
 

 

Verslag ledenvergadering 21 april 2017 

MFC Zierikzee 

 

Voorzitter Anita de Munnik opent het nieuwe verenigingsjaar. Ze heet alle 76 

aanwezige leden en belangstellenden van harte welkom. Een speciaal woord van 
welkom is er voor de ereleden Joop van Loo, Hans Erbrink, Hugo Doeleman, 

Peter Vleugel, Huib Uil en David Schorer. 

Voor deze vergadering zijn er afmeldingen ontvangen van Frans Beekman, Wim 

Joppe, Hans en Bianca Meurs, Inge Heuff, Arno Zwetsloot, Peter Noordermeer, 

Albert Scheffers, Henk en Janet Timofei, Paula Bremmers en Marnix van Stralen. 

 

Er zijn geen ingekomen stukken ontvangen voor deze vergadering en het verslag 
van de najaarsvergadering d.d. 25 november 2016 wordt ongewijzigd 

vastgesteld. 

 

De voorzitter praat de vergadering bij over verschillende nieuwe en/of lopende 

algemene zaken, zoals: de lancering van de digitale Nieuwsflits, het 

Educatieproject voor basisschoolleerlingen (najaar 2017) en het voorgenomen 
initiatief voor het inventariseren van bunkers op Schouwen-Duiveland. Ook wordt 

onze website www.stad-en-lande.nl onder de aandacht gebracht voor het 

opzoeken van allerlei informatie over onze vereniging en commissies. 

 

Penningmeester Cor van der Linde legt verantwoording af voor de financiële 

stukken over het boekjaar 2016. Mevrouw Wattel en de heer van der Valk 
hebben de financiële administratie 2016 gecontroleerd en er zijn geen 

onrechtmatigheden geconstateerd. Het voorstel van de kascommissie om de 

penningmeester te dechargeren wordt door de vergadering geaccordeerd per 

acclamatie. De heer Stigter wordt benoemd tot nieuw lid van de 

kascontrolecommissie als opvolger van mevrouw Wattel. De heer Erbrink is 

bereid als reserve-lid aan te treden. 

 
Conform het rooster van aftreden zijn de bestuursleden Piet van Beveren en Ria 

Geluk aftredend. Beiden zijn herkiesbaar. Er hebben zich geen tegenkandidaten 

gemeld. De voorzitter stelt voor Piet van Beveren en Ria Geluk voor een nieuwe 

termijn te benoemen. De aanwezige leden stemmen per acclamatie in met dit 

voorstel. 

 
De voorzitter is zeer verheugd over het feit dat zich, na een oproep tijdens de 

vorige ledenvergadering, een aantal nieuwe commissieleden heeft gemeld. 

Hierdoor krijgt onze vereniging weer “nieuw bloed” om goed en actief te kunnen 

blijven functioneren. De jaarverslagen van de commissies Monumenten, 

Jaarboek, Tijdschrift en Planologie kunt u met ingang van dit jaar vinden op onze 

website onder tabblad Ledenvergadering en Bestuur > Verslagen. 

 
Ria Geluk praat de leden bij over de (aanstaande) activiteiten van de commissies 

Public Relations en Cursussen. Tevens krijgen alle aanwezigen een 

informatiefolder met het verzoek deze te geven aan eventuele toekomstige 

leden. Nieuwe leden zijn natuurlijk zeer welkom! 

 

Peter Vleugel geeft informatie over de excursie naar Schoonhoven op 2 
september a.s. en deelt de aanmeldingsformulieren aan de aanwezigen uit. 

Voorafgaande aan de excursie zal onze vereniging in samenwerking met het 

http://www.stad-en-lande.nl/


 

 

Stadhuismuseum in augustus een gratis lezing verzorgen over Nederlands zilver. 

Verdere informatie hierover zal worden gecommuniceerd via onze digitale 

Nieuwsflits. 

 

De Monumentencommissie heeft besloten dit jaar twee oorkondes uit te reiken 
als blijk van waardering voor een zorgvuldig uitgevoerde restauratie of herbouw. 

Het betreft de voormalige brouwerij met woonhuis aan de Weststraat 32 te 

Burgh Haamstede en het dubbelpand met achterhuis aan de Ravestraat 44-46 te 

Zierikzee. Deze laatste betreft een up-date van een eerder uitgereikte oorkonde 

in 1979. De eigenaren worden ingeleid door de voorzitter van de 

Monumentencommissie en krijgen de oorkonde, het schildje en bloemen 

uitgereikt. Beide winnaars geven zelf een interessante presentatie over de 
verbouwing van genoemde panden. 

 

Bij de rondvraag wijst de heer Hanse op de interessante uitgave “Dag strand dag 

platteland”, welke verkrijgbaar is op de tafel met uitgaves achterin de zaal. 

De heer de Vrieze betreurt het afbreken van het monumentale pand met 

pagodedak uit 1923 aan de Vertonsweg. Tevens complimenteert hij de eigenaar 
en oorkondewinnaar van de Weststraat 32 te Burgh Haamstede met de bijzonder 

goed geslaagde restauratie van het pand. 

De heer Stigter doet een ludieke oproep aan allen om uit te kijken naar zijn sinds 

de vorige ledenvergadering vermiste rode jas met de vermelding S5 erop. (De 

jas is inmiddels terecht). 

 
Na de pauze geeft de heer Piet Polak een presentatie over de Zuidwestelijke Delta, 

met name over de Grevelingen en de Oosterschelde; ontwikkelingen van vroeger naar 

nu. 

 

Na afloop van deze interessante presentatie dankt de voorzitter alle aanwezigen 

voor hun komst en sluit de vergadering om 21.45 uur.  
 

Joyce van Dijke-Vermeulen, secretaris 

 

 

 


