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Organisatiestructuur Boerderijenstichting Zeeland (BSZ) 2023 
 

Bestuur: taakverdeling en zittingstermijn 
In 2021 is het besluit vastgesteld om bestuur en inhoud van elkaar te scheiden.  
 
Het formele bestuur van de stichting bestaat uit 5 personen die ook als zodanig bij de Kamer van 
Koophandel zijn ingeschreven.  
In onderstaande tabel  staan de bestuursleden en hun functies vermeld. 
 

Functie Naam Taken 

Voorzitter Josje de Koning 
 

Voorzitten van vergaderingen, algehele leiding en 
coördinatie.  
 

Vicevoorzitter Jos de Regt 
 

Vervanging voorzitter. 
Externe vertegenwoordiging: 

 Zeeuwse Erfgoed Coöperatie. (ZEC). 
 

Secretaris Hennie Dekker Agendabeheer, verslaglegging en postbeheer.  
Vergaderingen organiseren. 
 

Penningmeester  Foort Minnaard Financieel beheer, begroting en jaarrekening. 
Donateursadministratie. 
 

Communicatie/PR Niek van der Horst Beheer website 
Jaarverslag. 
 

 Per situatie 
besproken 

Externe vertegenwoordiging: 

 Agrarisch Erfgoed Nederland (AEN). 

 
De zittingstermijn van de bestuursleden bedraagt 4 jaar.  
Bestuursleden zijn onbeperkt hernoembaar. 
Zie onderstaande tabel  voor het overzicht aflopen termijnen: 

 

Regiovertegenwoordigers en adviseurs 
De overige leden van de BSZ zijn regiovertegenwoordigers of adviseurs. 
Het bestuur en de regiovertegenwoordigers  houden 4 keer per jaar een gezamenlijke vergadering 
voor het uitwisselen van ervaringen en overige inhoudelijk zaken.  
De adviseurs worden hierbij uitgenodigd. De bestuurlijke zaken komen daar informatief of 
besluitvormend aan de orde. Waar nodig en gewenst zullen werkgroepen gevormd worden voor 
bijvoorbeeld het organiseren van excursies of bijeenkomsten e.d.  
Het bestuur bereidt de algemene vergadering voor en overlegt zo nodig in extra vergaderingen.  

Bestuurslid Huidige termijn loopt af in Volgende termijn 

Josje de Koning 2022 2026 

Jos de Regt 2024  

Hennie Dekker 2025  

Foort Minnaard 2021 2025 

Niek van der Horst 2025  
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De vergaderingen kunnen fysiek of digitaal gehouden worden; de algemene vergaderingen vinden bij 
voorkeur fysiek plaats.  
 
 

Regiovertegenwoordigers 
De huidige regioverdeling is als volgt: 
 

Regio Naam 

Schouwen-Duiveland Anja van de Bijl 

Noord-Beveland Josje de Koning 

Walcheren Jolanda Polderdijk 
Jo Kodde 

Zuid-Beveland West Marjanka Rijk 

Zuid-Beveland Oost 
 

Jos de Regt 
Niek van der Horst 

Tholen en St. Philipsland Vacature 

Oost Zeeuws-Vlaanderen Karel Martinet 

West Zeeuws-Vlaanderen Martin Dekker 

 

Adviseurs 
Het bestuur en de regiovertegenwoordigers kunnen in voorkomende gevallen een beroep doen op 
adviseurs. Dat kunnen oud-bestuursleden zijn, externe deskundigen of mensen uit belangrijke 
netwerken. Zij kunnen op eigen initiatief of op verzoek de algemene vergaderingen bijwonen.  
 
Momenteel zijn de volgende adviseurs bij de stichting aangesloten: 
 

Naam Expertise c.q. Organisatie 

Kees de Jonge Architect 

Levien de Putter Architect 

Joan Seijdlitz Juridische zaken 

Marian Kral Provincie Zeeland 

Loes van Gellecum Provincie Zeeland 

Jacquelien van Gelderen Erfgoed Zeeland 

Gerard Smallegange  Boerderij en historie 

 

Werkgroepen 
De stichting kan voor specifieke zaken een werkgroep instellen. In deze werkgroepen kunnen zowel 
bestuursleden als regiovertegenwoordigers of adviseurs actief zijn. Daarnaast kunnen bestuursleden, 
regiovertegenwoordigers en adviseurs namens de stichting deelnemen aan externe werkgroepen of 
initiatieven.  Een overzicht van alle werkgroepen en projecten komt iedere vergadering op de agenda 
ter bespreking. 
 
 
 


