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Aanlegsteiger te Grijpskerke voor het veer Middelburg-Domburg, na de inundatie van Walcheren in 
oktober 1944. De loopsteiger vormde een verbinding tussen de Domburgse watergang en de kom 
van het dorp. De vaarroute was aangegeven met gevlochten fruitmanden hangende aan de 
zogenaamde Rommelasperges. Men gebruikte een reddingsboot getrokken door een motorbootje. 
Zeeuws Archief, fotoarchief A.G. Kruithof, nr 36 
 
 
 
 

 



 
Voorwoord  
 
Het Zeeuws Archief legt de verbinding tussen erfgoed en mensen, individuen en organisaties, ook 
onderling. De Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief kan daarin veel betekenen voor het Zeeuws 
Archief. Vrienden verbinden en inspireren als geen ander. 
 
De komende beleidsperiode komt na een lastig coronajaar en we weten nog niet hoeveel last we 
daar de komende tijd nog van zullen ondervinden. Niettemin blijven we ons inzetten om donateurs 
en sponsoren te werven. De bijdragen zetten we graag in voor ondersteuning van aankopen en 
activiteiten van het Zeeuws Archief.  
De komende periode hebben we extra aandacht voor de nieuw bijgekomen werkgebieden van het 
Zeeuws Archief en voor de toenemende rol van digitale archieven. 
 
Het beleidsplan voor de periode 2021-2024 is het vierde beleidsplan in het bestaan van de Stichting 
Vrienden van het Zeeuws Archief.  
 
 
Peter Bakx 
voorzitter bestuur Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief 
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1. Inleiding 
 
 
Het Zeeuws Archief bewaart en beheert belangrijke bronnen over de Zeeuwse geschiedenis én maakt 
ze voor iedereen gratis toegankelijk. De Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief is in 1993 
opgericht en steunt het werk van het archief in de volle breedte. Dit beleidsplan van de stichting sluit 
aan bij het beleidsplan van het Zeeuws Archief 2021-2024 dat heet ‘Verbinden en inspireren’. 
 
Het plan richt zich op de doelen, taken en activiteiten in deze periode en houdt daarin rekening met 
de behoorlijke uitbreiding van het Zeeuws Archief en het werkgebied in de afgelopen jaren. 
Daarnaast is het Zeeuws Archief niet meer alleen specialist op het gebied van analoge archieven, 
maar ook van digitale archieven. Ook de coronacrisis heeft in een klap duidelijk gemaakt wat het 
belang is van digitalisering en van digitaal werken. 
 
In de afgelopen beleidsperiode zijn nieuw bij het Zeeuws Archief aangesloten: Gemeente Kapelle, 
Gemeente Terneuzen, gemeente Vlissingen en gemeente Schouwen-Duiveland. Daarnaast zijn er 
ondertussen 5 partners aangesloten bij het Zeeuws e-Depot. 
 
De Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief houdt zich bezig met  

- aankoop van prenten, boeken, kaarten of archiefstukken die van belang zijn voor het Zeeuws 
cultureel erfgoed. Het en het financieel ondersteunen van specifieke onderdelen van de 
taakuitoefening van het Zeeuws Archief op onderscheiden onderdelen.  

- ondersteunen bij het aanvragen van fondsen en subsidies, bijvoorbeeld voor exposities, 
publicaties, restauratie van archiefstukken of digitalisering. 

- werkzaamheden en activiteiten gericht op continuering van de financiële situatie van de 
stichting 

 
De werkzaamheden van Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief zijn zonder winstoogmerk, de 
bestuursleden verrichten hun werkzaamheden zonder beloning en de werkzaamheden dienen het 
algemeen belang. De stichting heeft de ANBI-status. 
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2. Doelstelling, taken en activiteiten 
 

2.1 Doelstelling 
 
Stimuleren en ondersteunen van het werk van het Zeeuws Archief ten behoeve van het historisch 
onderzoek in Zeeland en al hetgeen daarmee verband houdt in de meest ruime zin des woords. 
 
De Stichting ondersteunt het archief door aankopen en subsidies, het bestuur genereert inkomsten 
en het onderhoudt banden met de vrienden en organiseert daartoe activiteiten. 
 
2.2 Bestuur 
 
Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief bestaat uit minimaal drie leden. Het 
bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter en een penningmeester. De zittingsperiode is vijf jaar. De 
zittingsperiode kan verlengd worden. Het bestuur stelt op voordracht vanuit het bestuur nieuwe 
leden aan. 
De directeur van het Zeeuws Archief is adviseur.  
Het Zeeuws Archief ondersteunt de Stichting met communicatie en secretariaat. 
In 2020 is ook een comité van aanbeveling aangesteld, bestaande uit drie personen. 
 
2.3 Comité van aanbeveling 
Het Comité van Aanbeveling van de Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief is in 2019 ingesteld en 
bestaat uit personen die interesse hebben in de Zeeuwse historie en die de werkzaamheden van de 
stichting een warm hart toedragen. 
 
2.4 Werkzaamheden gericht op de ondersteuning van het werk van het Zeeuws Archief 
 
Deze werkzaamheden zijn afhankelijk van vraag en aanbod van het moment en de actuele situatie. In 
de komende periode is aandacht voor de Zeeuws-brede spreiding van activiteiten, vooral in de 
nieuwe werkgebieden.  
 
De steun van de Stichting concentreert zich vooralsnog op de volgende taken: 

1. de aankoop van prenten, boeken, kaarten of archiefstukken die van belang zijn voor het 
Zeeuws cultureel erfgoed. Het Zeeuws Archief heeft hier geen regulier budget voor. 

2. het bieden van ondersteuning aan het Zeeuws Archief bij het aanvragen van fondsen en 
subsidies voor bijvoorbeeld exposities, publicaties, restauratie van archiefstukken of 
digitalisering. 

 
De Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief heeft geen geplande aankoopagenda. De markt en het 
beschikbare budget bepalen wat beschikbaar is en de keuze over aankoop wordt in de vergadering 
gemaakt. 
Overwegingen voor het bestuur zijn:  

• Ondersteunt de aanvraag de doelstelling van de stichting 
• Is de onderbouwing van de aanvraag voldoende 
• Is er voldoende financiële ruimte beschikbaar 

 
De directeur van het Zeeuws Archief kan in de vergaderingen een voorstel voor aankoop ter tafel 
leggen. 
Het bestuur van de Vrienden kan het Zeeuws Archief verzoeken om binnen een bepaald thema te 
zoeken naar een voorstel tot aankoop of ondersteuning. 
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De directeur van het Zeeuws Archief kan voorstellen ter tafel brengen voor participatie bij subsidie- 
en fondsenwerving.  
 
2.5 Werkzaamheden gericht op de continuering en verbetering van de financiële situatie van de 
stichting 
 
De financiële positie van de Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief wordt opgebouwd door 
donaties van leden en door sponsoring door bedrijven. Ook legaten behoren tot een mogelijke 
inkomstenbron. Het genereren van inkomsten behoort tot de taak van het bestuur van de Stichting 
Vrienden van het Zeeuws Archief. Het gaat daarbij zowel om het behouden van de particuliere en 
zakelijke Vrienden die de stichting op dit moment reeds heeft, als om het werven van nieuwe 
particuliere en zakelijke Vrienden.  
De Stichting krijgt bij het uitvoeren van deze taak ondersteuning van een communicatiemedewerker 
van het Zeeuws Archief.  
 
Activiteiten van de Stichting Vrienden zijn:  

• Folder ‘Vrienden geven het Zeeuwse verleden toekomst’  
• Folder ‘Geef voor de toekomst van het Zeeuwse verleden’ 
• Boekenlegger met een bijzondere afbeelding uit het archief ter ondersteuning van de 

Vriendenlezing 
• Organisatie van de Vriendenlezing 
• Uitnodigingen voor speciale activiteiten 
• Specifieke afspraken voor bedrijfslidmaatschappen 
• Communicatiemateriaal betreffende verschillende sponsorpakketten (vijf niveaus) 
• Persberichten en of persbenadering voor het genereren van media aandacht voor 

aankopen 
• Aandacht in de digitale nieuwsbrief en op de website voor aankopen  
• Speciale webpagina’s op de website over de betekenis, activiteiten en aanwinsten van de 

stichting, jaarrekening en bestuurlijk verslag 
• Mogelijkheid via de website om vriend te worden 

 
Het bestuur zet zich in om het aantal donateurs te vergroten.  
Doelgroepen: 

• Geïnteresseerden in geschiedenis, kunst, cultuur 
• Jongeren / studenten van de Roosevelt Academy of Hogeschool Zeeland 
• Leden Historische Verenigingen, vooral in de nieuw aangesloten gemeenten 
• Leden KZGW 
• Zeeuwen buiten Zeeland 
• Bedrijven 
• Families met een familiearchief in het Zeeuws Archief 

 
Deze groepen (potentiële) vrienden worden benaderd via: 

1. Open dag met Vriendenlezing 
2. Digitale nieuwsbrief  
3. Folder. Alle nieuwe bezoekers van het Zeeuws Archief krijgen een folder met uitnodiging 

Vriend te worden 
4. Persoonlijke netwerken bestuursleden 
5. Website Zeeuws Archief met speciale webpagina’s over de Stichting Vrienden 

 
In 2021 starten we met 264 betalende vrienden (donateurs) en bijna 100 niet betalende vrijwilligers.  
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Ambitie komende periode: 400 betalende vrienden? 
 
Er is terrein te winnen in de nieuw aangesloten gebieden 

• Gemeente Terneuzen, daar was geen vriendenclub 
• Gemeente Vlissingen, heeft een vereniging Vrienden van het gemeentearchief Vlissingen en 

het MuZEEum. Er is contact geweest, contact versterken.  
• Gemeente Schouwen-Duiveland, heeft geen vriendenclub, maar wel een betrokken 

achterban. Contacten opbouwen. 
 
Voor de sponsorwerving voert het bestuur een actief beleid, waarbij sponsoren benaderd worden 
met een voorstel voor een bijdrage, waar tegenover - afhankelijk van het pakket - een exclusieve 
ontvangst in het Van de Perrehuis, een rondleiding, vergaderruimte, sponsorborrels, deelname aan 
cursussen, kortingen op publicaties, sponsorvermelding bij entree Zeeuws Archief, lidmaatschap 
Vrienden en andere voordelen staan. 
 
Er zijn verschillende sponsorpakketten ontwikkeld. We bieden sponsoren nu 3 mogelijkheden:   

1. Arends, zilver, € 2500, - per jaar 
2. Bauer, brons, € 1000, - per jaar 
3. Perkois, bedrijfslidmaatschap, € 250, - per jaar gedurende minimaal 3 jaar 

 
Deze groep sponsors wordt benaderd via 

• Persoonlijke netwerken bestuursleden 
• Jaarlijkse sponsoractiviteit 
• Open dag met Vriendenlezing 

 
Er zijn begin 2021, begin van deze beleidsperiode, 9 bedrijfsvrienden.  
 
Ambitie komende beleidsperiode:  
3 grotere (Arends voor €2.500 of Bauer voor €1.000) 
16 kleinere bedrijven om een business club te vormen. Liefst verspreid over Zeeland in de gebieden 
waar het Zeeuws Archief nieuw actief is. 
 
2.6 Activiteiten voor de Vrienden 

 
1. Open dag met Vriendenlezing 

Doelstellingen: relatie met vrienden versterken. Nieuwe vrienden werven. 
 

De Open dag is een jaarlijks terugkerende dag, op de eerste zaterdag van november, waarbij het 
Zeeuws Archief zichzelf laat zien en een inkijkje geeft in het werk. Onderdeel van die dag is het 
bedanken van de vrienden voor hun bijdrage aan de doelstelling van de stichting.  

 
De aanloop naar deze dag en de dag zelf worden actief ingezet om nieuwe vrienden te werven. 
De Vriendenlezing wordt ingevuld door een bekende Nederlander die vertelt over de rol van 
archieven en archiefonderzoek in zijn of haar werk. Vaak gaat het om een auteur. Na afloop wordt de 
vrienden een receptie aangeboden.  

 
2. Digitale nieuwsbrief van het Zeeuws Archief 

Doelstelling: relatie met vrienden onderhouden. Nieuwe vrienden werven. 
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Vrienden ontvangen de digitale nieuwsbrief ’n Zee van tijd’, waarin aandacht wordt besteed aan het 
werkveld van het Zeeuws Archief en de Zeeuwse historie. Regelmatig aandacht wordt besteed aan de 
Stichting Vrienden.  
 

3. Kortingen  
Doel: relatiebeheer 

 
Vrienden krijgen de mogelijkheid om bij publicaties van het Zeeuws Archief 10% korting te krijgen. 
Ook ontvangen vrienden 10% korting op cursussen gegeven in samenwerking met de Zeeuwse 
Volksuniversiteit (ZVU). 
 

4. Welkomstpakket nieuwe vrienden 
Doel: wervingsactie / nieuwe vrienden enthousiasmeren 
 
Nieuwe vrienden ontvangen tijdens de open dag een welkomstcadeautje. 

 
5. Speciale activiteiten 

Doel: relatiebeheer en naamsbekendheid 
 
De Stichting Vrienden kan speciale activiteiten organiseren speciaal voor de vrienden. Gedacht wordt 
aan het houden van lezingen, symposia, een wijnproeverij, een preview voor een tentoonstelling, 
workshops of andere activiteiten.  
Er zijn regelmatig activiteiten op initiatief van het Zeeuws Archief of in samenwerking met een 
partner, waarbij ook, of juist, de vrienden kunnen worden uitgenodigd. 
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3. Financiën  
 
 
3.1 Inkomsten 
 
De inkomsten van de Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief kunnen bestaan uit: 
 

1. Vriendenbijdragen 
2. Sponsorgelden 
3. Giften en legaten 

 
De bijdragen van de Vrienden vormen een jaarlijks terugkerende bron van inkomsten. Per jaar 
ontvangt de stichting uit de bijdragen een bedrag van ongeveer € 6.500, -.  
De gemiddelde donatie per Vriend is € 25,00  
 
Sponsorgelden zijn een bron van specifieke inkomsten. Sponsorgelden zijn soms wel en soms niet vrij 
besteedbare inkomsten. Sponsorgelden kunnen specifiek voor een activiteit worden verstrekt, zoals 
een specifieke aankoop, een restauratie of een activiteit.  
 
Giften en legaten vormen een bron van incidentele inkomsten. Ook legaten kunnen aan specifieke 
doelen van de Stichting vrienden worden verbonden, zoals een aankoop of een restauratie.  
 
Het Zeeuws Archief heeft een ANBI status. Dat maakt schenking fiscaal interessant. 
Het bestuur draagt er zorg voor dat het Zeeuws Archief bij notarissen bekend is als mogelijke 
ontvanger van giften en legaten. De speciale webpagina ‘Fiscale voordelen’ van de Stichting Vrienden 
op de website van het Zeeuws Archief dient hierbij als hulpmiddel. De stichting heeft een specifieke 
folder laten maken: ‘Geef voor de toekomst van het Zeeuwse verleden’. Doel is om de folder onder 
notarissen te verspreiden. 
 
3.2 Financieel beheer 
 
Het bestuur zet zich in om zoveel mogelijk financiële middelen te vergaren. Vermogensgroei is echter 
geen doel op zich. Het doel is om door middel van aankopen, restauraties en financiële 
ondersteuning van het Zeeuws Archief op specifieke onderdelen, genoemd in de statuten van de 
stichting, de bijeengebrachte middelen optimaal te benutten.   
 
Het is van belang om te zoeken naar een evenwicht tussen inkomsten en bestedingen, zonder dat de 
realisatie van de doelstelling van de stichting in gevaar komt. 
 
Het bestuur zet zich de komende jaren actief in voor een effectief financieel beheer. 
 
3.3 Bestedingen 
 
De bestedingen van het Zeeuws Archief zijn zowel incidenteel als structureel. De incidentele uitgaven 
zijn vraag- of aanbod gebonden. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aankoop van een archiefstuk, 
kaart, prent of boek, of de subsidiëring van een publicatie, een expositie, de restauratie van een 
archiefstuk of digitalisering. De structurele uitgaven betreffen de organisatie van de Vriendenlezing 
en de ontvangst na afloop. Wanneer er aanvragen voor subsidiëring van ofwel het Zeeuws Archief 
ofwel een andere organisatie binnenkomen, beoordeelt het bestuur of deze aanvragen worden 
gehonoreerd, uitgaande van de beschikbare financiële ruimte en getoetst aan de doelstellingen. 
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Hierbij wordt uitdrukkelijk meegewogen dat de gelden worden ingezet voor de hele breedte van het 
werkgebied van het Zeeuws Archief. Dus inclusief de nieuw toegetreden gemeenten. 
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