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Conceptverslag najaarsvergadering  
Vereniging Stad en Lande van   
Schouwen-Duiveland. 
26 november 2021,  
Dorpshuis Oosterhof, Oosterland 

 
Opening, verslag en mededeling 
Voorzitter Anita de Munnik opent de najaarsvergadering van 2021 en heet een ieder van harte 
welkom. In het bijzonder worden welkom geheten de ereleden Frans Beekman, Hugo Doeleman, 
Peter Vleugel en Huib Uil. Anita memoreert het overlijden van Wijnand Renden (oud-voorzitter 
van Stad & Lande en voorzitter van onze commissie Jaarboek). Ter nagedachtenis spreekt Huib 
Uil een in memoriam uit. Na een dankwoord voor alles wat Wijnand voor de vereniging heeft 
gedaan wordt staande een ogenblik stilte in acht genomen.  
De vergadering wordt hervat met het vaststellen van het verslag van 29 oktober 2021 (er zijn 
geen opmerkingen). 
Enkele foto’s die in het verleden zijn gebruikt in onze informatiekraam staan achter in de zaal 
opgesteld en kunnen bij belangstelling door de aanwezigen worden meegenomen. 
 
Goedkeuring begroting 2022 en vaststellen contributie per 1 januari 2022 
Penningmeester Christan Zantboer geeft opnieuw een korte inhoudelijke toelichting op de 
conceptbegroting 2022 en verwijst daarbij naar de schriftelijke toelichting op de begroting. Het 
belangrijkste punt is het voorstel betreffende contributieverhoging met € 5,- naar € 25,-. In de 
voorjaarsledenvergadering 2022 zal het bestuur komen met enkele bezuinigingsvoorstellen. 
Uit de vergadering komt het voorstel om leden die van één gezin deel uitmaken te vragen of zij 
akkoord kunnen gaan met de ontvangst van één kroniek en één exemplaar van het tijdschrift 
per gezin. 
Het bestuur neemt dit voorstel mee bij de bespreking van de overige bezuinigingsvoorstellen. 
Alle  32 aanwezige leden stemmen vóór de begroting inclusief de contributieverhoging van € 5,-.  
De voorzitter dankt de vergadering voor het in het bestuur gestelde vertrouwen. 
    
Aftredende bestuursleden (niet herkiesbaar) en te benoemen nieuw bestuurslid 
De voorzitter spreekt als eerste Piet van Beveren toe. Zij dankt hem voor de inzet met name in 
de commissie Planologie en als bestuurlijk contactpersoon namens deze commissie. Anita 
roemt de grote betrokkenheid van Piet en wenst hem veel gezonde jaren toe. Het dankwoord 
gaat vergezeld met een bon en een bos bloemen. 
Het tweede aftredende bestuurslid is Ria Geluk. Anita memoreert de vele acties waar Ria een 
waardevolle bijdrage aan heeft geleverd. Haar bijdragen en grote kennis van zaken was van 
groot belang voor onze vereniging en voor ons eiland. Ook Ria ontvangt als blijk van dank en 
waardering een bon en een bos bloemen. 
 
Erik van den Bos heeft als kandidaatbestuurslid reeds kennis gemaakt met het bestuur. Hij stelt 
zich voor aan de vergadering. Kernwoorden daarin zijn: architect/architectuur, bijzondere 
belangstelling voor monumenten, veel werk op Schouwen-Duiveland.  
De vergadering gaat bij acclamatie akkoord met de benoeming van Erik tot lid van het bestuur.  
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Voorstel tot Statutenwijziging (2e behandeling) 
Penningmeester Christan Zantboer geeft nogmaals een korte samenvatting van de aard van de 
wijzigingen. De conceptstatuten heeft een ieder op de website van de vereniging kunnen lezen. 
Er zijn verder geen vragen meer. Er zijn geen onthoudingen. Alle aanwezige leden zijn akkoord. 
De nieuwe statuten zullen z.s.m. bij de notaris passeren en in werking treden per 1 januari 2022. 
 
Het voorstel tot wijziging van het Huishoudelijk reglement  
Voor de vaststelling van dit stuk wordt dezelfde procedure gehanteerd als voor de 
statutenwijziging. Naar aanleiding van een opmerking van Peter Vleugel over de reeds 
bestaande  ANBI-status merkt Christan op dat de bestaande ANBI-status slechts van toepassing 
is op Stichting Steunfonds Stad en Lande van Schouwen-Duiveland. Er zijn verder geen vragen 
meer. Er zijn geen onthoudingen. Alle aanwezige leden zijn akkoord. 
 
Rondvraag en sluiting 
Hugo Doeleman vraagt aandacht voor de voordelen van periodieke schenkingen gedurende 
minimaal 5 jaar. Dit levert fiscale voordelen op voor het lid dat schenkt aan Stichting 
Steunfonds Stad en Lande van Schouwen-Duiveland en heeft ook voor de stichting Steunfonds 
zelf financiële voordelen. Deze suggestie wordt overgenomen en doorgegeven aan de Stichting 
Steunfonds.   
 
Voorzitter Anita de Munnik dankt de aanwezigen voor het in het bestuur gestelde vertrouwen. 
Speciale dank gaat naar Christan Zantboer voor het vele werk dat hij heeft gehad aan de 
totstandkoming van de nieuwe statuten en aan het nieuwe huishoudelijk reglement. 
(Sluiting van het officiële gedeelte van de vergadering.)  

 
Uitreiking van de 46e jaargang van de Kroniek van het land van de zeemeermin (Schouwen-
Duiveland) 
Lydia Mol-Sipman introduceert de schrijvers bij de aanwezigen, nadat zij heeft opgemerkt dat 
Wijnand Renden zich tot het laatste moment heeft ingezet voor de totstandkoming van deze 
jaargang van de Kroniek. 
De Kroniek heeft sinds 2019 een harde kaft en mooie illustraties veelal in kleur. De “noten” 
leggen in de nieuwe uitgave niet meer zo’n beslag op het papier, maar zijn opgenomen in een 
Pdf-bestand, dat op te vragen is bij de commissie Jaarboek. Zij noemt de namen op van de leden 
van de commissie die gewerkt hebben aan deze uitgave.  
 
Alle leden van de Vereniging Stad en Lande krijgen een exemplaar van de Kroniek 
toegezonden. Het eerste exemplaar wordt aangeboden aan de voorzitter, Anita de Munnik.  
Anita geeft aan dat dit boek één van de items is waar de vereniging erg trots op is.  
De aanwezige schrijvers ontvangen elk drie presentexemplaren van de Kroniek jaargang 46. 
 
Anita bedankt Lydia voor haar presentatie en voor de introductie van de schrijvers. Dank gaat 
ook naar de commissie Jaarboek en allen die een bijdrage hebben geleverd aan de 
totstandkoming van deze nieuwe uitgave. 
Zij bedankt een ieder voor de aandacht en wenst de aanwezigen een “wel thuis” en  “blijf 
gezond”. 


