerkingen en het verslag wordt goedgekeurd.
3 : Ingekomen stukken
Behalve de jaarverslagen over 2018 van de penningmeester, de activiteitencommissie, de
secretaris, de redactie van Den Spiegel en het verslag van de kascommissie over 2018 zijn er

de periodieken van andere verenigingen, rekeningen, toezeggingen van bijdragen en
mededelingen van de NFVM.
De jaarverslagen zijn enige weken voor de ALV te zien op de website en zijn niet meer ter
inzage tijdens de ALV.
4 : Jaarverslagen
Financieel jaarverslag
De penningmeester licht de balans, het winst- en verliesrapport en de resultaten over 2018
toe. In 2018 heeft de vereniging een klein positief resultaat geboekt. De Algemene Reserve is
gestegen met € 500 en het Steunfonds eveneens met € 500. De begroting komt overeen met
andere jaren. Er is een groter bedrag bestemd voor lezingen. Al met al zijn we een gezonde
vereniging.
Secretariaat
Het bestuur kwam in 2018 vijfmaal bijeen. Tijdens de vergaderingen kwamen diverse
onderwerpen herhaaldelijk aan de orde, o.a. het themanummer van Den Spiegel, de Biber,
de herdenking van de Slag om de Schelde, de vernieuwing/verbouwing van het MuZEEum en
het tekort aan vrijwilligers voor de Oranjemolen en de kazematten.
Activiteitencommissie
Behalve de excursie naar Loevestein en de Biesbosch en het bezoek aan de Marinierskazerne
werden er 4 lezingen gehouden. De nieuwjaarsreceptie werd druk bezocht en ook “Happen
en Stappen” (thema: Vlissingse schrijvers en dichters) mocht zich weer verheugen in veel
belangstelling.
Een groot aantal commissieleden verleende medewerking aan de activiteiten zoals het
zorgen voor de inkoop van benodigdheden voor lezingen en aan het inpakken, de verzending
en bezorging van Den Spiegel.
Redactie Den Spiegel
Ook dit jaar had de redactie niet te klagen over kopij. De redactie vergadert maandelijks in
het Gemeentearchief. In de loop van het jaar zijn de afbeeldingen en advertenties kleurrijker
geworden. De redactie tracht zoveel mogelijk aan te sluiten bij activiteiten van de Vrienden,
maar de verschijningsdata liggen vast door de noodzakelijke strakke planning. Het
kwartaalblad dient met vaste regelmaat aan de leden toegezonden te worden. Afspraken
met auteurs moeten vaak lang van tevoren worden gemaakt.
Ingaand op een compliment uit de zaal en als reactie op vragen die haar soms gesteld
worden schetst de eindredacteur, mw. Aafke Verdonk-Rodenhuis, de verschillende fasen die
leiden tot de totstandkoming van een editie van Den Spiegel.
5 : Kascommissie
De kascommissie , bestaande uit mw. Lies Hulsbergen en de heer Hans van der Haven, heeft
geen onregelmatigheden geconstateerd. Net als vorig jaar adviseert de kascommissie om uit
kostenbesparende overwegingen het aantal bankrekeningen en eventueel in gebruik zijnde
bankpassen terug te brengen. De kascie. vraagt de leden het bestuur en de penningmeester
volledige decharge te verlenen over het gevoerde financiële beleid in 2018.
De nieuwe kascommissie zal bestaan uit de heer Hans van der Haven en de heer Robert
Timmerman.
6 : Activiteiten in 2018

François legt uit dat het plannen van lezingen en andere activiteiten ook aan een tamelijk
strakke planning gehouden is i.v.m. het meesturen van uitnodigingen met Den Spiegel, de
beschikbaarheid van zaalruimte, de catering en ook het lang van tevoren benaderen van
sprekers over een actueel onderwerp en hun beschikbaarheid. Een en ander brengt veel
werk met zich mee. De succesvolle zondagochtendconcerten in het MuZEEum krijgen een
vervolg.
7 : Bestuursmutatie
Aftredend en herkiesbaar is de heer Niek Peters (ledenadministratie) Hij heeft (i.v.m.
vakantie) schriftelijk te kennen gegeven zich herkiesbaar te willen stellen. Er zijn geen
bezwaren en Niek wordt herkozen voor de volgende termijn van 4 jaar.
8 : Rondvraag
Uit de zaal klinken complimenten voor het feit dat de vrijwilligers van het MuZEEum zijn
gekozen als Vrijwilligersorganisatie van het jaar 2018. De prijs werd in december uitgereikt in
de St. Jacobskerk. De vrijwilligers ontvingen een geldbedrag, een oorkonde en een
wisseltrofee.
9 : Sluiting
Om 19.45 sluit de voorzitter de vergadering.
Na de pauze, om 20.15 uur, volgt de lezing van de heer Hans Sakkers met als onderwerp “De
Duitse militaire begraafplaats Ysselsteyn.”
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