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Stichting Vrienden van het Erfgoed Zierikzee
Beste Vrienden,

Speciale Editie

Het afgelopen jaar hebben wij zorgvuldig overwogen hoe het verder gaat met de Stichting Vrienden van
het Stadhuismuseum. Door de ziekte van de voorzitter is dat proces vertraagd en hebben wij daarvoor
uw begrip gevraagd. We zijn er uit en dat willen we graag met u delen.
Evaluatie
In de statuten staat dat de Stichting Vrienden van het SHM voor een bruisend Zierikzee en SchouwenDuiveland staat. Dit hebben we zes jaar lang uitgedragen als zelfstandige Stichting. De eerste jaren heeft
de Vrienden projecten georganiseerd voor en met het Stadhuismuseum, dit waren succesvolle en druk
bezochte projecten. We werkten mee aan de eerste tentoonstelling Dames van de Kust van fotograaf
Alain Verdier, die de opbrengst van zijn boek aan de Vrienden schonk. De gemeente gaf een
opstartsubsidie. We vierden ons vijfjarig jubileum met een mooi boekje, Schorre Cor, het kanon van
Zierikzee. Wij, U als Reders en Poorters en sponsoren hebben ruim 50.000 euro bijgedragen aan
projecten. We hebben daarbij gekeken met het SHM naar aansprekende projecten, die ook terug te zien
zijn in het museum. Daar zijn we reuze trots op. Na de verzelfstandiging was het logisch dat het SHM zelf
projecten ging organiseren. De band veranderde met het museum, de betrokkenheid werd anders en
voor het bestuur heeft dat er mede toe geleid dat wij een besluit hebben genomen waar iedereen tot
zijn recht kan komen.
Hoe gaan we verder
De bedoeling is dat de Stichting Vrienden binnenkort van naam veranderd. De statuten kunnen worden
gewijzigd. We willen breder gaan dan alleen het ondersteunen van het Stadhuismuseum. De nieuwe
naam wordt Stichting Vrienden Erfgoed Zierikzee in verbinding met Schouwen-Duiveland. De statuten
en doelstelling blijven nagenoeg hetzelfde. We hebben advies aan de gemeente gevraagd. Het college
van B&W is akkoord met de statutenwijziging. We hebben hierover de Raad van Toezicht van het SHM
geïnformeerd en zij vinden het een verstandig en wijs besluit. Er blijft de mogelijkheid voor het
Stadhuismuseum om bij de Stichting Vrienden Erfgoed Zierikzee aan te kloppen voor financiële
ondersteuning van een project, evenals andere erfgoedpartijen. We willen in het bijzonder projecten
ondersteunen die verbinden in de erfgoedgemeenschap.
Werkzaamheden
Het bestuur van de Stichting Vrienden en lokale werkgroepen zijn daarbij al jaren betrokken bij
projecten met de middeleeuwse Monumenten, zoals de Dikke Toren, de Stadspoorten,
Stadsrechtenfeest en de musea op het eiland. Er zijn vele verbindingen gelegd met organisaties en
groepen mensen met mooie resultaten zoals: 103.000 bezoekers in de Dikke Toren 2018, 20.000
bezoekers in de Noord- en Zuidhavenpoort, verkoop van 1700 boekjes van de Walk of Fame en 800 van
Beeld van een Zeeslag, de Vikingen tentoonstelling in de Burghse Schoole, Kijk o’Hier van Stichting Vlam
en Brouwse Bruis, samenwerking met de Stads- en Commerciewerf, de VVV en lokale ondernemers en
bewoners in de vesting. Door de verkoop van eigen boekjes generen we zelf financiële middelen. De
Vrienden bezitten historische kostuums, die verder ingezet kunnen worden bij projecten. Het vertellen
van verhalen over de rijke geschiedenis van Zierikzee en Schouwen-Duiveland staat daarbij centraal.
Daarnaast dragen we bij aan het binden en boeien van de vele bezoekers van de stad en het eiland.
Mede op ons verzoek is door de gemeente een onderzoek gestart naar deze Monumenten en het
benutten, behouden en beleven ervan in de toekomst. Dit rapport komt binnenkort uit met
aanbevelingen. Samen met de werkgroepen en met grote dank aan de geweldige vrijwilligers al die
jaren, hebben we inmiddels laten zien dat het werkt. We zijn er van overtuigd dat dit verder gedragen
gaat worden met de nieuwe aanwas. Wij zullen ons allen naar vermogen inzetten. De erfgoedlijnen en

toerisme staan volop in de belangstelling in Zierikzee en Schouwen-Duiveland met name door het
Erfgoed Platform. Zeeland breed wordt er ook hard gewerkt aan deze plannen, wij willen daar graag een
levendige bijdrage aan leveren.
Nieuw!
Het bestuur is verheugd met twee nieuwe bestuursleden die ons komen versterken. Lisette van de Velde,
28 jaar ondernemer en Jozé van de Zande 55 jaar, fiscaal jurist Er hebben zich een aantal jonge
enthousiaste mensen aangemeld, want zij moeten het stokje gaan overnemen. De vaste kern is
gebleven, zoals de kostuumakers, suppoosten, opbouwers van tentoonstellingen en ondernemers die
ingeschakeld worden. Hebt u interesse om mee te doen, dan kunt u een berichtje sturen naar Lisette van
de Velde.
De planning
De nieuwe statuten worden ondertekend bij de notaris met bijbehorende wisselingen in het bestuur.
Het nieuwe beleidsplan voor 2020 wordt opgesteld.
Er komt een ander logo, een nieuwe website met de naam Stichting Erfgoed Zierikzee en de ANBI status
wordt gecontinueerd.
Erfgoedprojecten in de pijplijn voor2020
Walk of Fame deel III DikkeToren.
Erfgoedprijs Baukje Bijlsma Dikke Toren, installatie richtingenwijzer.
Opening Noord- en Zuidhavenpoort.
Samenwerking VMSD Schouwen-Duiveland Bevrijdt.
Kostuum ontwerp/uitvoering krijgsheer Christobal de Mondragon.
Filmpjes in de Dikke Toren over de historie van Zierikzee, geschonken door Ben Smit multimedia.
Kostuum optocht historisch wijnfestival Middelburg.
Donateurs bijdrage
Wij weten dat velen onder u al jaren Vriend zijn. Veel ‘ Vrienden’ ondernemers uit Zierikzee en van het
eiland kennen we goed en wij zijn elkaar jaren trouw gebleven. Er wordt gezegd, jullie werkgroepen
doen echt iets voor de Stad en het eiland. De Vrienden uit de buitengebieden hebben vaak een band
met Zierikzee of Schouwen-Duiveland en ondersteunen mee. De Stichting vrienden heeft dit de
afgelopen jaren met hart en ziel gedaan voor het Stadhuismuseum en voor alle andere projecten. Mede
door de omstandigheden is het nu tijd voor verandering, verbreding en verjonging.
Wij vragen u wel een kleinigheid. We nemen u graag mee naar de nieuwe Stichting om onze stad en
eiland verder te promoten. Als u zich bij de Stichting Erfgoed Zierikzee wilt blijven dan hoeft u niets te
doen.
Reder of Poorter, wilt u niet verder dan graag een afmelding sturen aan pbracke@zeelandnet.nl dan
wordt u uitgeschreven.
Wij danken u heel hartelijk voor dit grote vertrouwen de afgelopen jaren, we nemen u graag mee op
deze reis. We wensen u gezondheid en mooie museale en culturele activiteiten toe samen met de
Stichting Erfgoed Zierikzee.
Het voltallige bestuur,
5 maart 2020
Luitzen Bijlsma, Peter Bracke, Baukje Bijlsma, Lisette van de Velde en Jozé van de Sande.

