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Stichting Cultuur Historisch Erfgoed Ridderschap Zeeland
Opgericht 6 januari 2017
Statutaire doelstelling
De stichting is opgericht met het doel cultuur historische activiteiten in relatie tot de provincie
Zeeland te ondersteunen. Met de oprichting van deze stichting wordt nadere invulling gegeven aan
artikel 2 van de Statuten van de Ridderschap van Zeeland: Het verlenen van materiele en
immateriële hulp aan instellingen en projecten gericht op en ter instandhouding van
cultuurhistorische waarden met betrekking tot de provincie Zeeland.
Ridderschap van Zeeland
De Ridderschap van Zeeland is opgericht in 2004 met het doel het leggen van een band tussen
personen die deel uitmaken van de Nederlandse adel, gevestigd in of afkomstig uit de provincie
Zeeland. Het verlenen van materiele en immateriële hulp aan instellingen en projecten gericht op en
ter instandhouding van cultuurhistorische waarden met betrekking tot de provincie Zeeland.
De band bestaat uit de jaarlijkse bijeenkomst met het doel om tijdens deze bijeenkomst in Zeeland
een presentatie te houden door iemand die de cultuurhistorische onderwerp toelicht. Het is
gebruikelijk dat tijdens deze bijeenkomsten namens de leden een geschenk wordt aangeboden dat
invulling geeft aan een culturele doelstelling in de betreffende gemeente. De inkomsten voor dit
geschenk worden bijeengebracht door de jaarlijkse vrijwillige bijdrage die de leden doen aan de
Vereniging ten bedrage van enkele honderden euro tot duizend euro. Tot nu toe is het geschenk
afgestemd aan de wens van de gemeente, zoals bijvoorbeeld een bijdrage aan het archief van Tholen
in 2015.
In 2016 heeft de Ridderschap van Zeeland besloten om een stichting op te richten die invulling
geeft aan de cultuur historische doelstelling en die niet alleen schenking van leden maar ook van
derden mogelijk maakt. Dit geeft mogelijkheden de bijdrage van de leden structureel te verhogen,
door het faciliteren van de aftrekbaarheid van giften voor de inkomstenbelasting, en de
mogelijkheden tot ondersteuning van cultuur historische doelen te verruimen.
Organisatie
De stichting functioneert middels een bestuur van tenminste drie en maximaal zeven leden.
Bestuursleden zijn in meerderheid eveneens bestuurslid van de Ridderschap van Zeeland. De
stichting kan externe bestuursleden benoemen.
Eerste bestuur
Jhr. J.H de Jonge, president, vertegenwoordigt de Stichting naar buiten. In deze functie heeft hij
contact met culturele instellingen en overheidsbestuurders.
Jhr. drs. M.R. Snouck Hurgronje, vice president, vervangt de president in diens afwezigheid.
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Jhr. mr V.M. de Brauw, secretaris notuleert de vergaderingen van het bestuur en houdt
correspondentie bij naar buiten.
Jhr. drs. A.J. van Citters, thesaurier, beheert de financiële middelen en verzorgt de administratie en
de benodigde fiscale zaken van de stichting.
Jhr. mr D.F. I . Schorer, lid, is verantwoordelijk voor specifieke projecten.
Jhr. mr A. van Doorn, lid, is verantwoordelijk voor specifieke projecten.
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor de werkzaamheden die zij verrichten. Incidenteel
wordt een reiskostenvergoeding verstrekt aan een bestuurslid binnen de fiscaal gemaximeerde
reiskostenaftrekmogelijkheden.
Inkomsten
De inkomsten zullen bestaan uit:
• de jaarlijkse vrijwillige bijdrages van de leden van de Ridderschap van Zeeland.
• incidentele bijdrages van instellingen
• legaten
• bijdrages van derden

ANBI Status
De stichting heeft in januari 2017 de status van Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI)
verkregen. De leden van de Ridderschap van Zeeland hebben een historische band met Zeeland en
hebben daarom bij de heroprichting van de Ridderschap van Zeeland in de statuten laten opnemen
dat zij beoogden om de cultuurhistorische waarden met betrekking tot de provincie Zeeland in stand
te houden. In de vergadering van 27 augustus 2016 is besloten dat deze doelstelling beter
nagestreefd kon worden in een afzonderlijke instelling met een ANBI status.
Activiteiten
Het bestuur zal jaarlijks in overleg treden met de bestuurders van de gemeentes en/of de instelling
waar de vergadering in dat jaar plaats vindt, om te bepalen hoe de jaarlijkse bijdrage het beste
besteed kan worden.
In 2015 een bijdrage gegeven aan het archief van Tholen en eveneens een bijdrage aan het boek
over het 200 jarige bestaan van een Zeeuws studentengenootschap in Leiden. Zo is in 2016 een
bijdrage gegeven voor het aankopen en plaatsen van een zomereik op het landgoed de Heerenhof
via een Stichting in Oosterland op Schouwen Duiveland. Deze eiken kwamen hier historisch voor
maar zijn verdwenen sinds het bombardement van de Heerenhof in 1945. In 2017 zijn twee
tuinvazen geschonken aan het landgoed Zeeduin. In 2018 is een bijdrage gegeven ten behoeve van
de restauratie van het grafmonument, gemaakt door Rombout Verhulst, van Hieronimus van Tuyll
van Serooskerke (1500-1571) in de kerk te Stavenisse. Daarnaast is een bijdrage gegeven aan de
uitgave van een boek dat de portretten beschrijft van een Zeeuwse familie.
In 2019 is een bijdrage gegeven aan de Stichting von Bruecken Fock die de herinnering aan de
pianist en componist Gerard .F. von Bruecken Fock (1859-1935) in stand houdt. Von Bruecken
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Fock wordt beschouwd als de Zeeuwse Chopin. Wegens de bijzondere omstandigheden is in 2020
geen bijdrage gegeven aan een Zeeuwse cultuur historisch doel.
Streven is in 2021 een groter project te realiseren in samenwerking met een Zeeuws instelling
Beheer en besteding vermogen
Het vermogen wordt beheerd door het aanhouden van een bankrekening. Er is geen mandaat om het
vermogen te beheren middels het beleggen in vermogenstitels, noch bestaat er beleid om het
vermogen structureel te laten groeien.
Voor de besteding van incidentele bijdrages zal contact opgenomen worden met een of meerdere
musea of andere culturele instellingen in Zeeland. De bijdrage kan zowel bestaan uit de aanschaf in
eigendom en beschikbaarstelling van een cultuurhistorisch goed aan een cultuurhistorische
instelling in Zeeland of een directe bijdrage voor de aanschaf van een museaal goed of een
tentoonstelling met een zelfde inhoud. Bij directe aanschaf zal de stichting zorgdragen dat de
bijdrage conform de doelstelling van de stichting wordt besteed aan algemeen nut beogende
instellingen. Het streven is om incidentele giften binnen een termijn van enkele jaren te besteden
aan het doel.
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