
 

 

Verslag voorjaarsverslag van 

Stad en Lande van Schouwen-Duiveland 

vrijdag 15 april in het MFC te Zierikzee 

 

Voorzitter Anita de Munnik opent om 19.30 uur de Voorjaarsvergadering.  
Ze heet de ruim 70 aanwezigen van harte welkom, in het bijzonder de aanwezige 

ereleden Hans Erbrink en Peter Vleugel. 

Het verslag van de najaarsvergadering van 27 november 2015 wordt zonder 

opmerkingen ongewijzigd vastgesteld. De nieuwe secretaris Joyce van Dijke-

Vermeulen deelt mee dat er geen ingekomen stukken zijn ontvangen voor deze 

vergadering. Wel zijn er afmeldingen binnengekomen van Inge Heuff, Lydia Mol, 

Kees Struijk, de heer en mevrouw Meurs, Joop van Loo, Huib Uil, Frans Beekman 
en Hugo Doeleman. 

 

Hierna gaat de vergadering over naar de mededelingen. De voorzitter meldt dat 

het de in de najaarsvergadering besproken onderwerp “communicatie” verder is 

opgepakt. De werkgroep is hiervoor tweemaal bij elkaar gekomen. Het doel is de 

communicatie te verbeteren en deze te moderniseren. De voorstellen van deze 
werkgroep worden neergelegd in de komende bestuursvergadering en worden 

later in de najaarsvergadering aan de leden voorgelegd. 

 

In het jubileumjaar zijn er door het bestuur gelden gereserveerd om een 

geschenk aan te bieden aan de inwoners van Schouwen-Duiveland. Dit heeft 

geresulteerd in een educatieproject voor alle basisschoolleerlingen van 
Schouwen-Duiveland. Daarvoor is gedacht aan een interne reservering van 

€5.000,- . De hiervoor ingestelde werkgroep bestaat uit leden van onze 

vereniging, diverse musea en de basisscholen van ons eiland. Doel is het maken 

van een website Mijn stadenlande.nl met daarin de kaart van Schouwen-

Duiveland in de vorm vaneen schatkaart. Iedere basisschool is te vinden op de 

kaart en rondom de scholen van alles te beleven en te bekijken. 

De voorzitter citeert uit het opgestelde projectplan: “Om elke school heen 
worden belevenissen voor de leerlingen aangereikt. Ze beginnen in hun eigen 

leefomgeving en zullen door informatieve opdrachten en wetenwaardigheden 

enthousiast en nieuwgierig worden en op zoek willen naar meer en verder. Zo 

kan Stad en Lande doeltreffend meehelpen om het erfgoed van Schouwen-

Duiveland te behouden.” 

Gaande dit proces bleek dat de opzet en omvang ruimschoots boven de 
€ 5.000,- euro uitkwamen. Stad en Lande is een fondsenwerving  gestart maar 

het bestuur wil een iets hoger bedrag uit eigen middelen hiervoor beschikbaar 

stellen. De voorzitter vraagt de leden toestemming om de uitgave hiervoor te 

verhogen naar maximaal € 8.000,-. De vergadering geeft met een applaus aan 

hiermee akkoord te gaan. De voorzitter bedankt de aanwezigen voor het 

vertrouwen. 

 
Door penningmeester Cor van der Linde wordt rekening en verantwoording 

afgelegd van de financiële stukken over het boekjaar 2015.   

De dames van Nieuwenhuize en Wattel hebben de financiële administratie 

gecontroleerd en er zijn geen nalatigheden geconstateerd. Het voorstel van de 

kascommissie om de penningmeester te dechargeren wordt door de vergadering 

geaccordeerd. De heer van der Valk wordt benoemd tot nieuw lid van de 
kascontrolecommissie als opvolger van mevrouw van Nieuwenhuize. De heer 

Stigter is bereid als reserve lid aan te treden. 



 

 

De bestuursleden Gabri de Groot en Kees Struijk zijn dit jaar aftredend. Gabri de 

Groot is niet herkiesbaar. Hij is precies 5 jaar secretaris geweest en neemt 

vandaag afscheid als bestuurslid. Hij ontvangt een attentie en wordt hartelijk 

bedankt voor al hetgeen hij heeft betekend voor onze vereniging. Voorlopig blijft 

hij nog wel de website van de vereniging beheren. 
Aangezien zich geen tegenkandidaten hebben gemeld stelt het bestuur voor Kees 

Struijk voor een nieuwe termijn te benoemen. De aanwezige leden stemmen in 

met dit voorstel. Er is een vacature in het bestuur en de voorzitter roept iedereen 

op die hiervoor belangstelling heeft zich te melden bij het secretariaat. 

 

De verslagen van alle commissies zijn te vinden in het laatste mededelingenblad 

(nr. 145).  Ria Geluk toont de leden de nieuwe uitingen van onze PR in de vorm 
van twee nieuwe banners en pennen en vertelt over de gelegenheden waar de 

vereniging acte de présence heeft gegeven in het afgelopen jaar.  

Voor wat betreft de cursussen wordt er dit jaar aangesloten bij de lezingenserie 

van het Stadhuismuseum. Ook wordt er het komende jaar weer een eigen cursus 

Geschiedenis Leeft georganiseerd. 

Vanuit de excursiecommissie praat Peter Vleugel de leden bij over de plannen 
voor de excursie “nieuwe stijl”. Dit naar aanleiding van het verzoek vanuit het 

bestuur om vernieuwing en rekening houdend met de uitkomst van de vorig jaar 

gehouden enquête over dit onderwerp. Gedacht wordt aan een koppeling aan 

een lezing of inspelen op actuele ontwikkelingen. De insteek is om komend 

najaar een nieuwe excursie te organiseren. 

In het volgende mededelingenblad wordt u hierover verder geïnformeerd.  
De voorzitter dankt alle commissieleden die zich het afgelopen jaar hebben 

ingezet hebben voor onze vereniging. 

 

Door de voorzitter van de monumentencommissie, de heer Lex Luijendijk, 

worden oorkondes, inclusief schildje en bloemen, uitgereikt als blijk van 

waardering voor een zorgvuldig uitgevoerde restauratie of herbouw.  

Dit jaar zijn de oorkondes toegekend inzake de panden: 
* De Pottere, Heereweg 18 Noordgouwe 

* Schraphage, Weeldijk 1 Zonnemaire 

* het wagenhuis van de Kievitshoek, Zuid Langeweg 11 Dreischor 

* de Driekoningenkerk, Ring 1 Noordgouwe  

* het Kerkgebouw, Kerkplein 2 Nieuwerkerk.  

Tevens wordt een oorkonde uitgereikt inzake Mon Plaisier Donkereweg 72 
Noordgouwe. De eigenaar van dit laatst genoemde pand, tevens lid van de 

monumentencommisie, is zeer verrast dat deze oorkonde ook aan hem is 

toegekend. Door middel van een PowerPoint worden de betreffende projecten 

ingeleid en verder toegelicht.  

 

Bij de rondvraag vraagt mevrouw Paula Bremmers, voorzitter van de commissie 

planologie, aandacht voor het feit de deze commissie behoefte heeft aan een 
nieuw lid. Ze doet hiervoor een oproep aan de leden om hierover na te denken. 

 

Voordat de voorzitter overgaat tot sluiting van het huishoudelijk deel van de 

vergadering vraagt ze aandacht voor enkele uitgaven van de vereniging of 

onlangs verschenen flyers en boeken die aansluiten bij het doel van onze 

vereniging. 



 

 

De vice-voorzitter de heer Edzard Gelderman maakt van de gelegenheid gebruik 

te vertellen over inhoud en totstandkoming van het boekje “Geschiedenissen van 

Westenschouwen’. 

 

Na de pauze houdt de heer Gert de Groot, bestuurslid van de ZMf en beheerder 
bij Natuurmonumenten, een lezing over het onderwerp Kustvisie en de actuele 

ontwikkelingen op het gebied van kustbebouwing. 

Na afloop van deze presentatie dankt de voorzitter alle aanwezigen voor hun 

komst en sluit de vergadering om 21.45 uur.  

 

 

Joyce van Dijke-Vermeulen 
secretaris 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


