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Op donderdag 21 november 2019 vierde Assurantie Club Zeeland zijn 
70-jarig bestaan in het Bevrijdingsmuseum Zeeland. Daar werden de 
leden onder andere getrakteerd op een boeiend seminar van spreker 
en auteur Jos Burgers. 

ingerichte Bevrijdingsmuseum Zeeland. 
Het museum werd op 25 oktober 2019 
geopend door prinses Margriet en toont 
de geschiedenis van Zeeland tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Centraal in de ten-
toonstelling staat de slag om de Schelde, 
die een sleutelrol heeft gespeeld bij de 
bevrijding van Nederland en het beëindi-
gen van de Tweede Wereldoorlog.

ZEEUWSE KNOOP
De middag werd afgesloten met een 
gezellige borrel. Alle aanwezigen kregen 
na afl oop als aandenken een traditioneel 
streeksierraad uit de provincie Zeeland 
mee. Deze Zeeuwse knoop, ook wel 
Zeeuws knopje of Zeeuws knoopje ge-
noemd, was in de 18e eeuw onderdeel van 
de Zeeuwse klederdracht. De leden heb-
ben met deze Zeeuwse knoop, in de vorm 
van een fl esopener, een blijvende herin-
nering aan het 70-jarig jubileum.
 Het enthousiaste bestuur van Assuran-
tie Club Zeeland dankt al zijn leden voor 
de afgelopen zeven decennia en kijkt uit 
naar de komende periode, waarin niet 
alleen robotisering, technische ontwik-
kelingen en cyber, maar ook de groeiende 
wet- en regeldruk binnen de verzeke-
ringssector een grote rol spelen.

Bestuur Assurantie Club Zeeland

D e Assurantie Club Zeeland 
is opgericht in 1949 met als 
doel ‘het bevorderen van 
kennis van het verzekerings-

wezen en van de assurantiewetenschap 
in de ruimste zin’. Na 70 jaar is deze 
doelstelling nog steeds de basis van het 
bestaan, echter heeft het werkterrein 
zich in loop der jaren uitgebreid tot de 
gehele fi nanciële dienstverlening. 
 Inmiddels heeft de assurantieclub 
425 leden, die werkzaam zijn bij ver-
zekeringsmaatschappijen, banken, 
expertisebureaus, alsmede bij het on-
afhankelijk intermediair en binnen de 
accountancy.
 In deze snel veranderende wereld 
voorziet de assurantieclub in een duide-
lijke behoefte van zijn leden. Het stre-
ven is kennisvergaring zo dicht mogelijk 
bij huis aan te bieden. Voor de leden 
worden daarom actief workshops en 
lezingen in de regio georganiseerd. Met 
daarbij veel ruimte voor informele con-
tacten, om de band tussen de Zeeuwse 
leden onderling (maar ook met leden 
uit de buurtprovincies) in goede condi-
tie te houden.

 Afgelopen periode mochten kennis-
sessies als horizontale waterschade, 
voertuigcriminaliteit en elektrakeuring 
de revue passeren. De laatste sessie 
ging over het zelfstandig lezen van een 
jaarrekening. En ook de rest van het jaar 
2020 belooft interessant en innoverend 
te worden.

GROOT SUCCES
Mede dankzij De Zeeuwse Verzekerin-
gen, die in 2019 zijn 80-jarig bestaan 
mocht vieren, werd de bijeenkomst 
in het Bevrijdingsmuseum een groot 
succes. In een overvolle zaal beleefden 
de aanwezige leden een seminar van 
spreker en auteur Jos Burgers. Jos wist 
met zijn optreden met als thema ‘Alles 
wat je geeft, krijg je (ooit) terug’ de 
toehoorders langere tijd te boeien. Hij 
hield de zaal een spiegel voor en daarbij 
ontbraken ‘de wet van snuf’, ‘een fan 
per dag’ en zijn enorme gevoel voor 
humor zeker niet. 

VERNIEUWD MUSEUM
Het jubileum werd gevierd in het 
vernieuwde, sterk uitgebreide en her-
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