Verslag ledenvergadering 3 mei 2019
Dorpshuis De Schutse, Burgh-Haamstede
Door John Vijgenboom, bestuursnotulist.
Onder verwijzing naar de “groei en bloei” van de vereniging heet voorzitter Edzard
Gelderman de aanwezigen welkom. In het bijzonder worden de aanwezige ereleden Hans
Erbrink, Cor van der Linde, David Schorer en Peter Vleugel welkom geheten. De
voorzitter opent de vergadering.
De agenda voor vandaag en het verslag van de vergadering van 30 november 2018
worden bij acclamatie ongewijzigd vastgesteld. Er zijn geen ingekomen stukken.
De voorzitter memoreert het overlijden van erelid Joop van Loo.
De volgende mededelingen worden gedaan.
Sinds januari 2019 zijn er 49 nieuwe leden ingeschreven; drie leden van de vereniging
ontvingen een lintje; Het project “Brouwerseiland” is gestrand door de uitspraak van de
Raad van State; 4 mei a.s. zal de onthulling plaatsvinden van het monument ter
nagedachtenis aan inwoners van Schouwen-Duiveland die zijn gevallen de in de Tweede
Wereldoorlog.
De voorzitter meldt dat Stad en Lande geen deelnemer was aan de 1 mei bijeenkomst
welke georganiseerd werd door enkele lokale politieke partijen. E.e.a. werd gesuggereerd
doordat de naam van onze vereniging vermeld stond op de annonces en affiches. Dit
misverstand is inmiddels rechtgetrokken. Hij benadrukt dat Stad en Lande geen politiek
gearrangeerde partij is en ook op geen enkele wijze deze indruk wilt wekken.
Hierna wordt het financieel jaarverslag 2018 door de penningmeester Christan Zantboer
toegelicht. Geconcludeerd kan worden dat het jaar 2018 financieel gezond kan worden
afgesloten. De begroting voor 2019 laat extra uitgaven zien voor de vernieuwing van de
website en voor de viering van het 80-jarige jubileum van de vereniging. Voor de website
is inmiddels de keuze gevallen op LifeDesign. Het Steunfonds heeft voor realisatie van
beide projecten een extra financiële bijdrage toegezegd. Tevens is er een beroep gedaan
op de reserves van de vereniging. De motivatie daarvoor ligt met name in de doelstelling
om Stad en Lande nog meer zichtbaar te maken, leden te werven en om activiteiten te
koppelen aan kennisoverdracht. Voor beide projecten zal volledige dekking plaatsvinden
door de stijging van de contributiebaten in 2019 als gevolg van het inmiddels gebleken
toenemend aantal leden.
De jaarrekening en de begroting worden door de vergadering goedgekeurd bij
acclamatie, nadat de kascontrolecommissie heeft verklaard de jaarstukken in orde te
hebben bevonden. Daarmee is de penningmeester gedechargeerd. Voor het volgende
jaar wordt Wilbert Stadhouder reserve-lid van de kascontrolecommissie.
De voorzitter zet uiteen hoe het concept Beleidsplan 2019-2024 tot stand is gekomen
met een speciaal woord van dank voor de inzet van Christan Zantboer en Bert de Kok.
De wens van enkelen uit de aanwezigen voor een blijvende actieve houding in zake
bezwaarprocedures wordt na stemming omgezet in een voorstel voor een
tekstaanvulling. De strekking daarvan zal zijn dat de huidige tekst niet zodanig gelezen
moet worden dat een bezwaar-/beroepsprocedure op voorhand wordt uitgesloten. De
casus Brouwerseiland heeft ons geleerd dat beschikbare deskundigheid intern een
belangrijke voorwaarde is voor procederen wil het financieel op te brengen zijn voor de
vereniging. In sommige gevallen kan ook “meegelift” worden met een andere
rechtspersoon als daar wel de betreffende deskundigheid aanwezig is.
Enkele leden hebben de excursiecommissie gemist in het stuk en de jaarlijkse excursie in
de activiteiten voor dit jaar. Christan licht toe, onder verwijzing naar het nieuwe begrip
“evenementen”, dat het beleidsstuk op hoofdlijnen beschrijft hoe in de toekomst de
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evenementen invulling zullen krijgen. Dat kan een excursie zijn, maar is op voorhand
geen vast onderdeel.
De voorzitter van de “Jubileumcommissie 80-jarigbestaan”, Anita de Munnik, beschrijft
kort de twee succesvolle activiteiten die reeds hebben plaatsgevonden op 23 maart en 3
mei. Zij dankt de organisatoren. Voorts beschrijft zij de komende programmaonderdelen
onder verwijzing naar het overzicht op blz. 31 van het tijdschrift nr. 154. De vergadering
gaat bij acclamatie akkoord met de hoogte van de eigen bijdragen bij de boot- en
bustocht van 15 juni van respectievelijk € 7,50 en € 5,-.
De secretaris van de vereniging, Joyce van Dijke-Vermeulen, licht met een aantal
voorbeeldactiviteiten toe, waar het succes van de groei van het ledenaantal mogelijk zijn
oorsprong vindt. Naast de “Stad en Lande- Tournee” bij verenigingen en clubs en het
werk in de marktkraam, zijn ook de sociale media van belang gebleken om het publiek
op een laagdrempelige manier in contact te brengen met de activiteiten van Stad en
Lande. Dat geldt in het bijzonder voor de Jubileumactiviteiten die opengesteld zijn voor
niet-leden.
Het secretariaat stond door de vele werkzaamheden al enige tijd onder druk en de
secretaris is erg blij met de ondersteuning van Wil Obbink (communicatie nieuwe leden &
jubileumactiviteiten) en John Vijgenboom (verslaglegging vergaderingen).
Namens de Commissie Jaarboek informeert Wijnand de aanwezige leden over de nieuwe
Kroniek 2019/ Jaarboek Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland.
Paula Bremmers praat de leden namens de commissie Planologie bij over alle afgesloten
en nog lopende acties. Dit geldt ook voor Ria Geluk namens de commissies PR
/cursussen en Regina op de Beek namens de Commissie Tijdschrift.
Mededelingen gericht op de komende activiteiten: vanaf juni zullen er
aanlooptentoonstellingen “Het laatste oorlogsjaar” komen in vijf musea, in verband met
de herdenking van 75 jaar bevrijding (1945). In juli zal de Vleugelbunker waarschijnlijk
toegankelijk voor publiek zijn gemaakt. De Open Monumentendag is op 14 september
2019, met daaraan voorafgaand op 12 september de landelijke opening van Open
Monumentendag, bestemd voor genodigden uit het hele land en voor eigenaren van de
deelnemende monumenten op ons eiland.
De voorzitter dankt alle leden van de commissies voor het vele werk dat is verricht.
Namens de commissie Monumenten reikt Aize Meintema de oorkondes uit voor gedane
inspanningen voor behoud van (of verbeteringen aan) beeldbepalende en waardevolle
objecten op Schouwen-Duiveland. Het betreffen:
 TBC-huisje Heesterlustweg 5 te Schuddebeurs, in eigendom van mevrouw
Coppoolse- van Gastel en mevrouw Lievense-van Gastel
 Voormalig stoomgemaal “Viane” Beijerseweg 1 te Ouwerkerk, in eigendom van
Fam. S. Capelle
 Buitenplaats “Weelzicht” Zuiddijk 2 te Schuddebeurs, in eigendom van Fam. De
Koning
 Voormalig waterleiding-/aanjaagstation Zandweg 3 te Zierikzee, in eigendom van
Kort Geytenbeek Architecten BNA
De eigenaren vertellen kort over de totstandkoming van de restauratie van de objecten
en tonen ons de verrassende resultaten.
Na de pauze genieten we van de presentatie van Jop Steenhof de Jong: “De kop van
Schouwen in 80 jaar” (1939 – 2019). Een belangrijk element in de ontwikkeling van de
kop van het eiland wordt ons in de loop van de presentatie duidelijk: we leren de
bijzondere omstandigheden kennen waardoor de groei en de ontwikkeling van het
toerisme zodanig is verlopen dat “De Kop” een prachtig gebied is dat voor massatoerisme
behoed is.
Voorzitter Edzard Gelderman dankt Jop voor het heldere verhaal en sluit de vergadering.
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