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AANKONDIGING NAJAARSBIJEENKOMST IN HET 
VEENKOLONIAAL MUSEUM VEENDAM 
 
Op zaterdag 12 november 2016 houdt de Nederlandse Vereni-
ging voor Zeegeschiedenis haar voorjaarsbijeenkomst in het 
Veenkoloniaal Museum, Museumplein 5, 9641 AD Veendam.  
 
De dag staat in het teken van de veenkoloniale geschiedenis. 
Een introductie op dit thema, alsmede rondleidingen door het 
museum en over de naastgelegen begraafplaats, zullen per-
soonlijk worden verzorgd door museumdirecteur Hendrik 
Hachmer. 
 
De ontvangst, ledenvergadering en afsluitende borrel hebben 
allemaal plaats in het museum en het naastgelegen Grand Café 
Van Beresteijn. In verband met de weersomstandigheden kun-
nen de lezing en het bezoek aan de begraafplaats worden 
omgedraaid. 
 
Programma 
10.30 Ontvangst met koffie in het museum 
11.00–11.45 Algemene ledenvergadering 
11.45–13.15 Lezing door directeur Veenkoloniaal Muse-

um  Hendrik Hachmer, aansluitend rondlei-
ding door de benedenzalen van het museum 

13.15-14.15 Lunch (in de foyer bij het Grand Café Van 
Beresteijn) 

14.15-16.00 Bezoek aan het kerkhof (vlak bij het muse-
um) onder leiding van Hendrik Hachmer 
Vervolgens gelegenheid om overige delen 
museum te bezoeken 

16.00 Afsluiting met borrel 
 
Aanmelden 
De deelnamekosten bedragen € 25 (gereduceerd tarief voor 
studenten € 20). U kunt dit bedrag overmaken op bankreke-
ning NL11 INGB 0000 3901 50 ten name van Nederlandse 
Vereniging voor Zeegeschiedenis onder vermelding van ‘na-
jaarsbijeenkomst Veendam’. Aanmeldingen graag vóór 5 no-
vember 2016 via het online aanmeldformulier op de website 
www.zeegeschiedenis.nl. 
 
Museumkaart 
Leden in het bezit van een Museumkaart wordt vriendelijk 
verzocht deze mee te nemen in verband met museumbezoek. 

 
 

Het Veenkoloniaal Museum in Veendam 
 

NOTULEN VAN DE VOORJAARSBIJEENKOMST OP 28 MEI 
2016 IN HET MUSEUM VLAARDINGEN 
 
Aantal aanwezigen: 42 
 
Opening 
De vergadering wordt geopend door voorzitter Joost Schok-
kenbroek om 10.45 uur.  
 
Mededelingen 
Een aantal leden is met bericht afwezig: dhr. N. Delfros, dhr. C. 
de Haas, dhr. J.R. Leinenga, dhr. H. Stapelkamp, mevr. S. Zijl-
stra en mevr. D. Stechweij. 
Er is de mogelijkheid tijdens de bijeenkomst verenigingsartike-
len te kopen. 
 
Notulen vorige bijeenkomst 
De notulen van de najaarsbijeenkomst 2015 worden goedge-
keurd. 
 
Verslag van de redactie 
Namens de redactie meldt Remmelt Daalder een primeur: het 
voorjaarsnummer van het Tijdschrift voor Zeegeschiedenis is 
het eerste dat in eigen beheer is uitgegeven en daarnaast ook 
het eerste dat digitaal is verschenen. Hiermee bespaart de ver-
eniging op de kosten.  

Leden die hun e-mailadres hadden opgegeven ontvingen 
een e-mail met daarin een link naar de verenigingswebsite om 
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het PDF-bestand van het tijdschrift te downloaden. De volgen-
de stap is het digitaliseren van de reeds verschenen nummers. 

De najaarseditie staat in het teken van de Nederlandse 
scheepsbouw overzee. De samenstelling van de redactie is ge-
wijzigd: Djoeke van Netten is toegetreden. 
 
Verslag van de secretaris 
Er zijn geen vragen of opmerkingen naar aanleiding van het 
verslag van de secretaris. 
 
Verslag van de penningmeester 
Penningmeester Henk Rozendaal licht de begroting van 2016 
toe. Er is in de begroting op p. 3 een rekenfout geslopen; de 
teruggang van het eigen vermogen is groter dan vermeld.  

Het bestuur kiest er bewust voor om de eigen bijdrage voor 
de activiteiten laag te houden. De penningmeester stelt de ver-
gadering de vraag of de contributie zodoende wellicht niet ver-
hoogd zou moeten worden.  

Daarnaast geeft hij aan dat het lastig blijft sommige uit-
staande contributies te innen.  

Aan de kostenzijde wijst de penningmeester verder op de 
portokosten gemaakt door de drukker van de papieren versie 
van Acht Glazen waarover 21% btw wordt betaald.  

De heer Pieter Blussé vraagt waarom de contributie niet 
ongewijzigd kan blijven, maar dat de werkelijke kosten in de 
eigen bijdrage voor de ledenactiviteiten worden doorberekend? 
Mevrouw Bogaards sluit zich bij deze zienswijze aan; veel leden 
zijn lid van meerdere verenigingen en al die contributies tikken 
aan.  

De heer Akveld geeft aan dat het begrote geldbedrag voor 
de Warnsinckprijs de waarde van de passer vertegenwoordigd, 
niet de werkelijke kosten van de replica.  

Mevrouw Reinders-Folmers van Prooijen vraagt waarom 
de vereniging zich gebonden acht maatregelen te nemen bij 
een terugloop van het eigen vermogen. In haar bestuursperio-
de werd als vuistregel gehanteerd dat het eigen vermogen de 
jaaromzet van de vereniging moest zijn. De heer Akveld vult 
aan dat de grootste kosten, die voor het Tijdschrift voor Zeege-
schiedenis, leidend waren. De huidige reserve is gebaseerd op 
drie jaargangen, maar de hoogte van het eigen vermogen voor-
ziet momenteel zelfs in vier.  

Penningmeester Henk Rozendaal licht verder toe dat een 
groot deel van de kosten van het tijdschrift zitten in de ver-
zendkosten en handling fee, kosten waarvan hij verwacht dat 
deze door de digitale mogelijkheden de komende jaren zullen 
dalen. 
 
Verslag van de kascommissie 
Kascommissieleden Charles Boissevain en Jan van de Voort 
hebben de boeken ingezien. Alle vragen zijn naar tevredenheid 
beantwoord door de penningmeester en zij stellen de vergade-
ring voor het bestuur  décharge te verlenen voor het afgelopen 
boekjaar, waarmee de vergadering instemt.  

De kascommissie heeft wel twee aanbevelingen voor de 
penningmeester, namelijk om de kosten voor het drukwerk 
tijdschrift apart in kaart te brengen en dat de grote hoeveelheid 
van detailboekingen externe ondersteuning van een admini-
stratief kantoor rechtvaardigen. 
 

Bestuurswissel 
De heer Hanno Brand wordt herbenoemd als bestuurslid voor 
een tweede termijn van drie jaar. 
 
Maritieme koepel 
De voorzitter vraagt Hanno Brand verslag te doen van de 
meest recente ontwikkelingen rond de oprichting van een ma-
ritieme koepelorganisatie. Bestuurslid Brand vertegenwoor-
digde de vereniging bij de laatste vergadering van de maritie-
me koepel in Den Haag. Hij heeft tijdens de bijeenkomst na-
mens de vereniging een positief geluid laten horen op de plan-
nen. De vereniging is immers één van de initiatiefnemers, 
maar een officiële reactie op de plannen is lang uitgebleven. De 
heer  

Pieter Blussé vraagt waaraan de vereniging zich commit-
teert. Dit betreft de kosten voor het onderhoud van de nieuwe 
website van de koepel voor ‘een paar honderd euro per jaar’. 
De heer Bruijn vindt het ‘armoedig dat de vereniging er niet bij 
was’, hij krijgt bijval van de heer Acda. Hij adviseert de verga-
dering een positief advies uit te brengen voor deelname van de 
vereniging aan deze maritieme koepel.  

Voorzitter Joost Schokkenbroek maakt uit de reacties uit de 
zaal op dat de leden instemmen met zowel deelname als de 
financiële bijdrage. 
 
Vragen 
Er zijn geen vragen van de leden. 
 
Volgende bijeenkomst 
De najaarsbijeenkomst zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 12 
november 2016 in het Veenkoloniaal Museum te Veendam. 
 
Uitreiking J.C.M. Warnsinckprijs 
Op voordracht van de leden wordt de twaalfde J.C.M. Warns-
inckprijs aan Thedo Fruithof uitgereikt. 
 
Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 11:45 uur. 
 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT 
 
De Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis draait 
op vrijwilligers, zij maken het mogelijk dat de vereniging 
reilt en zeilt.  
 
Voor het bestuur, de redactie van het Tijdschrift voor Zee-
geschiedenis en de website, het organiseren van activitei-
ten en de kascommissie zijn wij altijd op zoek naar en-
thousiaste kandidaten. Wilt u voor korte of langere tijd ons 
helpen bij het organiseren van verschillende activiteiten, 
heeft u financieel inzicht en een gevoel voor cijfers of juist 
voor het schrijven of redigeren van teksten, laat het ons 
weten.  
 
Belangstellenden kunnen zich bij het bestuur kenbaar ma-
ken of spreek een van de bestuursleden aan tijdens de 
eerstvolgende ledenvergadering. 
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  Begroting 2017 Werkelijk 2016* Begroting 2016 
Inkomsten 
Contributies  12.450  11.039 12.000 
Abonnementen  1.300  1.276 1.500 
    
   13.750 12.315 13.500 
 
Rente   110 110 200 
Ledenbijdrage aan bijeenkomsten   2.000 800 2.400 
Giften en donaties   200 233 0 
 
Uit eigen vermogen   5.000  
          
Totaal   21.060 13.458 16.100 
 
 
 
Uitgaven 
Tijdschrift voor Zeegeschiedenis  5.400  5.399 4.000 
Acht Glazen  1.650  1.670 400 
          
   7.050 7.069 4.400 
 
Drukkosten   350,00 1.670 750  
Verzendkosten   2.760 2.812 
Ledenbijeenkomsten   3.600 1.432 4.000 
Bestuur en redactie   450 77 500 
Participatie extern   100 0 500 
 waarvan deelname maritieme koepel  250 
Website   450 7 500 
PR-materiaal   150 0 200 
Motivatiefonds c.q. ‘Akvelddis’   350 372 350 
J.R. Bruijn-prijs  500   500 
J.C.M. Warnsinck-prijs  50   50 
    
   550 
 
Project Digitalisering Tijdschriftarchief (eenmalig)  5.000 
          
Totaal   21.060 13.458 16.100 
 
 
* stand tot en met 1 oktober 2016 
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