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Jaarverslag 2022 
 
Voorwoord 
 
In maart 2011 vond een workshop plaats voor de Zeeuwse musea, met als doel, het inzetten 
van collecties voor het samenstellen van reminiscentiekoffers. Museum De Schotse Huizen 
(thans Museum Veere) ging hiermee aan de slag en vond een enthousiaste vrijwilliger die met 
deze koffer naar Nieuw Sandenburgh ging. Dankzij een forse subsidie van Stichting 
Sluyterman van Loo en stichting RCOAK ontstond een jaar laten ‘Feest van Herkenning’, 
waar 13 Zeeuwse musea een bijdrage aan leverden. Tien jaar geleden dus, en dat hebben we 
feestelijk gevierd tijdens onze grote vrijwilligersbijeenkomst! 
 
Na twee moeizame jaren, begonnen de aanvragen weer geleidelijk aan toe te nemen en zitten 
we, eind 2022, weer net boven het niveau van 2018. Hulde aan de vrijwilligers die dit weer 
mogelijk maakten door, vaak, alleen op pad te gaan om waar mogelijk aan alle aanvragen te 
kunnen voldoen.  
 
Rob Bakker, voorzitter 
 
 
1. De overkoepelende organisatie: Stichting Feest van herkenning 
 
1.1. Algemene gegevens 
 
Gegevens van de stichting 
KvK 61321419 
RSIN /fiscaal identificatienummer 8542 96 414 
ANBI status 
IBAN NL 05 RABO 0191866741 
 
Het bestuur bestaat uit: 

Rob Bakker, voorzitter 
Sylvia van Dam Merrett – van Lynden, secretaris 
Jos Schlicher, penningmeester 
Ina Magermans – Weemaes, algemeen bestuurslid en contact musea 
Adrie Rozendaal – Feest van Muziek 

 
Er hebben 341 bijeenkomsten Feest van Herkenning en 161 bijeenkomsten Feest van Muziek 
plaats gevonden.  
 
Per 31 december 2022 telt de stichting 82 vrijwilligers.  
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Betaalde krachten: 0 
 
Sponsoren 2022 
DOW Benelux 
 
Samenwerkende organisaties 
Binnenste Buiten v.o.f. 
Buurtzorg Nederland 
Cederhof  
Dagelijks Leven Zorg B.V. 
Grensoverschrijvend Openbaar Lichaam Welzijn Assenede/Terneuzen 
Landgoed Rijckholt Zorg B.V. 
Nationale Vereniging De Zonnebloem 
Rust na Onrust v.o.f. 
Stichting Allévo 
Stichting Cedrah 
Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland 
Stichting Het Gors 
Stichting Odensehuis Schouwen-Duiveland 
Stichting Odensehuis Walcheren 
Stichting Ouderenzorg Noord-Beveland 
Stichting Ouderenzorg Kapelle 
Stichting Ouderenzorg Noord-Beveland Cleijenborch 
Stichting Revant 
Stichting Schutse Zorg Tholen 
Stichting voor Regionale Zorg 
Stichting WVO Zorg 
Stichting Zorggroep Ter Weel 
Stichting Zorgstroom 
Stichting ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen 
SVRZ 
Zeeuws Woongenot B.V. 
Zorgbeleving De Blauwe Vlinder B.V. 
Zorgcoöperatie Anna Zorgt U.A. 
Zorgboerderij De Notenhoeve 
 
Voor het reminiscentieproject 
Fruitteeltmuseum (Kapelle) 
Het Warenhuis, Museum Land van Axel (Axel) 
Historisch Museum De Bevelanden (Goes) 
Museum De Burghse Schoole (Burgh-Haamstede) 
Museum Hulst (Hulst) 
Museum Schooltijd (Terneuzen) 
Museum Veere (Veere) 
Polderhuis Westkapelle Dijk- en Oorlogsmuseum (Westkapelle) 
Stadhuismuseum (Zierikzee) 
Museum Scheldewerf ‘de Oude Verbandkamer’ (Vlissingen) 
Streek- en landbouwmuseum Goemanszorg (Dreischor) 
Streekmuseum De Meestoof (St. Annaland) 
Terra Maris, museum voor Natuur en Landschap (Oostkapelle) 
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Visserijmuseum (Breskens) 
Vlaams Erfgoed (Groede) 
 
1.2. Bestuur 
Het bestuur vergaderde twee keer. Verder overleg vond regelmatig plaats per e-mail. 
Naast de gebruikelijke agendapunten (begroting, jaarverslag), werd besloten om wederzijds 
een afspraak te maken met het bestuur van de Stichting Zeeuws Weerzien in het kader van de 
WBTR: de besturen zullen voor elkaar de dagelijkse taken overnemen in geval van 
ontstentenis. 
Om het werk van de penningmeester te verlichten, is besloten om rekeningen twee keer per 
jaar te versturen. 
De kilometervergoeding is met terugwerkende krachten per 1 januari 2022 verhoogd naar  
€ 0,21. 
 
1.3. Coördinatoren 
Na twee jaar Corona was het af en toe alsof we alles weer vanaf het begin moesten opstarten 
en uitleggen, wat de coördinatoren extra veel werk heeft bezorgd. 
 
1.4. Bijeenkomsten 
Met 8 bijeenkomsten stond januari nog in het kader van de pandemie, waarna het aantal 
bijeenkomsten geleidelijk weer aantrok en we het jaar konden sluiten met meer bijeenkomsten 
dan in 2018. 
 
1.5. Vrijwilligers 
In twee jaar Corona is de stichting een behoorlijk aantal vrijwilligers kwijtgeraakt. Na januari 
begonnen de aanvragen weer aan te trekken en ofschoon veel vrijwilligers bereid waren om 
bijeenkomsten alleen te leiden, moesten er soms aanvragen worden afgezegd. De grootste 
prioriteit ligt nu bij het aantrekken van nieuwe vrijwilligers. Hiervoor is contact gezocht met 
de SESAM academie en zal, begin 2023, een traject worden ingezet met een aantal 
vrijwilligers. 
 
Voor Feest van Muziek is er in het najaar met succes een actie uitgezet om nieuwe 
vrijwilligers te werven via koren in Zeeland. Daartoe werd een speciaal webformulier 
ontwikkeld dat is verspreid met een email actie naar contactpersonen van de koren. Voor 
nieuwe vrijwilligers was er in december een training. Begin 2023 volgt een training voor een 
tweede groep. 
 
1.6. Communicatie 
Interne communicatie 
Interne communicatie vindt voornamelijk plaats via de mail. Er verschenen vier interne 
nieuwsbrieven.  
 
Externe communicatie 
Op 27 januari volgde Sylvia een online Webinar van MAEX over ‘zichtbaarheid’ waar 
voornamelijk de nadruk lag op het belang van ‘storytelling’. Naar aanleiding hiervan is zij 
weer actief verslagen op Facebook gaan zetten. Dit wordt voornamelijk door 
welzijnsmedewerkers bezocht. 
Dankzij actieve bemiddeling van de Stichting Welzijn Middelburg verschenen er twee 
redactionele artikelen in lokale bladen op Walcheren: 
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- Interview met Marjo en Cobi, Welzijn Middelburg 
https://www.welzijnmiddelburg.nl/actueel/opbloeien-door-een-mooie-herinnering 

- Artikel in de BODE naar aanleiding van dit interview 
- Interview met Sylvia en artikel in de Veerenaar, week 33 

https://issuu.com/quaeris/docs/deveerenaer20220824lr 
De Vrijwilligersmarkt op de markt in Middelburg en de vrijwilligersmarkt van de HZ in de 
Zeeuwse bibliotheek (29 september) leverden helaas niets op. 
 
2. Het reminiscentieproject (FvH) 
 
2.2. Reminiscentie bijeenkomsten 
Na 10 jaar zijn de meeste locaties bekend met Feest van Herkenning. In twee jaren Corona 
hebben er wel mutaties plaats gevonden en werden we af en toe geconfronteerd met nieuwe 
welzijnsmedewerkers. Afspraken verliepen soms stroef en de ‘regels’ moeten weer uitgelegd 
worden. 
 
2.3. Koffers 
Er zijn nieuwe koffers samengesteld met name in Zeeuws-Vlaanderen waar een groot aantal 
koffers is verdubbeld.  
 
3. Het muziekproject Feest van Muziek 
 
3.1. Ontwikkeling 
Het aantal muziekbijeenkomsten was in 2022 hoog ten opzichte van eerdere jaren, ondanks 
beperkingen in het eerste kwartaal. Omdat de meeste vrijwilligers al behoorlijk bezet waren, 
is niet al te veel aandacht besteed aan het interesseren van nieuwe locaties. De aandacht is 
eerst uitgegaan naar het werven van nieuwe vrijwilligers. Op basis daarvan wordt in 2023 
weer ingezet op het benaderen van nieuwe locaties. 
	
3.2. De muziek-app 
In	2022	is	de	muziek-app	verhuisd	van	een	privé	provider	naar	one.com,	de	provider	
voor	Feest	van	Muziek	(hier	is	de	video-app	al	ondergebracht).	Het	aantal	liedjes	is	
uitgebreid	tot	141.	
	
3.3.	Muziekvideo’s	
De verzameling muziekvideo’s is nog uitgebreid met opnames van een aantal liedjes over 
Zeeland. Het gebruik van de video’s was beperkt. Ze zijn vooral bedoeld voor periodes 
waarin live- bijeenkomsten niet mogelijk zijn. 
 
4. Samenvatting 
Feest van Herkenning blijft een zeer gewaardeerde activiteit, waar veel vraag om is. De kunst 
is om genoeg vrijwilligers te hebben om aan de vraag te kunnen voldoen. Voor Feest van 
Herkenning ligt de prioriteit voor 2023 bij het werven van vrijwilligers, terwijl voor Feest van 
Muziek er meer locaties gevonden zullen worden om de nieuwe vrijwilligers aan het werk te 
kunnen zetten. 
 
Sylvia van Dam Merrett, secretaris januari 2023 


