
 
 
De Boerderijenstichting Zeeland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Mede om die reden publiceert 
zij de volgende gegevens. 
 
1. Naam van de stichting 
Boerderijenstichting Zeeland 
 
2. RSIN 
80858735 
 
3. Postadres 
p/a Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) 
Postbus 49 
4330 AA Middelburg 
 
4. Doelstelling stichting 
De Boerderijenstichting Zeeland (BSZ) stelt zich het volgende ten doel: 

 Het behoud van de karakteristieke verschijningsvorm van de Zeeuwse boerderijen, hun erven en 
aanverwante gebouwen, mede in relatie tot het omliggende landschap. 

 Het zoeken naar de mogelijkheden de boerderijen als agrarische bedrijfsgebouwen te laten 
functioneren. 

 Het zoeken naar verantwoorde mogelijkheden van herbestemming van die bedrijfsgebouwen. 

 Het bevorderen van een goede streekeigen agrarische bouwstijl. 
 
5. Hoofdlijn beleidsplan 

 Activiteiten in vervolg op het Jaar van de Boerderij, zoals een TV documentaire over geslaagde 
voorbeelden over herbestemming van gebouwen en het symposium “Zeeuwse Polder Parels”. 

 Onderzoeken of met excursies een extra impuls gegeven kan worden aan Zeeland. 

 Bestaande activiteiten continueren. 

 Verbetering PR door uitgave van een nieuwsbrief en vernieuwing van de website. 

 Voortzetting samenwerking met SCEZ. 
Voor een meer informatie wordt verwezen naar het Activiteitenplan. 
 
6. Samenstelling bestuur 
Mevrouw J.L.A. Boogerd-Quaak   : voorzitter  
De heer J.L van Gorsel    : vice-voorzitter / bestuurslid Tholen-St.-Philipsland 
Vacant      : secretaris  
De heer F.J. Minnaard    : penningmeester  
De heer K. Martinet    : bestuurslid Oost Zeeuws-Vlaanderen  
De heer R.J. van der Wekken   : bestuurslid Schouwen-Duiveland  
De heer J. de Regt   : bestuurslid Zuid-Beveland  
De heer mr. G.W. Smallegange   : bestuurslid Zuid-Beveland en public relations  
De heer J.P. van Wijck    : bestuurslid West Zeeuws-Vlaanderen en webmaster 
Mevrouw J. de Koning- van Langeraad  : bestuurslid Noord-Beveland 
Mevrouw J. Polderdijk    : bestuurslid Walcheren 
 
7. Beloningsbeleid 
De Boerderijenstichting Zeeland heeft geen personeel in dienst.  
Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging; aan bestuurders en gewezen bestuurders worden geen leningen, 
voorschotten en garanties verstrekt. Bestuurders ontvangen wel een vergoeding voor onkosten. 
 
8. Verslag van de uitgeoefende activiteiten 
Voor een verslag van de uitgeoefende activiteiten wordt verwezen naar het jaarverslag. 
 
9. Financiële verantwoording 
Voor de financiële verantwoording wordt verwezen naar het financiële verslag. 


