Jaarverslag bestuurssecretariaat 2019
Samenstelling bestuur in 2019
voorzitter
penningmeester
secretaris
leden

adviserende leden

: Peter van Druenen
: John Visser (tot 01-08-2019)
: Leida Goldschmitz-Wielinga
: François Hulsbergen (activiteitencommissie)
Niek Peters (ledenadministratie)
Marianne Kloosterboer-Dijkstra
: Ad Tramper (namens het Gemeentearchief)
Onno Bakker en/of Pol Verbeeck (directie MuZEEum )

Bestuurlijke zaken
In 2019 kwam het bestuur zes maal bijeen, te weten op 25-01, 21-03, 05-06, 05-10, 27-09 en
15-11. De Algemene Ledenvergadering vond plaats op 05-06-2019.
In het verslagjaar was er regelmatig overleg tussen de bestuursleden en de adviseurs van het
MuZEEum en het Gemeentearchief. Een groot deel van het jaar stond in het teken van
organisatorische en inhoudelijke voorbereiding van diverse programmaonderdelen i.v.m. de
herdenking van de Slag om de Schelde
Halverwege het jaar kondigde onze penningmeester zijn vertrek aan. De trage gang van
zaken daarna bij de bank omtrent de financiële afhandeling en overdracht van
bevoegdheden (pasjes) had vertraging tot gevolg bij de betaling van lopende rekeningen.
Op de bestuursvergaderingen kwamen onder meer de volgende onderwerpen ter sprake:
*
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*
*
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*
*
*
*
*

Schenking familiefonds Hurgronje
Aanvraag bijdrage expositie “Bommen en granaten”
Aanvraag bijdrage benoeming MuZEEum tot Canonmuseum.
Aandacht voor de Biber: verlichting, film, trapje, tegelpad
Aanvraag bijdrage zonnepanelen en film Biber
Thema-uitgave 2019 van Den Spiegel; werving sponsoren
Herdenking Slag om de Schelde en activiteiten
Verhuizing Gemeentearchief naar Middelburg
Gebrek aan vergader- en opslagruimte na sluiting Gemeentearchief
Naamswijziging Vrienden na vertrek Gem. archief naar Middelburg
Aanvraag bijdrage nieuw projectiescherm in de pakhuizen
Advertenties Den Spiegel/sponsoring
Tekort aan vrijwilligers voor de kazematten
Herinrichting MuZEEum
Nieuwe penningmeester

Algemene ledenvergadering
Deze vond plaats op 5 juni 2019 in het MuZEEum. De presentielijst werd getekend door 27
leden. Verzocht werd i.p.v. het huisadres het email-adres te noteren, dit met het oog op –
indien nodig- snelle informatie-uitwisseling. Afwezig met kennisgeving: 2 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 verhuizing
van het Gemeentearchief naar het Zeeuws Archief in Middelburg, het ledental, lezingen en
de samenwerking met het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.
De heer Niek Peters (ledenadministratie) werd voor een volgende termijn van vier jaar
herbenoemd.
De ALV werd afgesloten met de lezing van de heer Hans Sakkers : “De Duitse militaire
begraafplaats Ysselsteyn”.

MuZEEum
Het bezoekersaantal is stijgende. Vooral de Oranjemolen trok veel bezoekers. Wat de
herinrichting/verbouwing betreft gaat voorlopig de meeste aandacht naar fondsenwerving.
Het is de bedoeling dat de verbouwing begint in het najaar van 2021. Het MuZEEum sluit dan
een aantal maanden haar deuren.
Er wordt hard gewerkt aan het inhalen van de achterstanden op het documenteren van de
collecties. Er zijn 8000 objecten onderzocht en van 6500 voorwerpen zijn de gegevens
geregistreerd. Er zijn 4500 foto’s gemaakt. Voor het documenteren van de grote
tegelcollectie hoopt men op een bijdrage van de Gemeente. Doel van de documentatie is het
voldoen aan de museale standaardnormen en opname in de digitale database. Vanaf 2020
staan de objecten digitaal on line via CollectieNederland.nl en MaritiemDigitaal.nl.
De Scheldecollectie is ‘onduidelijk bezit’. Misschien kan die naar het Scheldemuseum.
De heer Rex Cowan heeft een groot deel van de opgedoken voorwerpen uit Het Vliegend
Hert, waarvan hij eigenaar was, overgedragen aan het MuZEEum.
Op 11 april trad het MuZEEum officieel toe tot het Canonnetwerk. Drie vensters (Michiel de
Ruyter, de VOC en de slavernij) werden vertegenwoordigd door enkele topstukken.
Het MuZEEum mag zich een jaar lang ‘kidsproof’ noemen.
De zondagochtendconcerten worden zeer goed bezocht.
Het aantal vrijwilligers –en het verloop- blijft een punt van zorg. Wat betreft de kazematten
is er gebrek aan vrijwilligers; dit is niet het geval voor de Oranjemolen en het MuZEEum zelf.

Gemeentearchief
Het Gemeentearchief is, na een bestaan van 137 jaar, verhuisd naar het Zeeuws Archief in
Middelburg. Het personeel gaat mee naar Middelburg en vanaf 1 maart 2020 kunnen
bezoekers er weer terecht. Het archiefdepot blijft in Vlissingen. Er zijn plannen om een
aparte werkgroep op te richten die zich uitsluitend gaat bezighouden met de Vlissingse
archieven. Gedacht wordt o.m. aan digitalisering, bronnenpublicaties en
restauratieprojecten.

Steunfonds
Dit jaar konden uit het steunfonds een aantal aanvragen gehonoreerd worden.

Het betrof bijdragen aan zonnepanelen en een filmpje voor de Biber, aan de expositie
“Bommen en granaten”, aan de expositie in de Oranjemolen over de bevrijding van
Vlissingen, aan het themanummer van Den Spiegel en aan een nieuw projectiescherm in de
pakhuizen.

Ledental
Per 31-12-2019 telde onze vereniging 653 leden, waarvan 171 partnerleden. Ten opzichte
van 2018 een stijging van 17 leden. De hoop dat de verspreiding van het themanummer van
Den Spiegel over de Bevrijding van Vlissingen en de Slag om de Schelde zou leiden tot een
groter aantal aanmeldingen is helaas tot nu toe niet bewaarheid.

Ledenadministratie
De heer Niek Peters hield zich bezig met het regelmatig actualiseren van de ledenlijst, het
ontwerpen van de pasjes en het printen van de stickers voor de enveloppen en de pasjes.
Voor het jaar 2020 zijn nieuwe pasjes ontworpen.

Activiteitencommissie
De Activiteitencommissie hield (en houdt) zich bezig met o.a. het uitnodigen van sprekers,
het inpakken en verzendklaar maken van Den Spiegel (4 x per jaar), post/bezorging, het
verzenden van uitnodigingen voor lezingen, organiseren van de excursie, assistentie bij
catering tijdens lezingen, inkopen benodigdheden voor lezingen en het gereed maken en
opruimen van de zaal in de pakhuizen.
De AC kan een beroep doen op ong. 15 leden ( in wisselende samenstelling )
Op 25 januari 2019 organiseerden de Vrienden en het MuZEEum een gezamenlijke
nieuwjaarsbijeenkomst. De opkomst was groot.
De jaarlijkse excursie vond dit jaar plaats op zaterdag 13 april en voerde naar het
Scheepvaartmuseum Baasrode in Dendermonde. Aansluitend ging de reis naar Gent waar
een rondvaart gemaakt werd en een bezoek gebracht werd aan Brouwerij Gruut.
Er werden dit jaar 4 lezingen gehouden. ( 15-02, 05-06, 27-09, 23-11 (symposium in
samenwerking met de Werkgroep Cultuurhistorie van het KZGW en de gemeente Vlissingen)
Zie het uitgebreide jaarverslag van de Activiteitencommissie op de website.

Financieel jaarverslag 2019
Zie hiervoor het jaarverslag van de penningmeester a.i. op de website.
De kascommissie bestaat uit de heren Hans van der Haven en Robert Timmerman.

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, enz. te vinden). Alle jaarverslagen zijn enkele weken vóór de ALV
hierop ter inzage.
Sinds 25 mei 2018 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.
Nummer 4 (oktober 2019) was geheel gewijd aan 75 jaar Slag om de Schelde. Het
themanummer betrof een oplage van 19.000 stuks en werd met De Bode bezorgd op alle
adressen in Vlissingen, Souburg en Ritthem.
De verhuizing van het Gemeentearchief naar Middelburg kan eventueel gevolgen hebben
voor het maken van Den Spiegel. De redactie kon altijd dankbaar gebruik maken van de
kennis, het materiaal, een werkruimte en de gemakkelijke toegankelijkheid van het
Vlissingse archief. Het is nog niet te overzien wat de verplaatsing van het archief in de
praktijk gaat betekenen voor Den Spiegel.
Zie voor een uitgebreid verslag het jaarverslag van de Redactie van Den Spiegel (website).
Vlissingen, februari 2020.

Leida Goldschmitz-Wielinga

