
Verslag van de ALV van de Vrienden van het muZEEum en het archief van   
Vlissingen gehouden op maandag 19-10-2020 in het muZEEum te Vlissingen. 
 
Aanwezig namens het bestuur: Peter van Druenen (vz), Leida Goldschmitz (secr.), François 
Hulsbergen (penn.m./act.cie), Marianne Kloosterboer, Niek Peters (ledenadm.) 
 
Aantal aanwezigen volgens de presentielijst: 14 
Bericht van verhindering ontvangen van: mw. A. Verdonk, mw. J. den Exter, dhr. G. Verhage, dhr. S. 
van Wijnen en dhr. R. Timmerman. 
 
1 : Opening. 
Om 19.30 uur opent de voorzitter de vergadering. Vanwege de coronavoorschriften kon er slechts 
een beperkt aantal leden, maximaal 30,  worden toegelaten en alleen bij inschrijving. Er is gekozen 
voor een ‘fysieke’ vergadering, zonder aansluitende lezing. 
De virusuitbraak noopte ons verschillende activiteiten dit jaar te annuleren. 
De nieuwjaarsbijeenkomst op 17-01 vond normaal plaats, evenals de reprise van het symposium Slag 
om de Schelde op 01-02 in de Scheldehof. Op 11 maart, 2 dagen voor de sluiting van het muZEEum, 
konden de leden nog genieten van de druk bezochte lezing van Peter van Druenen over de vraag 
waarom Vlissingen in 1548 de eerste stad was die Jacob van Deventer van keizer Karel V in kaart 
moest brengen. Na de bestuursbijeenkomst op 13-03 sloot het muZEEum haar deuren vanwege de 
coronamaatregelen. 
De ALV, die gepland was op 15-04, werd verschoven naar een later te bepalen datum evenals de 
aansluitende lezing van Ad Tramper over de inundatie en de fotocollectie Kruithof. Dit is verschoven 
naar de ALV in 2021. De dagreis, gepland op 17-04, werd definitief geannuleerd en het bedrag voor 
deelname teruggestort. 
De excursie naar het Zeeuws Archief op 25-06 vond eveneens geen doorgang. 
Voor de zondagochtendconcerten in het muZEEum werd uitgeweken naar  de St. Jacobskerk. 
Op 02-06 ging het muZEEum na ruim 2 maanden weer open voor het publiek. 
 
2 : Verslag ALV van 05-06- 2019. 
Het verslag wordt zonder vragen/opmerkingen gearresteerd. 
 
3 : Ingekomen stukken. 
Er zijn geen stukken binnengekomen. De heer Nauta van het muZEEumbestuur meldt dat er op 6 
oktober een collectiebeheersovereenkomst is gesloten met de gemeente voor onbepaalde tijd. De 
structurele subsidie geldt voor 4 jaar. 
 
4 : Jaarverslagen. 
Alle jaarverslagen staan op de website en zijn sinds maart online. 
a.  Het jaarverslag van de penningmeester. 
De financiën worden voorlopig geregeld door een ‘driemanschap’ ( Peter, François en Lies) zolang er 
nog geen penningmeester is benoemd. François deelt mede dat extra giften apart worden gehouden; 
het surplus aan contributies wordt gestort in het steunfonds. We hebben nu 1 rekening bij de ING. 
Door nauwgezette controle zijn er nu veel minder achterstanden in de contributiebetaling en is het  
bestand verder opgeschoond. De jaarrekening laat zien dat de vereniging  ‘gezond’  is; er wordt nog 
steeds elk jaar € 4000 in het steunfonds gestort. Albert Kloosterboer vraagt waarom er op de 
begroting veel minder begroot is voor Den Spiegel dan in 2019. De vz. legt uit dat het komt door de 
bijdrage van de Vrienden aan het verschijnen van het themanummer over “De slag om de Schelde”. 
De heer Speckens merkt op dat hij destijds het extra themanummer niet heeft ontvangen. Dit heeft 
te maken met de stickers op de brievenbus en de bezorging van De Bode. 
Jaarrekening en begroting worden goedgekeurd. 
b.  Het jaarverslag van de secretaris wordt ongewijzigd gearresteerd. 



c.   Het jaarverslag van de redactiecommissie wordt eveneens ongewijzigd gearresteerd. Opgemerkt 
wordt dat het themanummer goed ontvangen is. Via de website is het in kleur te downloaden. 
d.  De activiteitencommissie heeft in 2019 diverse interessante en aantrekkelijke activiteiten 
georganiseerd. Ook voor het lopende jaar waren er reeds allerlei activiteiten gepland die helaas 
geannuleerd of uitgesteld moesten worden. Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd. 
 
5  : Kascommissie. 
De kascommissie, bestaande uit de heren Timmerman en Van der Haven, heeft de boeken 
gecontroleerd en geen onregelmatigheden aangetroffen. De kascommissie en de aanwezige leden 
verlenen de penningmeester en het bestuur volledige décharge over het gevoerde financiële beleid. 
De nieuwe kascommissie bestaat uit de heren R.J.S.M. Timmerman en L.A.C.M. Speckens. 
 
6  : Activiteiten 2020. 
De geplande activiteiten zijn geannuleerd of verzet. Hopelijk kunnen ze in 2021 wel plaats vinden. 
 
7 : Samenstelling bestuur 
a.   Aftredend en herkiesbaar is de secretaris. De leden gaan akkoord met de herbenoeming. 
b.  Voorzitter Peter van Druenen, sinds 2008 lid van het bestuur en sinds 2013 voorzitter, heeft 
aangegeven dat hij het voorzitterschap wil overdragen vanwege zijn benoeming als voorzitter van 
het KZGW. Peter is pas in 2021 statutair aftredend, maar heeft aangegeven eerder te willen stoppen 
als er een opvolger gevonden is. Het bestuur draagt Marianne Kloosterboer voor als opvolger van 
Peter. De leden gaan akkoord en de benoeming van Marianne wordt met applaus begroet. 
c.  Het penningmeesterschap wordt voorlopig door de heer Hulsbergen waargenomen. 
 
8 : Naamswijziging 
Vanwege het vertrek dit jaar van het Gemeentearchief naar het Zeeuws Archief is het nodig de naam 
van de Vrienden te wijzigen. Hiervoor is een statutenwijziging nodig. Het voorstel is: Vereniging 
Vrienden van het muZEEum en het archief van Vlissingen. Alle aanwezigen stemmen hiermee in. 
 
 9 : Voorstel contributieverhoging 
Vanwege de gestegen kosten van porti en drukwerk wordt voorgesteld de contributie m.i.v. 2021 te 
verhogen van € 22,50 naar € 25,- per lid. De contributie tezamen met het partnerlidmaatschap blijft 
hetzelfde, € 35,-  De laatste contributieverhoging was bijna 10 jaar geleden, in 2011. 
 
10:  Rondvraag. 
Er zijn geen vragen en/of opmerkingen. 
Marianne neemt het woord en bedankt Peter voor het vele werk dat hij al die jaren voor de Vrienden 
heeft gedaan. Peter blijft lid van de Vrienden en zal voorlopig nog als webmaster fungeren. Als dank 
overhandigt ze de scheidende voorzitter een cadeaubon en een bos bloemen. 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de nieuwe voorzitter om 20.30 uur de vergadering. 
 
 
 
M.J. Kloosterboer-Dijkstra  (vz)                                                        L.C.J. Goldschmitz-Wielinga  (secr)                                                        
 
 


