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1. Opening en visie op actualiteit door voorzitter Maarten Sas 

De voorzitter opent de vergadering en start met een toelichting op de privésituatie van Ira von Harras 

naar aanleiding van het overlijden van haar man Ingmar Berman begin oktober bij een ongeval in de 

duinen van Zoutelande.  

 

Als gevolgen van de landelijke richtlijnen moet ook deze ledenvergadering weer online plaatsvinden. 

Deze Corona-tijd heeft ook gevolgen voor de werkzaamheden van ZMf. Veel bijeenkomsten kunnen niet 

doorgaan. ZMf is hierover met de Provincie Zeeland in gesprek omdat dit ook impact heeft op de 

afspraken die ZMf met de Provincie heeft gemaakt.  

 

De voorzitter legt de spelregels voor de online-vergadering nog een keer uit.  

 

2. Vaststellen notulen ledenvergadering 23 juni 2020 

De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd .  

 

3. Mededelingen 

 Uitgeschreven lidorganisatie: Kanaalzone Gewoon Schoon; 
 Nieuwe lidorganisatie: De Woongaard; 

De Woongaard stelt zich voor tijdens de vergadering. Namens Woongaard spreekt Willemien 
Clement. De Woongaard is uniek in Zeeland. Het is een collectief, particulier initiatief om een 
duurzame woonwijk op te zetten. De projectontwikkeling is in samenwerking met Architrio 
(architecten ecowijken). Insteek is ook het delen van spullen en kennis om daarmee de footprint te 
verkleinen. Woongaard is blij om lid te zijn van ZMf omdat zij kansen zien om via het netwerk van 
ZMf kennis te delen. ZMf kan ook, als aanjager van duurzame initiatieven, De Woongaard helpen 
bij het uitdragen van kennis en duurzaamheidsinitiatieven.  
Maarten heet De Woongaard welkom als nieuwe lidorganisatie van ZMf. Informatie over De 
Woongaard is ook te vinden op www.zmf.nl  en natuurlijk op www.dewoongaard.info.  

 Werkgroep Governance 
De Werkgroep Governance van ZMf is het afgelopen jaar verder gegaan op de weg die eerder al 
was ingeslagen. Er is gekeken naar alle formele documenten die de structuur van ZMf bepalen. 
Denk daarbij aan statuten, huishoudelijk reglement, bestuursreglement. De werkgroep heeft 
advies uitgebracht aan het bestuur en daarbij ook verbeterpunten aangedragen. Ter vergadering 
geeft de voorzitter van de werkgroep, Albert de Bruijn, een toelichting op deze 
verbetervoorstellen.  
 
ZMf heeft het keurmerk Goede Doelen Organisatie van het Centraal Bureau Fondsenwerving en 
moet daarvoor ook voldoen aan een flink aantal criteria.  

http://www.zmf.nl/
http://www.dewoongaard.info/


De werkgroep heeft gekeken naar bijvoorbeeld de statuten. Dekken die de lading nog? Ook is 
gekeken naar een instrument waarmee de leden invloed kunnen uitoefenen op het bestuur van 
ZMf; je zou het een motie van sturing kunnen noemen.  
Ook willen we meer contact met de lidorganisaties. Hoe kunnen we dat vorm geven.  
In het huishoudelijk regelement is sprake van een kascommissie. Die is nu niet ingevuld en de 
werkgroep bekijkt hoe dat ingepast kan worden in de huidige structuur, want het kan een 
ledenvergadering helpen in haar controlerende taak.  
Per 2020 moet ZMf een Integriteitsbeleid hebben opgezet. Een groot deel van het voorwerk is in 
afstemming met de landelijke koepel gedaan. We maken nu maatwerk voor onze eigen federatie.  
 
Zowel bestuur als bureau willen heel graag jongeren betrekken in de activiteiten van de vereniging. 
Maar als je de statuten goed leest, hebben leden jonger dan 18 in principe geen stemrecht. De 
werkgroep bekijkt hoe we dit zo kunnen ombuigen zodat ZMf ook voor jeugd toegankelijk is.  
 
In de ledenvergadering van juni 2021 zal het bestuur een voorstel doen voor een flink aantal 
verbeteringen en vernieuwingen. T.z.t. zal aan de leden hun mening gevraagd worden.  

 

4. Meerjarenstrategie 2021-2025 

+ Bijlage: Meerjarenstrategie 

Het Beleidsplan 2016-2020 loopt bijna af. Dat Beleidsplan is gedurende de looptijd de basis geweest 

voor ons werk. Voor het nieuwe team gaf het richting en houvast om met de opgedane kennis uit het 

verleden verder te bouwen aan onze toekomst. De Meerjarenstrategie komt ook weer voort uit de 

criteria voor Goede Doelen-instellingen van het Centraal Bureau Fondsenwerving.  

 

Ira geeft een toelichting op de totstandkoming van het document. Er is nadrukkelijk ook focus op de rol 

van jongeren en hun toekomst. Aanjagen en storytelling zijn belangrijke tools hierin.  

Velt heeft vooraf schriftelijk aangegeven graag in het stuk terug te zien hoe de deskundigheid van de 

lidorganisaties kan bijdragen aan het functioneren van ZMf. Meer uitwisseling is gewenst. Ira zegt toe dit 

op te nemen, de aanvulling is zeer welkom. 

 

De voorzitter vraagt de deelnemers aan de vergadering aan de hand van de poll die in beeld komt te 

laten weten of ze instemmen met de Meerjarenstrategie. De vergadering stemt volmondig in1.  

 

5. Jaarplan 2021 en Begroting 2021  

Ira, Robbert en Mascha lichten een aantal onderwerpen uit het jaarplan toe. De samenwerking met de 

industrie komt aan de orde als het gaat over de Ambitie Duurzame Havens, maar ook op het gebied van 

Ruimtelijke Ordening is er veel te doen. Om er een paar te noemen: Veerse Meer Visie en alles wat 

daarmee te maken heeft. Zoals de plannen rond camping de Paardekreek en Waterpark Veerse Meer. 

Maar ook de hoogspanningskabels vanaf zee waarvoor activiteiten in het meer moeten plaatvinden. Die 

ontwikkelingen volgt Mascha op de voet.  

Mascha gaat in 2021 aan de slag met onderwaternatuur in Zeeland, met name in de Westerschelde en 

Oosterschelde.  

Op het gebied van landbouw wil ZMf faciliteren in een kennisnetwerk voor strokenteelt. ZMf ziet voor 

zichzelf de rol van kennis vanuit heel het land en uit buitenland in dit project samenbrengen. 

                                                
1 N.B.: in het kader van de rechtsgeldigheid van de vergadering zijn de deelnemerslijst (inloggegevens) en uitslagen van de 

polls/stemmingen gedocumenteerd op de server van ZMf.  

 



 

Robbert geeft een toelichting op de begroting. Alles is bijna gelijk aan voorgaande jaren; 

personeelskosten, subsidies, e.d. Het is een stabiele begroting met een positief resultaat in het 

vooruitzicht. Via de chat wordt gevraagd naar het relatief lage bedrag aan te ontvangen contributies 

vanuit de lidorganisaties. Robbert legt uit dat niet alle contributies zijn terug te zien op die post, omdat 

de grote terrein beherende organisaties grotere bedragen betalen maar die staan op een andere post 

omdat die anders besteed worden. Met deze organisaties zijn maatwerkafspraken gemaakt over de te 

leveren prestaties door ZMf.  

De voorzitter vraagt de deelnemers aan de vergadering aan de hand van de poll die in beeld komt te 

laten weten of ze instemmen met het Jaarplan 2021. De vergadering stemt volmondig in2.  

 
6. Bestuurssamenstelling 

 Teus Baars zal per 31 december 2020 aftreden als bestuurslid en penningmeester van ZMf omdat 

hij zijn werkzaamheden niet meer kan combineren met zijn functie als directeur van lidorganisatie 

Zeeuwind. De samenwerking tussen Zeeuwind en ZMf wordt steeds sterker en dat maakt het 

stoppen met deze functie logisch. De voorzitter bedankt Teus voor al het goede werk dat hij voor 

ZMf heeft verricht.  

 Edie Engels stelt zich kandidaat om per 1 januari 2021 het penningmeesterschap van ZMf tijdelijk op 

zich te nemen. Met de tijdelijke invulling door Edie is de voortgang binnen de organisatie 

gewaarborgd en kunnen we de komende maanden met het bestuur van ZMf op zoek naar een 

goede opvolger voor Teus. We vertrouwen erop die te vinden en in de eerste ledenvergadering van 

2021 (juni) aan de leden voor te stellen als kandidaat-penningmeester om de functie definitief in te 

vullen. Teus en Edie zullen de komende tijd benutten om de overdracht soepel te laten verlopen.  

De voorzitter vraagt de deelnemers aan de vergadering aan de hand van de poll die in beeld komt te 

laten weten of ze instemmen met de tijdelijke functie van Edie in het DB als penningmeester. De 

vergadering stemt volmondig in3.  

 Inez Flameling is afgetreden als bestuurslid van ZMf omdat zij onlangs Statenlid voor de PvdA in 

Provinciale Staten van Zeeland werd. De voorzitter dank Inez voor al haar inzet voor ZMf en wenst 

veel goeds toe in de Staten. ZMf gaat op zoek naar een goede opvolger voor Inez.  

 

7. Vergaderschema 2021 

Ook in 2021 willen we graag weer een aantal momenten organiseren waarop we elkaar kunnen 

ontmoeten. Daarvoor staan de volgende data op de planning:  

 

Regiobijeenkomsten:  Walcheren   26 januari 

Tholen/St. Philipsland  9 februari 

Zeeuws-Vlaanderen  2 maart 

Bevelanden   23 maart 

Schouwen-Duiveland  20 april 

                                                
2 N.B.: in het kader van de rechtsgeldigheid van de vergadering zijn de deelnemerslijst (inloggegevens) en uitslagen van de 

polls/stemmingen gedocumenteerd op de server van ZMf.  

 
3 N.B.: in het kader van de rechtsgeldigheid van de vergadering zijn de deelnemerslijst (inloggegevens) en uitslagen van de 

polls/stemmingen gedocumenteerd op de server van ZMf.  

 



 

Ledenvergaderingen:  22 juni 2021 

    19 oktober 2021 

 

We hopen van harte dat we tijdens deze bijeenkomsten daadwerkelijk in de betreffende regio’s fysiek 

aanwezig kunnen zijn, maar houden er nadrukkelijk rekening mee dat we moeten uitwijken naar online-

ontmoetingen. Bij het versturen van de uitnodigingen geven we daar t.z.t. duidelijkheid over.  

 

8. Ingekomen vragen 

We bespraken de vragen die voorafgaande aan de vergadering door de leden zijn ingediend al in 

bovenstaande agendapunten.  

 

9. Wat ter tafel komt 

 

Themadeel: Zeeuwse Omgevingsvisie 

 

Denk mee, doe mee! Dat is het motto voor de Zeeuwse Omgevingsvisie waar de Provincie Zeeland in maart 

2018 mee van start is gegaan. Het doel is om een breed gedragen visie op te stellen met de strategische lange 

termijn doelen voor de fysieke leefomgeving. Dat doen ze niet alleen, maar in samenspraak met alle betrokken 

partijen binnen en buiten Zeeland.  

Dat proces om in gezamenlijkheid te komen tot de Zeeuwse Omgevingsvisie heeft geleid tot een ruwe schets 

van de Zeeuwse Omgevingsvisie. Dit document is een eerste stap maar wordt de komende maanden nog 

verder verbeterd samen met de betrokkenen. Het streven is om in januari een versie te hebben die breed 

besproken kan worden.  

 

Robbert licht eerst toe dat ZMf al langere tijd betrokken is bij verschillende bouwstenen van de Zeeuwse 

Omgevingsvisie.  

Gedeputeerde Dick van der Velde schuift ook aan in dit themadeel. Hij legt uit dat het doel van de 

Omgevingsvisie is dat die zoveel mogelijk in overleg en met input van de stakeholders tot stand komt.  Daarom 

is het inbrengen van dit onderwerp in de ledenvergadering van ZMf voor hem zo belangrijk. 

Op dit moment worden de teksten geschreven voor de OV die moeten vertalen wat er aan argumenten is 

verzameld vanuit de Zeeuwse samenleving. Heel veel partijen doen mee om deze op te stellen. In januari 

krijgen de inwoners van Zeeland de kans om hun mening te geven.  

In het interactieve deel dat volgt geven Alexandra Scherbeijn van Provincie Zeeland en Robbert Trompetter van 

ZMf in een vlotte tweespraak een update van de stand van zaken en de rol die ZMf daarin speelt en testen ze 

de kennis van de deelnemers aan de vergadering aan de hand van diverse vragen en stellingen. 


