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L.S., 

 

U ontvangt deze Nieuwsbrief omdat wij u op de 

hoogte willen houden van de ontwikkelingen rond 

de oprichting van de Stichting Vrienden van de 

Hollandse en Zeeuwse kastelen en buitenplaatsen. 

Nu de Kastelenstichting Holland en Zeeland in 

liquidatie is, werkt het oprichtings-bestuur er hard 

aan de oprichting voor de vakantie rond te krijgen. 

 

De officiële naam zal voluit Stichting Vrienden van 

de Hollandse en Zeeuwse Kastelen en 

Buitenplaatsen zijn, maar als werknaam willen wij 

‘Vrienden kastelen Holland en Zeeland”, (VKHZ) 

aanhouden. 

 

 
 

Bestuur: 

Ook het bestuur van de nieuwe stichting begint vorm 

te krijgen. Ikzelf blijf niet aan als voorzitter, maar ik 

denk dat we een bekwaam iemand hebben gevonden 

die onze stichting door de eerste jaren heen kan 

helpen. Naast de voorzitter is er een penningmeester 

en nemen de coördinatoren van de hierna te noemen 

redactie en excursie commissie plaats in het 

Algemeen bestuur. Ron Biegel, die tijdens de 

oprichting de functie van secretaris waarnam heeft 

aangegeven niet in deze functie actief te willen 

blijven. Wij willen Ron enorm bedanken voor zijn 

inzet in de afgelopen periode. Wij zijn nu op zoek 

naar iemand die tijd en zin heeft om toe te treden tot 

het bestuur om zo te helpen onze stichting verder 

vorm te geven.  

U kunt zich opgeven door een mailtje naar 

info@vkhz.nl te sturen. 

Veel werk werd er verricht tijdens een vergadering 

 

 

Redactie: 

Op dit overleg werd een redactie voor ‘Het Infoblad’ 

samengesteld. Deze redactie heeft afgesproken om 

in juni een vervolg bijeenkomst te organiseren 

waarbij er naar gestreefd wordt de eerste editie van 

‘Het Infoblad’ in september te kunnen verspreiden.  

Voor ‘Het Infoblad’ ontvangt u t.z.t. een ringband 

waarin u uw infobladen kunt verzamelen. In deze 

Infobladen treft u o.a.  documentatie, onderzoek en 

(historische) publicaties aan. Wij zouden graag zien 

dat er, 3 á 4 keer per jaar een infoblad verschijnt. 

 

Naast ‘Het Infoblad’ blijft ook de Nieuwsbrief van 

de stichting. De nieuwsbrief wordt gevuld met 

nieuws en mededelingen van de stichting zoals ook 

de uitnodigingen en programma’s voor de excursies. 

Daarnaast zal er een agenda in de Nieuwsbrief 

komen met exposities in of over kastelen en 

buitenplaatsen. 

 

Gezocht: 

Wij zoeken mensen die ons team zouden willen 

komen versterken. 
 

Wij zoeken nog mensen voor: 

- Het bestuur 

- De Excursie commissie 
 

Gegadigden kunnen zich aanmelden voor een 

functie door een mailtje te sturen naar 

info@vkhz.nl. 
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Excursie-commissie: 

Naast de redactie is er een Excursie-commissie (EC) 

samengesteld. De taak van de EC is het organiseren, 

indien mogelijk, van twee excursies en een 

studie(mid)dag per jaar. Op deze studiedag, welke in 

maart plaats zou moeten gaan vinden, zal het bestuur 

tegenover haar begunstigers uitleg geven over de 

gang zaken binnen de stichting. 

Ondanks dat de EC, in de ogen van het bestuur, nog 

niet voltallig is, worden er al wel plannen gemaakt 

voor een, in oktober, te organiseren excursie.  

Wanneer, waar en hoe, zult u kunnen lezen in de 

Nieuwsbrief welke in september verstuurd zal 

worden. 

 

Bezetting: 

Wie tot het bestuur, redactie en Excursie-commissie 

gaan toetreden kunt u lezen in de nieuwsbrief welke 

u, na oprichting van de stichting, in september 

ontvangt. In deze nieuwsbrief willen wij alle 

medewerkers van onze nieuwe stichting aan u 

voorstellen. 

 

 
 

Website: 

De KSHZ heeft zijn website overgedragen aan onze 

stichting in oprichting, dit betekent dat u de 

Stichting Vrienden van de Hollandse en Zeeuwse 

Kastelen en Buitenplaatsen straks  kunt terug vinden 

op het vertrouwde www.kastelenhollandzeeland.nl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Kastelenstichting Holland en Zeeland heeft een 

gedeelte van haar Jaarboeken overgedragen aan onze 

stichting. Deze boeken geven ons een mogelijkheid 

om financiële middelen te verwerven. Een ander 

gedeelte van deze boeken ligt bij de Ruïne van 

Teylingen. Wij zijn in overleg met de Stichting 

Beheer Kasteel Teylingen om afspraken te maken 

over hoe we de publicaties het beste kunnen 

verdelen. 

 

U ziet het, er wordt hard gewerkt om de nieuwe 

stichting vorm te geven en hopelijk wilt u ons werk, 

na de oprichting, financieel ondersteunen. 

 
Jurgen van der Kooij (Tijdelijk) voorzitter 

Stichting Vrienden van de Hollandse en Zeeuwse 

Kastelen en Buitenplaatsen i.o. 

 
(foto’s 1&2 – dhr. J.M.. Koot 

Foto 3 – dhr. V. Salman) 

http://www.kastelenhollandzeeland.nl/

