JAARVERSLAG SECRETARIAAT 2021

SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR SMCZ
Voorzitter
Dhr. F.T.S. van Beek, Gerbernesseweg 33, 4444 RA ’s-Heer Abtskerke (tot 1 okt)
Dhr. F.C.M. van Gurp, Polderweg 6, 4444 AA ’s-Heer Abtskerke (vanaf 1 okt)
Vicevoorzitter
Dhr. F.C.M. van Gurp, Polderweg 6, 4444 AA ’s-Heer Abtskerke (tot 1 okt)
Mvr. A.C.A. Rouw-Kopmels, Disselweg 4a, 4444 AH ’s-Heer Abtskerke (vanaf 1 okt)
Leden
Mvr. A.C.A. Rouw-Kopmels, Disselweg 4a, 4444 AH ’s-Heer Abtskerke (tot 1 okt)
Dhr. P.B.J. van ’t Westeinde, Westhofsezandweg 3, 4444 SM ’s-Heer Abtskerke (tot 1 okt)
Dhr. R. de Wilde, Bimmelsweg 3, 4444 SB ’s-Heer Abtskerke
Dhr. G. Dieleman, Kloetingseweg 18, 4444AD, ’s-Heer Abtskerke (vanaf 1 okt)
Dhr. N.A. Boogert, Van de Plasschestraat 19, 4444AG, ’s-Heer Abtskerke (vanaf 1 okt)
Ambtelijk penningmeester
Dhr J.C. van Damme, Stelsedijk 2, 4434 PR KWADENDAMME
Ambtelijk secretaris
Dhr. J. van der Weele, Van de Plasschestraat 34, 4444 AG ’s-Heer Abtskerke
Dhr. F.T.S. van Beek, Gerbernesseweg 33, 4444 RA ’s-Heer Abtskerke (vanaf 31 okt)
Rooster van aantreden/aftreden:
J.C. van Damme
aangetreden: 01-04-2010, aftredend: niet van toepassing
J. van der Weele
aangetreden: 01-04-2010, aftredend: januari 2022
F.T.S. van Beek
aangetreden: 15-02-2008, aftredend: 15-02-2023
P.B.J. van ’t Westeinde
aangetreden: 01-12-2016, aftredend: 01-12-2026
F.C.M. van Gurp
aangetreden: 01-01-2019, aftredend: 01-01-2024
R. de Wilde
aangetreden: 01-01-2019, aftredend: 01-01-2024
A.C.A. Rouw-Kopmels
aangetreden: 01-01-2020, aftredend: 01-01-2025
N.A. Boogert
aangetreden: 01-10-2021, aftredend: 01-10-2026
G. Dieleman
aangetreden: 01-10-2021, aftredend: 01-10-2026
SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT SMCZ
Voorzitter
Dhr. E.R. Zijderveld, Polderweg 19, 4444 AA ’s-Heer Abtskerke (tot 1 juli)
Dhr. C. de Vos, Van de Plasschestraat 25, 4444 AG ’s-Heer Abtskerke (vanaf 1 juli)
Vicevoorzitter
Dhr. C. de Vos, Van de Plasschestraat 25, 4444 AG ’s-Heer Abtskerke (vanaf 1 juli)
Dhr. P.B.J. van ’t Westeinde, Westhofsezandweg 3, 4444 SM ’s-Heer Abtskerke (vanaf 1 okt)
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Leden
Dhr. M. van de Vrie, Polderweg 32, 4444 AA ’s-Heer Abtskerke
Dhr. L.M.M. Verkuil, Polderweg 22, 4444 NB, ’s-Heer Abtskerke
Rooster van aantreden/aftreden:
C. de Vos
aangetreden: 01-07-2015, aftredend 01-07-2025
M. van de Vrie
aangetreden: 01-03-2020, aftredend 01-03-2025
P.B.J. van ’t Westeinde
aangetreden: 01-12-2016, aftredend: 01-12-2026
L.M.M. Verkuil
aangetreden: 01-10-2021, aftredend: 01-10-2026
RAAD VAN BESTUUR (RvB) SMCZ
De RvB van de SMCZ bestaat uit vijf leden, die voor een periode van 5 jaar door de Raad van
Toezicht (RvT) worden benoemd.
In 2021 is de Beheercommissie (BC) voor een deel samengegaan met de RvB, waarmee 2
nieuwe bestuursleden (Dhr. Dieleman en Dhr. Boogert) zijn aangetreden. Andere leden van de
BC (Dhr. Beuger en Dhr. Dekker) hebben gekozen om als vaste vrijwilliger beschikbaar te
blijven en een van de leden (Dhr. Verkuil) treedt toe tot de RvT. De reden voor deze
samenvoeging was de wens de organisatie van de SMCZ te vereenvoudigen, overlegfases te
verminderen en sneller te kunnen reageren op zaken betreffende Versvliet.
Per 1 oktober heeft Dhr. Van Beek het voorzitterschap van de RvB overgedragen aan Dhr.
Van Gurp en Mevr. Rouw-Kopmels heeft daarbij het vicevoorzitterschap overgenomen van
Dhr. Van Gurp.
Daarnaast zijn aan het bestuur toegevoegd een ambtelijk penningmeester en een ambtelijk
secretaris, die beiden door de raad van bestuur voor onbepaalde tijd zijn benoemd. De raad
van toezicht heeft hierin een adviserende rol gehad.
Dhr. Van der Weele heeft aangegeven zijn rol als secretaris eind 2021 te willen beëindigen en
bij gebrek aan een nieuwe opvolger neemt Dhr. Van Beek deze functie ad interim op tot zijn
statutaire uitreden (na 3 termijnen van 5 jaar) in februari 2023.
Het bestuur heeft in 2021 zeven keer vergaderd, namelijk op:
23 februari,
1 april,
5 mei,
28 juni,
9 september,
2 november,
14 december,

RvB via Teams
RvB en RvT via Teams,
RvB via Teams
RvB, RvT en BC in Versvliet
RvB en RvT in Versvliet
RvB, RvT en Dorpsraad in Versvliet
RvB via Teams

Het bestuur kan zich laten bijstaan door externe adviseurs.
Dit jaar was er vanwege de coronaproblematiek enkele malen overleg via Teams, maar het
gezamenlijk overleg met de Dorpsraad over allerhande zaken, die het dorp en het
buitengebied aangaan, kon in persoon op 2 november in Versvliet plaatsvinden.
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RAAD VAN TOEZICHT (RvT) SMCZ
Op 22 februari 2008 is de Raad van Toezicht ingesteld. De RvT bestaat uit vier of vijf
personen. Door het samengaan van de RvB en de BC en interne verschuivingen zijn Dhr. Van
’t Westeinde en Dhr. Verkuil tot de RvT toegetreden. Dhr. Zijderveld is per 1 juli terugetreden
als voorzitter en heeft het voorzitterschap overgedragen aan Dhr. De Vos.
Ondanks dat de RvT nu beter bezet is als voorheen, blijft er nog een vacature open staan.
De statuten schrijven per jaar minimaal twee gezamenlijke vergaderingen voor van de RvB en
de RvT. In 2021 hebben vier vergaderingen gezamenlijk plaatsgevonden.
De RvT staat het houden van toezicht achteraf en op afstand voor. De RvT toetst de
bestuursbesluiten, onder andere aan de hand van opgestelde beleidsstukken.
DOELSTELLING VAN SMCZ
Volgens artikel 2 van de statuten, laatstelijk gewijzigd op 30 januari 2020, luidt de doelstelling
als volgt:
"Het doel der stichting is het behartigen, initiëren en stimuleren van activiteiten op
maatschappelijk, sociaal, cultureel, alsmede educatief en recreatief gebied, ten dienste van de
dorpen 's-Heer Abtskerke, Sinoutskerke en Baarsdorp." In specifieke gevallen kan de raad van
bestuur besluiten van het werkgebied af te wijken.
Het vermogen van de Stichting is ontstaan uit legaten van de voormalige gemeente 's-Heer
Abtskerke en inwoners van het grondgebied 's-Heer Abtskerke, Sinoutskerke en Baarsdorp.
Het dient dan ook als groot belang te worden gezien, dat de opbrengst van dit vermogen ten
goede blijft komen aan de inwoners van voornoemd grondgebied.
HISTORISCH OVERZICHT
Reeds in de twaalfde eeuw werd in oude akten al melding gemaakt van het Burgerlijk
Armbestuur. Het omvatte de Armen van 's-Heer Abtskerke, Sinoutskerke en Baarsdorp. De
taak van het armbestuur bestond in hoofdzaak uit het verlenen van onderstand aan de armen.
Dit was zowel in geld als in natura mogelijk.
Het waren wellicht ongehuwde personen uit 's-Heer Abtskerke, Sinoutskerke en Baarsdorp die
hun bezittingen legateerden aan het armbestuur. Daardoor was het mogelijk dat de
bestuurders van het armbestuur eeuwenlang zich op een voorbeeldige manier van hun taak
en verantwoordelijkheid jegens hun minderbedeelde medemens kon kwijten.
De overheid sprong pas bij als hulp onvermijdelijk was en reikte dan ook niet verder dan strikt
noodzakelijk was, om de arme in leven te houden.
Pas bij de invoering van de Algemene Bijstandswet in 1965 is deze zorg bij de overheid
terecht gekomen en werd gesteld dat de burgerlijke armbesturen geen bestaansrecht meer
hadden.
In het verweer werd gesteld dat er aan een dergelijke stichting in de gemeente 's-Heer
Abtskerke grote behoefte bestond. In samenwerking met de Burgerlijk Armbesturen van Goes
en 's-Hertogenbosch is een nieuwe basis gevonden die het mogelijk maakte in een
aangepaste vorm te blijven bestaan. Deze basis is wettelijk vastgelegd in de Rompwet
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Instellingen van Weldadigheid. Deze wet is op de besluitvorming van de stichting van
toepassing.
Er werd een aangepaste doelstelling geformuleerd:
1. het beheren en exploiteren van roerende en onroerende goederen;
2. het stichten van bejaardenwoningen in 's-Heer Abtskerke voor bewoners bij voorkeur
komende uit de gemeente 's-Heer Abtskerke;
3. het behartigen van andere belangen op maatschappelijk en cultureel gebied.
Ook werd de naam gewijzigd in Instelling voor Maatschappelijke en Culturele Zorg
"Gemeenschap 's-Heer Abtskerke".
In de jaren 80 zijn als gevolg van het nieuwe burgerlijk wetboek de statuten van de instelling
aangepast. De doelstelling is eveneens herzien en luidt thans zoals hiervoor reeds is
aangegeven. En het woord ‘Instelling’ is inmiddels vervangen door het woord ‘Stichting’.
Om de realisatie van het bestemmingsplan Colenshoek mogelijk te maken heeft de stichting
de voor de gemeente overtollige grond aangekocht. Dit was een oplossing die voor 's-Heer
Abtskerke van groot belang was, met name voor de handhaving van de leefbaarheid van het
dorp. Eén en ander resulteerde dat op korte termijn in 's-Heer Abtskerke gebouwd kon
worden. Op een gedeelte van het aangekochte perceel werd de bestemming "recreatieve
voorzieningen" gelegd, waardoor het mogelijk werd om tennisbanen met parkeerterrein, het
trapveld, de ijsbaan met het omliggend groen en het dorpshuis Versvliet en in 2005 ook nog
een uitbreiding van het dorpshuis te realiseren.
Voor de handhaving van de leefbaarheid van het dorp was het eveneens van belang om
dorpshuis Versvliet aan te passen aan de eisen van deze tijd. Omdat de gemeente Borsele
(samen met SMCZ eigenaar van het dorpshuis) niet wilde investeren in de modernisering van
Versvliet, heeft SMCZ in goed overleg met de gemeente het dorpshuis per 1 januari 2015
volledig in eigendom verkregen.
Vervolgens is er een grondig plan opgesteld om het dorpshuis te verbouwen én uit te breiden.
Daarvoor is een bouwcommissie in het leven geroepen die met professionele hulp en met
behulp van vele vrijwilligers Versvliet hebben gemaakt tot wat het nu is. Een dorpshuis om
trots op te zijn. Door de corona is het dorpshuis de afgelopen 2 jaar helaas beperkt gebruikt.
Een domper voor alle regelmatige gebruikers en zeker voor de beheerders. Wat dat betreft is
het te hopen dat 2022 dorpshuis Versvliet weer volledig tot zijn recht komt. Daar hebben we
de investering tenslotte voor gedaan: een wezenlijke bijdrage aan het woon- en leefklimaat in
's-Heer Abtskerke en omgeving!
ACTIVITEITEN
DORPSHUIS "VERSVLIET"
Het bestuur van SMCZ is na de overname van het dorpshuis per 1 januari 2015 van de
gemeente, verantwoordelijk voor een goede exploitatie van het gebouw.
Hiervoor heeft tot midden 2021 de Beheercommissie (BC) zorggedragen en ddor het
samengaan van de RvB zijn die taken binnen de RvB verdeeld.
De aanleg van extra parkeerplaatsen was door de Gemeente uitgesteld, maar het overleg
hierover is eind 2021 weer op gang gekomen, omdat de aanleg hiervan nu gepland is voor
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2022.
Ook het onderhoud en de lijst van uitstaande reparaties vergen aandacht en is inmiddels al in
gang gezet.
OVERIGE ACTIVITEITEN
In 2021 zijn voor de volgende activiteiten subsidies of bijdragen verstrekt:
• aan de redactie van de Poelpraat t.b.v. het uitbrengen van de Poelpraat in 2021.
• aan Kids & Co voor het organiseren van allerlei feestjes tbv de kinderen op het dorp.
• aan de volleybalvereniging t.b.v. het vervangen van speelbal..
Vanwege de corona konden er veel minder activiteiten in het dorp worden ondernomen,
waardoor er ook minder subsidieaanvragen zijn geweest.
De overeenkomst met Tennet m.b.t. recht van opstal van 2 elektriciteitsmasten op en
overhang van elektriciteitsgeleiders boven landbouwgrond van SMCZ is afgerond en de aktes
bij de notaris zijn gepasseerd. De finale afwerking hiervan (vermogensschade) vereist nog
aandacht en eenzelfde procedure komt nog voor ondergrondse kabels, waarvoor de
overeenkomsten al zijn voorbereid.

WAT STAAT ER IN 2022 OP HET PROGRAMMA?
Behalve het verstrekken van subsidies, wat een normale activiteit van SMCZ mag worden
genoemd, zal er in 2022 een nieuwe ambtelijk secretaris, bestuurslid technische zaken en een
lid van de RvT geworven moeten worden.
Verder gaat de aandacht voor het verlagen van de energiebehoefte van Versvliet middels
zonnepanelen alsmede het onderhoud en verrichten van kleine reparaties.
Overleg met de gemeente over de realisatie van de aanbouw voor berging van emballage en
de verbetering van het parkeerterrein rondom Versvliet, waarvoor de werkzaamheden in 2022
worden verwacht.
De overeenkomst met Tennet m.b.t. recht van opstal van 2 elektriciteitsmasten op en
overhang van elektriciteitsgeleiders boven landbouwgrond van SMCZ is afgerond en de aktes
bij de notaris zijn gepasseerd. De finale afwerking hiervan (vermogensschade) vereist nog
aandacht en eenzelfde procedure komt nog voor ondergrondse kabels, waarvoor de
overeenkomsten al zijn voorbereid.
Afronding van de inmiddels overeengekomen verkoop van perceel Borsele X1221 aan Dhr.
Braam.
Herzien van de lopende verzekeringen en indien nodig aanleg van brand- en inbraak alarm
installaties.
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