Verslag ledenvergadering
Vereniging Stad en Lande
29 oktober 2021
Ons Dorpshuis, Nieuwerkerk
Opening, verslag en mededeling
Met een hamerslag (de hamer is een afscheidskado van de vorige voorzitter Edzard Gelderman) opent
voorzitter Anita de Munnik de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Een speciaal
welkom betreft de ereleden Hans Erbrink, Cor van der Linde en David Schorer. In het bijzonder geldt
een welkom voor hen die vanavond de Stad & Lande oorkonden in ontvangst zullen nemen.
Over het verslag van de ledenvergadering van 27 november 2020 is er een opmerking inhoudende een
onjuistheid in vermelding van de afgetreden bestuursleden. Met inachtneming daarvan wordt, onder
dankzegging aan de notulist, het verslag vastgesteld.
Er zijn 170 nieuwe leden bijgekomen sinds 2019. We hebben ook leden verloren, veelal door ouderdom
of overlijden. Momenteel heeft de vereniging 730 leden.
Goedkeuren financieel jaarverslag 2020
De penningmeester Christan Zantboer geeft een inhoudelijke toelichting op de cijfers, zoals
weergegeven in de staat van baten en lasten en de balans per 31 december 2020. Het resultaat was
negatief € 3.349, maar door een bijdrage van het Steunfonds in 2021 ten behoeve van de investering in
de website van € 2.828, resteert een tekort van € 521. Het eigen vermogen van de vereniging bedroeg
eind 2020 € 34.455.
Er wordt gevraagd naar oorzaak van de extra uitgaven voor de website. Dit betreft een uitbreiding van
de gerenoveerde website. De website is nu goed op orde en ziet er aantrekkelijk uit. Het navigeren zou
nog verbeterd kunnen worden. Christan wijst ook op de Facebookpagina en Instagram van onze
vereniging. Heel veel interessante informatie over Schouwen-Duiveland wordt op Facebook geplaatst
door ons PRCE-commissielid Corina Jansen-Verkerk. (PRCE = Public Relations, Communicatie en
Evenementen).
Een opmerking wordt gedaan dat het financieel jaarverslag en het voorstel tot statutenwijziging wordt
aangeleverd op papier, omdat op het scherm de cijfers slecht te lezen zijn. Er wordt verwezen naar de
website, waarop alle documenten te vinden waren en te downloaden en te printen zijn. Eventueel
kunnen deze opgevraagd worden bij het secretariaat.
De ledenadministratie is nu goed op orde.
Kascontrole
Het verslag van de kascontrolecommissie wordt door de voorzitter voorgelezen. De
kascontrolecommissie adviseert de algemene ledenvergadering het bestuur décharge te verlenen voor
het gevoerde beleid over de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. De leden keuren de
jaarrekening 2020 goed.
Tot leden voor de kascontrolecommissie 2021 worden benoemd: Gabri de Groot, Kees Heule en
reservelid John Pantekoek.
Voorstel tot statutenwijziging (1e behandeling)
De huidige statuten dateren uit 1991 en behoeven aanpassing omdat zij op tal van punten zijn
verouderd en niet meer aansluiten op de reeds jaren bestaande werkwijze van de vereniging. De
belangrijkste wijzigingen worden door Christan Zantboer toegelicht. De volledige tekst van de nieuwe
statuten staat op de website. De statuten voldoen ook aan de criteria voor de ANBI-C (culturele
goeddoelorganisatie)-status voor het geval de vereniging die in de toekomst zou willen aanvragen.
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Vooralsnog heeft de Stichting Steunfonds die rol, waardoor de anonimiteit van eventuele schenkers of
erflaters beter is gewaarborgd.
Met de nieuwe statuten wordt ook voldaan aan de meest recente wetgeving, waaronder de
privacywetgeving (zie website).
In de najaarsvergadering van 26 november a.s. zal in een tweede ronde gestemd worden over deze
conceptstatuten, waarbij ten minste ¾ deel van de dan aanwezige leden akkoord zal moeten zijn. In
dat geval zijn de statuten te verlijden per 1 januari 2022. Een peiling met handopsteken wijst uit dat de
thans aanwezige leden de statutenwijziging steunen.
Het voorstel tot wijziging van het Huishoudelijk reglement wordt toegelicht door penningmeester
Christan Zantboer. Belangrijk doel van de voorgestelde wijzigingen is om een naadloze aansluiting te
vinden op de nieuwe statuten zowel qua inhoud als qua artikelnummering.
Corneel de Oude van de commisie PRCE geeft een terugblik op de activiteiten van Stad & Lande in
“coronatijd”. Sinds 2019 is er start gemaakt met het organiseren van laagdrempelige activiteiten en
excursies, met als doel een breed publiek te interesseren voor het historisch erfgoed op ons eiland. Als
bijkomend voordeel heeft dit ook geleid tot een toename van het ledenaantal. De leden van de
commissie PRCE worden bedankt voor hun enthousiaste inzet.
Ook de commissie Planologie heeft niet stilgezeten. Piet van Beveren verwoordt de onderwerpen die
in het afgelopen jaar in de commissie zijn behandeld. Daarnaast roept hij kandidaten op om zich te
melden als aspirantlid, omdat er in de commissie vacatures zijn ontstaan wegens het aftreden van 2
leden.
Namens de commissie Monumenten schetst Jan Stigter ons in een bloemlezing een beeld van de
werkzaamheden van zijn commissie, bestaande uit 7 leden. Deze commissie heeft tevens als taak het
uitreiken van Stad & Lande-oorkondes bestemd voor drie geslaagde restauraties. Deze worden
gepresenteerd na de pauze.
Rondvraag
 Aandacht wordt gevraagd voor het interesseren van jongeren voor onze vereniging. Corneel de
Oude kan namens de commissie PRCE melden dat dit voor 2022 een speerpunt is.
 Een verbinding met andere heemkundige vereniging(-en) is niet bestaand. Het bestuur zegt toe
e.e.a. het komende jaar op te pakken.
Na de pauze vindt de uitreiking van de Stad & Lande-oorkondes plaats. Dit jaar worden de oorkondes
uitgereikt aan Molen de Lelie te Scharendijke, het Stadhuis van Brouwershaven en Molen de Haan te
Brouwershaven. Door middel van een mooie powerpresentatie wordt de restauratie van deze objecten
uitgebreid in beeld gebracht. Hierna overhandigt Jan Stigter als voorzitter van de commissie
Monumenten de oorkonde, het bijbehorende gevelschildje en een bos bloemen aan de eigenaren of
hun aanwezige vertegenwoordigers.
Sluiting
Voorzitter Anita de Munnik memoreert dat het geweldig is dat zovelen zich inzetten voor de mooie
historische objecten op ons eiland. Dat geeft moed voorde toekomst. Voor de najaarsvergadering op 26
november a.s. wenst zij ons een tot ziens en sluit zij met een “wel thuis” deze ledenvergadering af.
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