
Jaarverslag bestuurssecretariaat 2021 
Samenstelling bestuur in 2021 
 
voorzitter                       : Marianne Kloosterboer-Dijkstra  
penningmeester  (a.i.) :  François Hulsbergen 
secretaris                        : Leida Goldschmitz-Wielinga 
leden                               : François Hulsbergen (activiteitencommissie) 
                                           Niek Peters (ledenadministratie) 
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, ook in 
2021,  grote invloed op het maatschappelijke en culturele leven. Het muZEEum maakte een 
paar moeilijke jaren door; toch al gebukt gaande onder gemeentelijke bezuinigingen 
veroorzaakten de gemiste inkomsten van toegangsgelden en de opbrengsten van verhuur en 
winkelverkoop ook in 2021 een financieel probleem. Zonder bezoekers werd ook in 2021 
doorgewerkt en er was sprake van een versnelde oriëntatie op virtueel gebied. Het 
muZEEum was actief met diverse virtuele rondleidingen.  
 
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. De jaarlijkse excursie moest voor de 2e maal worden 
uitgesteld. Het gebrek aan persoonlijk contact met de leden tijdens lezingen en excursies 
werd door het bestuur als een groot gemis ervaren. 
Ondanks de beperkingen kwam het bestuur in 2021 toch nog vijfmaal bijeen, (waarvan  
driemaal in klein comité), te weten op 17-03, 21-05, 20-08, 15-10 en 10-12.  
De Algemene Ledenvergadering, gepland op 24-11-2021, kon vanwege de beperkende 
maatregelen niet doorgaan en de spreker, de heer Gerhard de Kok, werd afgezegd. Hij is 
bereid op een ander tijdstip in 2022 alsnog de lezing te houden. 
  
Op de bestuursvergaderingen kwamen onder meer de volgende onderwerpen ter sprake: 
  
*  Gebrek aan vergader- en inpakruimte na sluiting Gemeentearchief 
*  40-jarig jubileum Vrienden in 2022 
*  Bestuurswisseling, uitbreiding bestuur en vacature penningmeester 
*  Advertenties Den Spiegel/sponsoring 
*  Herinrichting/verbouwing muZEEum 
*  Festiviteiten 1572 
*  Samenwerking met de Vrienden van het Archief en de Stichting Maritiem Museum  
     Zeeland (MMZ) 
*   de WBTR en de UBO 
 

Algemene ledenvergadering 



De op 24-11-2021 geplande ALV kon helaas wegens corona niet doorgaan. Deze werd 
verschoven naar 2022 in de hoop dat er dan versoepelingen van kracht zullen zijn. 
 

Samenwerking met de Vrienden van het Zeeuws Archief en de MMZ 
In juni werd besproken hoe de vriendenverenigingen elkaar zouden kunnen versterken. Het 
is de bedoeling dat de beide vriendenverenigingen elkaar op de hoogte stellen van hun 
activiteiten en de mogelijkheid bieden hun leden over en weer deel te laten nemen aan 
lezingen, open dagen en andere activiteiten. Beide Vriendenverenigingen hebben als doel 
gelden bijeen te brengen om aankopen/restauraties te kunnen doen voor de desbetreffende 
instellingen 
Dit jaar heeft de samenwerking met de Vrienden van het Zeeuws Archief tot een eerste 
gezamenlijke activiteit geleid. Onze leden konden naar de open dag van het Archief en 
mochten gratis de Vriendenlezing bijwonen. Ook hier gooide corona helaas weer roet in het 
eten. De Vriendenlezing “De wraak van Diponegoro” konden we echter via Zoom volgen. 
Afgesproken is ook elkaar wederzijds de verslagen van de bestuursvergaderingen te doen 
toekomen. 
 
Marianne was dit jaar toehoorder bij de vergaderingen van de MMZ, inmiddels gewijzigd in 
de Raad van Toezicht. Deze houdt toezicht op de financiën en het beheer van de collecties. 
Er is meer verantwoordelijkheid komen te liggen bij de directeur, deze is nu directeur-
bestuurder. De functies van penningmeester en secretaris vervallen. 
 

Stand van zaken verbouwing/herinrichting muZEEum  
Ondanks de pandemieperikelen heeft het muZEEum tijdens de opening in de zomer 
vanwege minder goede weersomstandigheden veel bezoekers mogen ontvangen. De 
herfstvakantie bleek zelfs een topper! Financieel is de positie echter negatief. Het muZEEum 
hoopt op compensatie van de gemeente en verwacht daarmee het boekjaar ‘neutraal’ te 
kunnen afsluiten. Het muZEEum zit helaas aan de ondergrens wat personele bezetting 
betreft. 
De plannen van 3 jaar geleden betreffende de verbouwing/herinrichting zijn wat gewijzigd. 
De herinrichting zal zeker nog 3 jaar duren. Eerst is het Lampsinshuis aan de beurt, dan de 
Pakhuizen en als laatste wordt een glazen paviljoen in de buitentuin gebouwd. De 
Scheldezaal wordt educatieruimte en de Tobagozaal gaat dienen als vergaderruimte en 
ruimte voor andere doeleinden. 
Het muZEEum wil in de toekomst meer aandacht besteden aan het maritieme verleden, 
maar wil ook van de huidige havens wat laten zien. Dat vergt ruimte. Plannen in 2020 om het 
te koop staande pand naast het muZEEum te verwerven bleken bij nader inzien niet 
realistisch.  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 2022. Het muZEEum gaat dan 
een half jaar dicht en hoopt in april 2023 de deuren weer te openen.  
 

Het archief van Vlissingen 
Er wordt 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. 



Ad meldt dat er veel wordt gedaan aan digitalisering. Deze is zelfs vervijfvoudigd. Het 
publieksbereik staat op een hoog plan. 
 

Vergaderruimte en Archief Vriendenvereniging 
Sinds het vertrek van het Gemeentearchief naar Middelburg ontbeerden 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 werden verwijderd en het volume is 
daardoor flink teruggebracht. Het archief bevindt zich nu bij de secretaresse thuis omdat we 
geen eigen opslagruimte ter beschikking hebben. Alle verslagen vanaf de oprichting in 1982 
zijn apart in ordners bijeengebracht en tevens zijn alle verslagen vanaf 1982 
(bestuursvergaderingen, notulen ALV, jaarverslagen van het bestuur, de 
activiteitencommissie en Den Spiegel) gedigitaliseerd.  
Tot onze vreugde heeft Onno aangeboden dat de Vrienden in het vervolg terecht kunnen in 
het muZEEum voor vergaderingen en het inpakken van Den Spiegel.  
 

Steunfonds/ schenkingen/toezeggingen 
Dit jaar konden uit het steunfonds een tweetal aanvragen gehonoreerd worden. 
Bijdrage multi-touchtafel  : € 10.000 
Film Lunarium : € 795 
Toezegging bijdrage restauratie schilderijen:  € 5000 
Toezegging extra bijdrage restauratie schilderijen: € 5000, te verdelen over meerdere jaren 
 

Ledental en ledenadministratie 
Per 31-12-2021 telde onze vereniging 624 leden, waarvan 156 partnerleden. Ten opzichte 
van 2020 een daling van 16 leden. We moeten helaas constateren dat het ledental 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 2021 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), het werven van 
sponsoren voor een advertentie in Den Spiegel, 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) 
In 2021 gingen vele activiteiten niet door. 
De excursie naar het Jan Blankendok in Hellevoetsluis en Futureland Maasvlakte 2 kon ook 
dit jaar wegens corona niet doorgaan, maar is nu gepland in het najaar van 2022. 
De lezing van drs.  Ad Tramper over de inundatie van Walcheren en de fotocollectie Kruithof, 
gepland in 2020, werd doorgeschoven naar 2021, maar kwam ook dit jaar te vervallen. Dit 
was ook het geval met de excursie naar het Zeeuws Archief.  
Er werden dit jaar vanwege de beperkende maatregelen geen lezingen gehouden. ( Zie het  
jaarverslag van de Activiteitencommissie op de website.) 



Het inpakken en verzendklaar maken van Den Spiegel vond plaats bij François thuis en een 
groot deel van de Spiegels werd rondgebracht door enkele leden. 
 

Festiviteiten 1572 
Er zijn geen concrete plannen over deelname in welke vorm dan ook aan activiteiten ter 
gelegenheid van het feit dat het in 2022 450 jaar geleden is dat de Spanjaarden uit Vlissingen 
werden verdreven. In 2020 is er een landelijk “samenwerkingsverband 1572” in het leven 
geroepen, waarbij ook Vlissingen is aangesloten. De rol van de gemeente is stimulerend en 
regisserend. Enkele initiatieven zijn: een symposium in de St. Jacobskerk op 6 april 2022 en 
een optocht op Paaszaterdag 16 april. 
Het muZEEum werkt aan een expositie over de volksopstand in Vlissingen, een verhaal van 
Vlissingen in verzet. 
 

40-Jarig jubileum Vrienden 
In 2022 bestaat de Vriendenvereniging 40 jaar. Ook hier zijn nog geen concrete plannen. 
Gedacht wordt aan een artikel in Den Spiegel (oud-voorzitters die terugkijken op hun 
‘regeerperiode’) of interviews met oud- bestuursleden. Misschien kan er een 
jubileumnummer gemaakt worden. 
 

Financieel jaarverslag 2021 
Zie voor de jaarrekening 2021 het jaarverslag van de penningmeester a.i. op de website. 
Dank zij de inzet van mevr. Lies Hulsbergen lopen de contributiebetalingen goed. Trage 
betalers krijgen een herinnering. 
Vanwege financiële verliezen door corona heeft een enkele sponsor zijn advertentie in Den 
Spiegel niet gecontinueerd. Het blijkt niet eenvoudig te zijn nieuwe adverteerders te vinden. 
De kascommissie voor het boekjaar 2021 bestaat wederom uit de heren R.J.S.M. 
Timmerman en L.C.A.M. Speckens. 
De penningmeester a.i. heeft aangegeven dat er dringend een penningmeester gezocht 
moet worden.  
 

Website  
De website www.vriendenmuzeeum.nl  werd (en wordt) beheerd en regelmatig 
geactualiseerd door Peter van Druenen. 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. 
Oude mededelingen, vooral van concerten, worden verwijderd. De vleugel staat thans in de 
St. Jacobskerk en komt waarschijnlijk niet meer terug. 
 

Kwartaalblad Den Spiegel 
Ook dit jaar verschenen weer vier edities van Den Spiegel met interessante onderwerpen. 
Zie voor een uitgebreid verslag het jaarverslag 2021 van de redactie van Den Spiegel op de 
website. 
De problemen met de bereikbaarheid per e-mail van de redactie, die ontstonden na het 
vertrek van Ad Tramper naar het ZA, zijn inmiddels opgelost. 



Dankzij de welwillendheid van de directie van het muZEEum hebben wij de gelegenheid 
gekregen om Den Spiegel in te pakken en verzendklaar te maken in een van de ruimten van 
het muZEEum. Tot nu toe deden François en zijn vrouw dat thuis, een werkje waar dagen 
mee gemoeid waren! Nu kunnen we weer met een aantal vrijwilligers de klus in één morgen 
klaren. Ook de voorraad enveloppen kan in het muZEEum worden opgeslagen.  
De eerdere onderhandelingen met de Stichting MAR over het gebruik van hun ruimte bleken 
logistiek en organisatorisch niet haalbaar. Dit jaar werd een 50-tal Spiegels bezorgd in enkele 
nieuwe straten in het Scheldekwartier in de hoop nieuwe leden te werven. Ook werden 50 
exemplaren als relatiegeschenk verkocht aan projectleider dhr. Van Houdt t.g.v. de opening 
van de Dokbrug. 
 
WBTR en UBO 
Met de WBTO (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, ingevoerd op 01-07-2021) wordt 
beoogd ongewenste situaties bij verenigingen en stichtingen te voorkomen door helderheid 
te scheppen met betrekking tot de taakvervulling door bestuurders van verenigingen en 
stichtingen, de mogelijk tegenstrijdige belangen, de financiële persoonlijke aansprakelijkheid 
en het handelen bij ontstentenis. De WBTR beoogt het voorkomen van wanbestuur, 
onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van positie en andere 
ongewenste activiteiten. 
De Vrienden hebben als sinds 2006 een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. François 
heeft de voorwaarden vergeleken met enkele andere verzekeringsmaatschappijen. We 
hebben besloten de lopende verzekering te continueren. Het is niet nodig de statuten te 
wijzigen; wijzigingen om bevoegdheden te concretiseren en procedures vast te leggen 
kunnen eventueel ook worden aangebracht in het Huishoudelijk Reglement. 
Tijdens de jaarvergadering van de NFVM op 30-08 in Hoorn werd de WBTR uitgebreid 
besproken. Deze vergadering werd bijgewoond door de secretaresse. 
 
Onze vriendenvereniging is wettelijk verplicht om UBO’s (Ultimate Beneficial Owners) in te 
schrijven in het UBO-register. 
UBO’s zijn de uiteindelijke belanghebbenden van een stichting/vereniging of andere 
organisatie. Dit zijn bijv. mensen die meer dan 25% stemrecht hebben bij een 
statutenwijziging en mensen waaraan de stichting/vereniging 25% van het vermogen 
uitkeert. Het UBO-register komt voort uit Europese regelgeving en maakt transparant wie de 
belanghebbenden van organisaties zijn. Dit draagt bij aan het voorkomen van fraude, 
witwassen en terrorismefinanciering. 
De hierboven genoemde belangen (zeggenschapsbelang en economisch belang) zijn op onze 
bestuursleden niet van toepassing. Omdat zij de functie van statutair bestuurder hebben 
(hoger leidinggevende) en als zodanig ingeschreven staan in het Handelsregister, worden zij 
niet ingeschreven als UBO op basis van belang, maar omdat zij de functie van bestuurder 
hebben. 
Alle bestuursleden staan inmiddels als UBO ingeschreven in het Handelsregister. 
 
Vlissingen, maart 2022. 
 
 
Marianne Kloosterboer-Dijkstra,vz.                                Leida Goldschmitz-Wielinga,secr.                                                                                                


