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   Verslag ledenvergadering  

    Vereniging Stad en Lande  

     30 oktober 2020  

     Adriaanskerk, Ring 1, Dreischor 

 

Opening 
Voorzitter Anita de Munnik opent de vergadering en heet het “selecte gezelschap” dat 
beperkt is van omvang tengevolge van de Coronavoorschriften, van harte welkom op deze 
vergadering om het financieel jaarverslag 2019 vast te stellen. In het bijzonder worden de 
ereleden David Schorer en Hans Erbrink welkom geheten.  
 
Ten aanzien van het verslag van de ledenvergadering van 29 november 2019 zijn er geen 
opmerkingen. Onder dankzegging aan de notulist wordt het verslag vastgesteld. 
 
Mededelingen van het bestuur 
De volgende mededelingen worden door het bestuur gedaan: 

 Op 5 november a.s. zal het veel besproken project “Brouwerseiland” in een beslissende 
fase komen in de gemeenteraad. Veel informatie is al verschenen in de media w.o. 
Wereldregio. Een negental natuur-, milieu-, recreatieve- en sportorganisaties hebben van 
zich laten horen. Na de uitspraak van de gemeenteraad (goedkeuring bestemmingsplan) 
is de Vereniging Stad en Lande teruggetreden en heeft zij de procedure naar de Raad van 
State niet doorgezet. Als aangesloten vereniging bij de Zeeuwse Milieufederatie (ZMf) is 
Stad en Lande indirect wel betrokken gebleven. Er is een verzoek van leden ontvangen 
om het project “Brouwerseiland” in de rondvraag aan de orde te stellen. Die gelegenheid 
is er. 

 De heer Lex Luijendijk is teruggetreden uit de Monumentencommissie en de heer Peter 
Noordermeer uit de redactie van het Tijdschrift. Beide heren zullen thuis een bloemetje 
en een attentie ontvangen. Zij worden hartelijk bedankt voor hun inzet voor de 
vereniging. 

 
Vaststellen financieel jaarverslag 2019 
Statutair zou de vaststelling van de jaarrekening in het voorjaar 2020 hebben moeten 
plaatsvinden. De ontwikkelingen in het kader van Corona maakten dat echter onmogelijk. Er 
is naar aanleiding daarvan bepaald door de overheid dat uiterlijk voor het verstrijken van de 
10e maand na het betreffende boekjaar alsnog vaststelling kan plaatsvinden. Het bestuur 
heeft over de jaarstukken in het voorjaar tijdig positief besloten en vraagt nu de instemming 
daarop van de leden, zodat de jaarrekening definitief kan worden vastgesteld. 
De penningmeester Chistan Zantboer wijst op het nieuwe uiterlijk van de jaarrekening, geeft 
een terugblik op het jubileumjaar waarin veel werk is verzet en dankt een ieder die zich 
heeft ingezet voor de vereniging. Vervolgens geeft hij een inhoudelijke toelichting op de 
cijfers.  
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Er zijn geen e-mails binnengekomen met vragen over de jaarrekening en ook uit de 
vergadering komen geen vragen. De heer Hans Erbrink krijgt namens de 
kascontrolecommissie het woord dat hij afsluit met het advies van de commissie om de 
penningmeester te déchargeren voor het gecontroleerde boekjaar 2019.  
Twee nieuwe leden voor de kascontrolecommissie 2020 zullen worden benoemd op de 
ledenvergadering van 27 november a.s. (de secretaris stuurt vooraf een oproep aan de leden 
zich te melden). 
 
Rondvraag 

 De heer Rien van de Luitgaren betreurt dat de Vereniging Stad en Lande onzichtbaar is 
geweest bij de kwestie Brouwerseiland. De voorzitter geeft aan dat de Vereniging zich in 
de beginfase heeft laten horen met een duidelijk protest naar de gemeenteraad. Stad en 
Lande  heeft het protest niet doorgezet in een beroepsprocedure naar de Raad van 
State.  Zij is echter wel op de achtergrond aanwezig gebleven. Het was duidelijk 
geworden dat er bij de “grote jongens” binnen de groep organisaties die zich verzetten 
tegen het project, meer specifieke kennis en meer financien voor handen waren om de 
complexe en omvangrijke materie te kunnen behappen. Er is toen voor gekozen om te 
participeren in een grote organisatie zoals de Zeeuwse Milieufederatie (ZMf), waar Stad 
en Lande lid van is. 
Er is niet formeel afgesproken dat de ZMf ook namens Stad en Lande handelde. Naar 
buiten (bv. pers) toe is dat in die zin dan ook niet gecommuniceerd.  

 

 De heer David Schorer is van mening dat Stad en Lande te terughoudend is geweest in 
het verzet tegen het project Brouwerseiland. Al eerder heeft hij daarop in de 
Planologiecommissie gewezen. Hij hecht eraan dat expliciet te benoemen. Het bestuur 
heeft daarvan kennis genomen.  
 

 Mevrouw Ria Geluk geeft aan dat zij, samen met anderen, bijna twee jaar heeft 
gestreden om de gemeente te doen afzien van de sloop van de Napoleonschuur en deze 
over te doen voor een symbolisch bedrag aan BOEi bv, in de hoop dat daarmee een 
gemeentelijk monument gered is. 

 
Onder dankzegging aan de aanwezigen voor hun komst onder de huidige moeilijke 
omstandigheden, sluit de voorzitter de vergadering. 
 
 
John Vijgenboom, notulist  
 


