
Jaarverslag bestuurssecretariaat 2020 
 

Samenstelling bestuur in 2020 
 
voorzitter                       : Peter van Druenen (tot 19-10-2020) 
                                           opgevolgd door: Marianne Kloosterboer (vanaf 19-10-2020) 
penningmeester  (a.i.) :  François Hulsbergen 
secretaris                        : Leida Goldschmitz-Wielinga 
leden                               : François Hulsbergen (activiteitencommissie) 
                                           Niek Peters (ledenadministratie) 
                                           Marianne Kloosterboer-Dijkstra (tot 19-10-2020)  
adviserende leden        : Ad Tramper (namens het archief van Vlissingen) 
                                           Onno Bakker en/of Pol Verbeeck (directie MuZEEum )     
admin. contributie       :  Lies Hulsbergen 
 

Bestuurlijke zaken 
De corona-uitbraak begin 2020 en de daaropvolgende sluitingen en lockdown  hadden grote 
invloed op het maatschappelijke en culturele leven. Het muZEEum maakte een moeilijk jaar 
door; toch al gebukt gaande onder gemeentelijke bezuinigingen veroorzaakten de gemiste 
inkomsten van toegangsgelden en de opbrengsten van verhuur en winkelverkoop een 
financieel probleem. Zonder bezoekers werd er echter wel doorgewerkt en er was sprake 
van een versnelde oriëntatie op virtueel gebied. Het muZEEum was actief met diverse 
virtuele rondleidingen.  
Om het muZEEum corona-proof te maken hielpen enkele leden mee om de 
eenrichtingsroute aan te brengen. De beide tentoonstellingen dit jaar, de inundatie van 
Walcheren (fotocollectie Kruithof) en de schilderijen van de kunstverzamelaar A. Inder 
Rieden, werden via een “persmoment” in aanwezigheid van een klein aantal genodigden 
geopend. 
Op 2 juni ging het muZEEum (voor korte tijd) weer open en mochten de Vrienden het online 
ticketsysteem en de eenrichtingsroute testen. 
Ook de Vrienden ondervonden last van de pandemie. Alle geplande activiteiten werden 
afgelast en er kon, op een enkele uitzondering na, geen gebruik worden gemaakt van de 
ruimte in de Pakhuizen voor lezingen en vergaderingen. Gelukkig ondervond de verschijning 
van Den Spiegel geen problemen. 
Ondanks de beperkingen kon het bestuur toch nog vijfmaal bijeenkomen, te weten op 17-01, 
13-03, 20-05, 18-09 en 27-11. De Algemene Ledenvergadering vond plaats op 19-10-2020.  
 
Op de bestuursvergaderingen kwamen onder meer de volgende onderwerpen ter sprake: 
 
*  Verhoging contributie. Automatische incasso 
*  Onderzoek naar de Biberfahrer i.s.m. de UCR; verlichting, film 
*  Tentoonstelling foto’s collectie Kruithof 
*  Consequenties verhuizing Gemeentearchief naar Middelburg 
*  Gebrek aan vergader- en opslagruimte na sluiting Gemeentearchief 
*  Naamswijziging Vrienden  
*  40-jarig jubileum  Vrienden in 2022 



*  Bestuurswisseling, uitbreiding bestuur en vacature penningmeester 
*  Advertenties Den Spiegel/sponsoring 
*  Herinrichting/verbouwing muZEEum 
 

Algemene ledenvergadering 
Deze vond plaats op 19-10-2020 in het MuZEEum.  De aanvankelijk op 15 april geplande ALV 
ging vanwege de sluiting van het muZEEum niet door. De ‘fysieke’ vergadering vond op 19 
oktober plaats. De leden dienden zich i.v.m. de geldende coronavoorschriften van tevoren 
aan te melden. De presentielijst werd getekend door 14 personen. Besloten werd deze keer 
geen lezing te houden na afloop van de vergadering. 
 
De belangrijkste punten ter vergadering waren het afscheid van onze voorzitter Peter van 
Druenen, de benoeming van zijn opvolger mevr. Marianne Kloosterboer-Dijkstra, de 
contributieverhoging per 01-01-2021 en de naamswijziging van de Vrienden vanwege het 
vertrek van het Gemeentearchief naar het Zeeuws Archief. Hiervoor was een 
statutenwijziging noodzakelijk. Op 22-12-2020 werd de acte getekend. De nieuwe naam is : 
Vereniging Vrienden van het muZEEum en het archief van Vlissingen. 
Het voorstel om de contributie te verhogen van € 22,50 naar € 25 werd door de leden 
goedgekeurd. De contributie tezamen met het partnerlidmaatschap blijft € 35. 
 
De heer A. G. Nauta, voorzitter van de Stichting Maritiem Museum Zeeland (muZEEum) 
meldde dat na jaren overleg en veel gewijzigde concepten overeenstemming is bereikt over 
de Collectiebeheersovereenkomst tussen B & W van Vlissingen en het bestuur van de 
Stichting. De kerninhoud is dat het muZEEum beheerstaken uitvoert aangaande de collectie 
die eigendom is van de Gemeente Vlissingen, zorgt voor publieke toegankelijkheid en 
daarvoor een structureel budget ontvangt. Het structurele budget heeft een looptijd van 4 
jaar. Bestuur en directie zijn blij met deze overeenkomst. 
 
Tot slot namen wij afscheid van onze voorzitter Peter van Druenen die 13 jaar bestuurslid is 
geweest, waarvan 7 jaar voorzitter. De voorzittershamer werd overgedragen aan mw. 
Marianne Kloosterboer. Onder dankzegging voor zijn vele verdiensten werd hem een 
cadeaubon en een boeket aangeboden. Hij verklaarde zich bereid de website van de 
Vrienden te blijven onderhouden. 
De secretaris, mw. Leida Goldschmitz, stelde zich herkiesbaar. De leden gingen akkoord met 
de herbenoeming. 
 

Stand van zaken verbouwing/herinrichting muZEEum  
Ondanks de pandemieperikelen heeft het muZEEum tijdens de opening in de zomer veel 
bezoekers mogen ontvangen. De herfstvakantie bleek zelfs een topper! Financieel is de 
positie echter negatief. Het muZEEum krijgt compensatie van de gemeente en hoopt 
daardoor het boekjaar ‘neutraal’ te eindigen. 
Inmiddels zijn de plannen van 2 jaar geleden betreffende de verbouwing/herinrichting wat 
gewijzigd. Vanuit het muZEEum werd aan het bestuur van de Vrienden gevraagd hierover 
mee te denken. 
Het muZEEum wil in de toekomst meer aandacht besteden aan het maritieme verleden, 
maar wil ook van de huidige havens wat laten zien. Het pand naast het muZEEum, nr. 9, is te 
koop en heeft een verbinding naar Sarazijnstraat 6. Vanwege de huidige beperkte ruimte zou 



het mooi zijn als dat pand verworven kon worden. Om van het voortbestaan van het 
muZEEum verzekerd te zijn (en daarmee ook van de Vriendenvereniging) moet het 
bezoekersaantal groeien naar zo’n 60.000 per jaar, dit  om financieel stabieler te worden en 
zicht te krijgen op provinciale subsidie. Het muZEEum wil een educatieve superattractie 
worden, gericht op families met kinderen. 
Het is de bedoeling dat de verbouwing begint in het najaar van 2021. Het muZEEum sluit dan 
een aantal maanden haar deuren.  
 

Het archief van Vlissingen 
In MIddelburg is men bezig een film te maken over de slavenhandel, grotendeels gebaseerd 
op de archieven van de MCC (Middelburgse Commercie Compagnie). De slavenhandel is een 
van de canonvensters in het muZEEum. Er wordt ook gewerkt aan het “Project 1572” om in 
2022 uitgebreid te herdenken dat het 450 jaar geleden is dat Vlissingen en Veere zich 
bevrijdden van de Spanjaarden. 
 

Archief Vriendenvereniging 
Sinds het vertrek van het Gemeentearchief naar Middelburg ontberen de Vrienden en de 
redactiecommissie van Den Spiegel een vergaderruimte en tevens een opslagruimte voor het 
verenigingsarchief. Het door de gemeente aangezegde vertrek uit het gebouw per 1 
december 2020 noopte ons het archief grondig op te schonen. Niet-relevante zaken zijn 
verwijderd en het volume is daardoor flink teruggebracht. Alle verslagen vanaf de oprichting 
in 1982 zijn apart in ordners bijeengebracht. Inmiddels zijn ook alle verslagen vanaf 1982 
(bestuursvergaderingen, notulen ALV, jaarverslagen van het bestuur, de 
activiteitencommissie en Den Spiegel)  gedigitaliseerd. Vanwege de noodzakelijke 
toegankelijkheid bevindt het grootste deel van het verenigingsarchief zich voorlopig bij de 
secretaris thuis. De hoop met ons archief terecht te kunnen bij de MAR en gebruik te 
mogen/kunnen  maken van hun lokaliteit werd helaas geen werkelijkheid. 
 

Steunfonds/ schenkingen 
Dit jaar konden uit het steunfonds een viertal aanvragen gehonoreerd worden. 
Bijdrage voor film en zonnepanelen Biber: € 482,79 
Bijdrage tentoonstelling Inundatie (Collectie Kruithof) :  € 3000 
Schenking projectiescherm:  € 447,98 
Toegezegd: € 435 voor restauratie en conservering  VOC-kist  
 

Ledental en ledenadministratie 
Per 31-12-2020 telde onze vereniging 640 leden, waarvan 159 partnerleden. Ten opzichte 
van 2019 een daling van 13 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 niet bewaarheid. We moeten constateren dat het 
ledental langzaam afneemt. 
 
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 werden nieuwe pasjes ontworpen. 
 



Activiteitencommissie 
De Activiteitencommissie (AC) 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 en  hand- en spandiensten in het muZEEum. 
De AC kan een beroep doen op ong. 15 leden (in wisselende samenstelling) 
Op 17 januari 2020 organiseerden de Vrienden en het muZEEum een gezamenlijke 
nieuwjaarsbijeenkomst. De opkomst was groot. 
De reprise van het symposium Slag om de Schelde vond wegens grote belangstelling plaats 
op 01-02-2020 in de Scheldehof. 
De lezing van Peter van Druenen op woensdag 11 maart betrof de vraag waarom Vlissingen 
in 1548 de eerste stad was die Jacob van Deventer van keizer Karel V in kaart moest 
brengen. 
Twee dagen later moesten helaas alle activiteiten worden afgelast. Dat betrof ook de 
jaarlijkse excursie, die dit jaar plaats zou vinden op vrijdag 17 april en voerde naar het Jan 
Blankendok in Hellevoetsluis en  Futureland Maasvlakte 2. 
De alg. ledenvergadering, gepland op 15 april, werd verschoven naar 19 oktober en kon met 
een beperkt aantal leden toch fysiek plaats vinden, echter zonder lezing achteraf. 
De lezing van drs.  Ad Tramper over de inundatie van Walcheren en de fotocollectie Kruithof, 
aanvankelijk gepland na de ALV op 15 april,  zal hopelijk in 2021 gehouden kunnen worden. 
De excursie naar het Zeeuws Archief van 25 juni werd afgelast en eveneens verschoven naar 
2021.  
Er werden dit jaar vanwege de beperkende maatregelen slechts 2  lezingen gehouden. ( 01—
02 en 13-03) 
(Zie het  jaarverslag van de Activiteitencommissie op de website.) 
Wat betreft de zondagochtendconcerten werd uitgeweken naar de St. Jacobskerk vanwege 
de grote ruimte. De aanvangstijd is gewijzigd (13.30 – 14.30 uur) 
 

Financieel jaarverslag 2020 
Zie voor de jaarrekening 2020 het jaarverslag van de penningmeester a.i. op de website. 
De kascommissie voor het boekjaar 2020 bestaat  uit de heren R.J.S.M. Timmerman en 
L.C.A.M. Speckens. 
 

Website  
De website www.vriendenmuzeeum.nl  werd (en wordt) beheerd en regelmatig 
geactualiseerd door Peter van Druenen. Hij heeft te kennen gegeven hiermee te willen 
doorgaan na zijn aftreden. Op de website 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, 
zowel van het bestuur als van de redactie van Den Spiegel en de Activiteitencommissie, zijn 
enkele weken vóór de ALV hierop ter inzage. 
 

Kwartaalblad Den Spiegel 
Ook dit jaar verschenen weer vier edities van Den Spiegel met interessante onderwerpen. 
Zie voor een uitgebreid verslag het jaarverslag van de Redactie van Den Spiegel (website). 



Vanwege de verhuizing van het Gemeentearchief naar Middelburg moest per 1 december 
2020 het gebouw aan de Hellebardierstraat leeggeruimd zijn. 
Dat betekende dat het archief van de Vrienden, opgeborgen in ordners en dozen die alle 
boorden van een forse kast in beslag namen, moest worden opgeruimd, evenals een paar 
kasten met oude Spiegels. De vergaderlocatie, zowel van de redactiecommissie als van het 
bestuur, kwam te vervallen. Voor de leden van de Activiteitencommissie verviel de 
gelegenheid en de ruimte om Den Spiegel in te pakken en verzendklaar te maken. Dit 
gebeurt nu bij de penningmeester thuis. De vergaderingen van de redactiecommissie vinden 
voorlopig plaats bij de eindredacteur thuis. 
 
 
Vlissingen, maart 2021. 
 
 
Marianne Kloosterboer-Dijkstra,vz.                                Leida Goldschmitz-Wielinga,secr.                                                                                                


