
 

1 
 

  

 

Jaarverslag 2020 

Stichting Vrienden Erfgoed 
Zierikzee 

 

Het verslag verantwoordt de inkomsten en uitgaven vanaf 18 
maart 2019 tot 31 december 2020. 

 

 

1 februari 2020 

 



2 
 

Stichting Vrienden Erfgoed Zierikzee 
Jaarverslag 2013 - 2014  
 

Voorwoord 

De Stichting Vrienden Erfgoed Zierikzee (SVEZ of de Erfgoedvrienden) is ingesteld op 17 maart 2020. 
Een bijzonder jaar waarin Corona ons leven ging beheersen. Het openstellen van de Dikke Toren of 
de Noord- en Zuidhavenpoort zat er gewoon niet in. Toch hebben we met elkaar veel ondernomen 
en zijn we op een andere manier gaan werken. Creatieve Vrienden zetten zich in bij projecten. Er zijn 
extra nieuwsbrieven gemaakt om de mensen die thuis zitten te verstrooien en te informeren.  

De banden met lokale erfgoedorganisaties zijn aangehaald, waaronder het Zeeuwsarchief, Zeeuws 
Erfgoed, musea binnen en buiten Zeeland, Kloosterwelle, Gemeente Schouwen-Duiveland en het 
Zeeuws Genootschap. 

Extra aandacht is besteed aan het verbeteren van de website. Daardoor is foto en filmmateriaal aan 
de website toegevoegd. De Vriendengalerij biedt een platform en het Projectenoverzicht meer 
informatie. De fotopresentatie op Instagram is een mooie toevoeging en de volgers gaan gestaag 
omhoog. Het aantal bezoekers van de website is gemiddeld 600 per maand. Het aantal Vrienden-
donateurs is licht gegroeid tot 190. 

We hopen met u dat 2021 ten goede mag keren. We hopen dat Zierikzee weer bezoekers kan 
ontvangen en bewoners en ondernemers weer vaste grond onder de voeten krijgen. Voorlopig gaan 
we door met de projecten waarvoor niet hoeft te worden gereisd en bereiden we ons voor op de 
nieuwe vrijheid die eerder of later weer gaat komen. 

In dit jaarverslag geven we een overzicht van gerealiseerde en lopende projecten en de financiële 
verantwoording.  

 

Namens het bestuur van SVEZ, 

Luitzen Bijlsma vz. 
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Projecten 

Het overzicht van de projecten staat in de volgorde: gerealiseerd, lopend en voorgenomen. 
 
Walk of Fame van Zierikzee 
De afgelopen jaren is de geschiedenis van Zierikzee uitgewerkt in drie boekjes Walk of Fame. In het 
verslagjaar zijn de drie delen in één boekwerk bij elkaar gebracht en vormt daarmee de basis voor 
presentaties in de monumenten de komende jaren. Gerealiseerd. Klik hier voor meer informatie. 
 
Richtingenroos Dikke Toren 
In de Dikke Toren is een richtingenroos aangebracht zodat bezoekers een idee hebben wat ze zien 
wanneer ze de toren hebben beklommen. Op monumentendag 12 september is de Richtingenroos 
officieel onthuld. Gerealiseerd. Klik hier voor meer informatie 
 
Langs de Oevers van de Ouwe Gouwe 
Samen met museum Goemanszorg, de Museumhaven Zeeland en het Brouws Museum is een nieuwe 
versie de fietsroute ‘Langs de oevers van de Ouwe Gouwe’ gemaakt. De fietsroute voert over de 
oude dijken van de Gouwe Zee langs de leukste plekjes. Gerealiseerd. Klik hier voor meer informatie 
 
Monument Schenkeldijk 
De Vrienden hebben bijgedragen aan de realisatie van het monument op de Schenkeldijk. Hier is in 
1945 een Amerikaanse Bommenwerper neergestort waarbij negen jonge soldaten om het leven zijn 
gekomen. Gerealiseerd. Klik hier voor meer informatie 
 
Kostuum Mondragon 
Door een kostuumontwerpster is het kostuum van de Spaanse Veldheer Mondragon vervaardigd. 
Onderzoek is gedaan naar mode en materialen in die tijd. Het kostuum zal worden gebruikt voor 
presentaties van de verhalen van Zierikzee. Gerealiseerd. Voor meer informatie klik hier 
 
Zonder Woorden 
Door de Vrienden is de vertelling ‘Zonder Woorden’ gemaakt die zich afspeelt in het Zierikzee rond 
1600. Het korte verhaal schets een sfeerbeeld van de stad en haar bewoners in een tijd van pest en 
economische teruggang. Maar er gloort hoop! Gerealiseerd. Klik hier voor meer informatie  
 
Schouwen Koorts 
Het manuscript van de Glider Pilot B3ernard Black, die in september 1944 een noodlanding maakt op 
Schouwen-Duiveland bij Nieuwerkerk is opgespoord en vertaald. Het bijzondere verhaal wordt 
uitgegeven als boek met de titel ‘Schouwen Koorts’. Lopend. Klik hier voor meer informatie 
 
 
 

https://www.vriendenerfgoedzierikzee.nl/project-walk-of-fame-van-zierikzee/
https://www.vriendenerfgoedzierikzee.nl/richtingenroos-voor-dikke-toren/
https://www.vriendenerfgoedzierikzee.nl/fiets-langs-de-overs-van-de-ouwe-gouwe/
https://www.vriendenerfgoedzierikzee.nl/monument-schenkeldijk/
https://www.vriendenerfgoedzierikzee.nl/kostuum-mondragon/
https://www.vriendenerfgoedzierikzee.nl/zonder-woorden/
https://www.vriendenerfgoedzierikzee.nl/schouwen-koorts/
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Opening Stadspoorten 
Wanneer de Covid pandemie voldoende is geluwd, worden in de zomer 2021 de Noordhavenpoort 
en de weergang van de Zuidhavenpoort weer opengesteld voor bezoekers van de stad Zierikzee. In 
de poorten worden verhalen over de geschiedenis van de stad gepresenteerd. Voorgenomen. 
 
Erfgoedwand ‘t Luitje 
Vanuit de beeldbank van het Zeeuws Archief wordt een presentatie samengesteld van historisch 
beeldmateriaal van ’t Luitje, als onderdeel van de Nieuwe Haven van Zierikzee. Tot de verzameling 
horen dramatische beelden uit de Wereldoorlogen en de Stormvloedramp. Voorgenomen. 
 
Schouwen-Duiveland in Bevrijdingsmuseum Zeeland 
Het Bevrijdingsmuseum Zeeland wil aandacht besteden aan het oorlogsverhaal van Schouwen-
Duiveland. De verhalen en materialen van de tentoonstelling ‘Schouwen-Duiveland Bevrijd!’ staan 
hierbij centraal evenals het boek Schouwen Koorts. Voorgenomen 
 
Stadspark en Erfgoedwandeling 
Poortambacht net buiten het oude centrum van Zierikzee kent een lange en bewogen geschiedenis. 
Het idee is ontstaan op een braak stuk grond een stadspark in te richten. De Vrienden steunen dit 
idee en willen de uitwerking stimuleren.  Voorgenomen 
 
De slag om Zierikzee 1304 
De slag op de Gouwe en het beleg van Zierikzee verdient extra aandacht de komende jaren. De strijd 
tussen Holland en Vlaanderen om het bezit van Zeeland kwam tot een hoogtepunt met zeeslag en 
het beleg. Dit was de opmaat voor het ontstaan van het Graafschap Zeeland.  Voorgenomen 
 

 

Communicatie 

In het verslagjaar zijn 8 Nieuwsbrieven verstuurd. De informatie, tips en nieuwtjes worden 
door de lezers gewaardeerd. Dit is te zien in een piek bij de statistiek. Daarnaast zijn 
Nieuwsflitsen verstuurd om Vrienden te attenderen op cultuur en erfgoed 
informatiebronnen en evenementen. Op Instagram worden beelden van het erfgoed en 
projecten gepost.  

 

Samenstelling van het bestuur 

In de verslagperiode zijn geen wijzigingen in de samenstelling van het bestuur. 
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Financiën 

In de tabel is de Jaarrekening 2020 weergegeven. De getallen zijn euro’s. 

Startbedrag op 17 maart 2020  17.516,00 

Inkomsten  Uitgaven 

Contributie Vrienden  
Poorters 1, 2 en Reders 

3.875,00  Algemene kosten  
bankkosten, webhosting, 
vriendencadeau 

   225,38 

Donaties   867,45 
Notaris 
aanpassing statuten 

    181,15 
   Sponsoring Schouwen Koorts 4.000,00    

Project Richtingenroos 
opening, drukwerk, 
monumentendag 

    673,20 
Sponsoring Richtingenroos    439,43 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

Project Spaans Kostuum 
kostuumontwerp 

 1.631,37 

Project Schouwen Koorts 
afbeeldingen, copyrights 

    789,15 

Project Zonder Woorden 
tekeningen, drukwerk 

    435,60 

Project Monument B29 
schenking 

 1.000,00 

    
 Totaal inkomsten 9.181,88  Totaal uitgaven  4.935,85 

        
Eindbedrag op 31 december 2020 21.762,03      
  

 

 


