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Conceptverslag voorjaarsvergadering  
Vereniging Stad en Lande van   
Schouwen-Duiveland. 
20 mei 2022, Dorphuis Trefpunt de 
Dorsvloer te Dreischor 

 
Door Joyce van Dijke-Vermeulen 

 
Opening, verslag en mededelingen 
Voorzitter Anita de Munnik opent de vergadering en heet de 41 aanwezig leden van harte 
welkom. Een speciaal welkomswoord is er voor de aanwezige ereleden Huib Uil, Peter Vleugel 
en Cor van der Linde.  
Het conceptverslag van 26 november 2021 wordt door de vergadering per acclamatie 
ongewijzigd vastgesteld. Hierna meldt de voorzitter de volgende mededelingen: 

 Op 16 april jl. organiseerde Stad & Lande een Molentocht over Schouwen-Duiveland.  Dit 
specifieke stukje erfgoed werd op deze wijze een keer speciaal in het zonnetje gezet. We 
ontvingen enthousiaste reacties van de deelnemende fietsers. 

 Stad & Lande heeft onlangs legaten ontvangen uit de nalatenschap van twee erflaters. 
 In samenwerking met het Stadhuismuseum worden er in mei en juni 3 lezingen 

georganiseerd. 
 De excursiecommissie van Stad & Lande houdt op te bestaan. Commissievoorzitter Peter 

Vleugel neemt de aanwezigen mee in een memory-lane van de excursies door de jaren 
heen. Door de veranderende tijd is de belangstelling voor (bus)excursies duidelijk 
verminderd en derhalve is uiteindelijk besloten de commissie op te heffen. Het bestuur 
dankt de commisie voor al het werk wat is verzet en deelt ter waardering een kleine 
attentie uit aan de aanwezige leden van de commissie. De voorzitter merkt op dat de 
excursiecommissie de langstzittende commissie is binnen Stad & Lande; vanaf 1946 
werden er excursies georganiseerd, een hele prestatie! 

 
Jaarrekening 2021 en kascontrole 
Penningmeester Christan Zantboer geeft een toelichting op de jaarrekening. Er worden geen 
vragen gesteld en de jaarrekening wordt door de vergadering goedgekeurd.  Gabri de Groot en 
Cees Heule hebben op 2 mei 2022  de financiële administratie gecontroleerd. Er zijn geen 
onrechtmatigheden geconstateerd. Het voorstel van de kascommissie om de penningmeester 
te dechargeren wordt door de vergadering geaccordeerd. Na vandaag bestaat de kascommissie 
uit Cees Heule en Bert Hendrikse . Cees Dane meldt zich als reservelid.. 
De voorzitter dankt de penningmeester voor het opstellen van de in een moderner jasje 
gestoken jaarrekening. 
    
Benoeming bestuursleden 
Lydia Mol-Sipman treedt af en is niet herkiesbaar. De voorzitter bedankt Lydia voor de periode 
van vier jaar dat ze zitting had in het bestuur. Het dankwoord gaat vergezeld met een bon en 
een bos bloemen. Lydia blijft voorlopig wel lid van onze commissie Jaarboek. 
Christan Zantboer en Gé Berghout zijn aftredend en herkiesbaar. Er hebben zich geen andere 
kandidaten aangemeld. Beiden worden door de vergadering herkozen in het bestuur. 
Het bestuur bestaat hierdoor uit 7 personen en de intentie is dit voorlopig zo te handhaven en te 
ervaren of dit voldoende werkbaar is. 
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Vanuit onze commissies 
Piet van Beveren praat de vergadering bij over de onderwerpen waar de commissie planologie 
zich momenteel voor inspant;  samenwerking met diverse eilandelijke gremia, zienswijze 
ontwikkelingen Julianahoeve, zienswijze Landschapscamping Kijkuit, advies Oude Maalderij 
Krijger, hoogspanningsstation Straalweg Zierikzee en de landschappelijke inpassing.   
Wilbert Stadhouders spreekt namens de monumentencommissie. Deze commissie houdt zich 
momenteel o.a. bezig met project kademuren Zierikzee, behoud gedenksteen Cornelia de Wit, 
tegeltjesproject Westhoek, de tweejaarlijkse Erfgoedprijs en geschenkwoningen. 
Beide commissies kunnen nog nieuwe leden gebruiken.  
Namens de commissie Jaarboek meldt Corstiaan Prince dat na het overlijden van 
commissievoorzitter Wijnand Renden de redactie heeft besloten vastberaden door te gaan en de 
47e editie is alweer in de maak. De commissie is blij te kunnen melden dat er zich inmiddels 
twee nieuwe kundige commissieleden hebben aangemeld ter versterking. 
Vanuit de commissie PRCE blikt Corneel de Oude nog even terug op de Stad & Lande Molentocht 
van 16 april jl. 60 enthousiaste deelnemers hebben op een prachtige zonnige dag hieraan 
deelgenomen. In nauwe samenwerking met het Stadhuismuseum Zierikzee wordt er dit 
voorjaar een lezingenreeks georganiseerd en ook in het najaar staan er weer activiteiten op de 
planning. 
De jaarverslagen van alle commissies staan op onze website www.stad-en-lande.nl bij het 
blauwe tabblad Notulen en verslagen. 
 
Rondvraag 
Ria Geluk brengt de Erfgoedprijs onder de aandacht. Iedere twee jaar wordt de gemeentelijke 
Erfgoedprijs uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich inzet voor het historisch, 
cultureel, materieel en immaterieel erfgoed op Schouwen-Duiveland. Eventuele kandidaten 
voor deze Erfgoedprijs kunnen tot 15 juni door iedereen worden voorgedragen bij de 
voordrachtscomissie van de gemeente. 
Tevens doet Ria een oproep aan eigenaren van bijzondere panden om mee te doen aan 
woningopenstelling op Open Monumentendag d.d. 10 september 2022. 
 
Na de pauze volgt de presentatie van historisch onderzoeker Corstiaan Prince met als 
onderwerp:  Rampjaar 1672, hoe een klein land standhield tegen een oppermachtige vijand. 
Door middel van een prachtige powerpointpresentatie werd het onderwerp op een zeer 
duidelijke en boeiende wijze verteld. 
Na afloop dankt voorzitter Anita de Munnik Corstiaan voor het heldere verhaal en sluit de 
vergadering. 
 
 
 

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

