
                  JAARVERSLAG STICHTING VRIENDEN VAN HET ZEEUWS ARCHIEF 2021 

 

Inleiding 

Evenals in 2020 had de Coronapandemie ook in 2021 grote invloed op het reilen en zeilen van onze 

Vriendenstichting. Vergaderingen vonden deels digitaal en deels fysiek plaats. Door de vele 

beperkingen was het niet mogelijk om voor onze bedrijfsleden businessbijeenkomsten te 

organiseren. 

De Open Archief dag op 6 november 2021 kende een beperkte invulling en de Vriendenlezing, 

verzorgd door Martin Bossenbroek n.a.v. zijn boek over Nederlands-Indië “De wraak van 

Diponegoro”, kreeg noodgedwongen een digitale uitvoering.   

In 2021 vonden twee ontmoetingen plaats tussen de voorzitters van de Stichting Vrienden van het 

MuZeeum/Vlissings Archief en de Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief. Doel van deze 

besprekingen was om te inventariseren waar beiden elkaar kunnen versterken en ondersteunen. De 

komende perioden/jaren zal hier verdere invulling aan gegeven worden. 

Een woord van dank is zeker verschuldigd aan de medewerkers van het Zeeuws Archief.  

De adviesfunctie wordt op zeer waardevolle wijze ingevuld door de directeur van het Zeeuws Archief. 

Daarnaast kunnen wij altijd steunen op de communicatie-medewerkster bij allerlei projecten en 

ontvangen we alle noodzakelijke bijstand van de managementassistenten.     

Samenstelling bestuur 

Het Zeeuws Archief breidt de laatste jaren haar werkgebied stevig uit. De Stichting Vrienden van het 

Zeeuws Archief gaat in deze ontwikkeling mee. Dit heeft er toe geleid, dat bij het benoemen van 

nieuwe bestuursleden ook gekeken is naar regionale dekking. In 2020 trad de heer Leenknegt, 

woonachtig in Zeeuws Vlaanderen tot het bestuur toe . In 2021 mochten wij mevrouw Coolbergen 

uit Zierikzee als nieuw bestuurslid verwelkomen. 

De heer Kodde nam, na het volmaken van 2 zittingstermijnen ( 10 jaar) in oktober j.l. als bestuurslid 

af. Dank voor de geweldige wijze waarop hij invulling gegeven heeft aan zijn bestuurslidmaatschap. 

Het bestuur ziet er ultimo 2021 als volgt uit: 

• De heer P.H.M. (Peter) Bakx – Voorzitter 
• Mevrouw Y. (Yvette) van der Voort-Penningmeester 
• Mevrouw W. (Wilma) Polderdijk 
• Mevrouw M. (Marjolijn) van Leeuwen 
• De heer J.P. (Jean-Paul) Leenknegt 
• Mevrouw M. (Marieke) Coolbergen-Heijboer 

• Het bestuur wordt bijgestaan door Mevrouw Dr. J.L. Kool-Blokland, directeur Zeeuws Archief 
(adviseur) 

De leden van de Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief ontvangen voor hun werkzaamheden 
geen vergoeding of vacatiegeld. 

 

 



Comité van Aanbeveling 

De Stichting prijst zich gelukkig met de aanwezigheid van een Comité van Aanbeveling. 

Ultimo 2021 bestaat dit comité uit: 

• Drs. J.M.M. (Han) Polman, Commissaris van de Koning provincie Zeeland 
• Mevrouw D. ( Danny ) Hollestelle, directeur/eigenaar van de Koninklijke Hollestelle Groep uit Goes, 

Zakenvrouw van het jaar 2015, Kamerheer van Koning Willem-Alexander provincie Zeeland 
• De heer L. (Léon) Overdulve , Founder/Owner/CEO van Holding OOS International Group BV uit 

Serooskerke 

Vergaderingen 

In 2021 is het bestuur 5 keer in vergadering bijeen geweest en wel op: 

4   februari ( digitaal ) 
13 april ( digitaal) 
22 juli ( fysiek) 
5   oktober ( fysiek) 
24 november ( digitaal) 

Diversen 

In 2021 werd een nieuw meerjarenbeleidsplan opgesteld, dat loopt t/m 2024. 
Hierin zijn ambities neergelegd om het aantal particuliere donateurs en de businessclub behoorlijk te 
laten groeien. 
Hierdoor zal de Stichting nog beter in staat zijn om het werk van het Zeeuws Archief in de volle 
breedte te ondersteunen. 

Aankopen  

Het bestuur is er trots op dat zij de volgende aankopen in 2021 (mede) heeft kunnen realiseren:    

Een substantiële financiële bijdrage bij de door het Zeeuws Archief aangekochte scans van historicus 
De Kraker uit Zeeuws Vlaanderen betreffende Cultuurhistorie en Landschapsontwikkeling. 

De aankoop van een tweetal scheepsreplica van het MCC-schip de Eenigheid en de Prins Willem.  

Drie etsen van Willem Leonard Wagemans. 
 
Een ets van de hand van Pieter Johannes Alexander Wagemans “Schuilhaven Zierikzee”.  

Tot slot 

De Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief ziet de toekomst met veel vertrouwen tegemoet. 
Met het enthousiasme en de inzet van haar bestuurders zijn de verdere groei aspiraties zeker te 
verwezenlijken. 
Hierdoor zal zij nog beter in staat zijn het fantastische werk van het Zeeuws Archief en haar 
medewerkers te ondersteunen.  



Wij danken onze donateurs en businessleden zonder wie het uitvoeren van onze werkzaamheden 
niet mogelijk zou zijn. 

 

Opgesteld ter Middelburg 15 februari 2022. 

 

 

 


