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VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 2014  
VAN DE GESCHIEDKUNDIGE KRING VAN STAD EN LAND VAN  

   BERGEN OP ZOOM, 
gehouden op woensdag 16 april 2014 in de Ontmoetingskerk te Bergen op Zoom 
 
Aanwezige bestuursleden: 
Joost de Graauw, voorzitter; Greetje Hage, secretaris; Frans Witjes, penningmeester en de 
bestuursleden Eric Goossen, Ria Huisman, Jan van Tienen, Laurijs Weyts, Sjef de Wit en  
Hilde van den IJssel. 
 
Aanwezige leden: 
De presentielijst werd getekend door 64 leden (inclusief het bestuur). 
 
Afwezige leden: 
Bericht van verhindering werd ontvangen van: 
Mevrouw Elvira Adriaansen en de heren Theo de Wit, Huub Hoogenstraten, Frans van der Steen. 
 
1. Opening door de voorzitter 
De voorzitter, de heer Joost de Graauw, opent de vergadering, heet de aanwezigen van harte 
welkom en in het bijzonder het erelid, de heer W. van Ham, op deze 45

e
  Algemene 

Ledenvergadering. 
I.v.m. de lezing na de pauze wil de voorzitter een strak tijdschema tijdens deze vergadering 
hanteren.  
 
2. Vaststellen van de agenda 
Er zijn geen voorstellen tot wijzigen van de agenda. 
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen, anders dan de afmeldingen voor deze 
vergadering. 
 
4. Vaststelling verslag jaarvergadering d.d. 23 april 2013 
Het verslag heeft iedereen bij binnenkomst uitgereikt gekregen. Bovendien is het ook op de 
website gepubliceerd. 
De aanwezige leden hebben geen op- of aanmerkingen op dit verslag.  
Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de secretaris voor het samenstellen hiervan. 
 
5. Jaarverslag van het bestuur over 2013 
Het jaarverslag is beschikbaar gesteld via de website en lag bij binnenkomst in de zaal gereed. 
De voorzitter memoreert enkele punten. Het ledental is iets toegenomen van 1121 naar 1145.  
De Redactie van De Waterschans heeft in 2013 weer vier keer het tijdschrift De Waterschans 
uitgebracht, in de loop van het jaar zelfs in full color. 
De Redactie van de Website heeft zich in 2013 volledig gericht op het actualiseren en het 
verbeteren van de nieuwe website en is daarmee een eind op de goede weg. 
In 2013 is er een lezersenquête gehouden over het tijdschrift De Waterschans en over de 
website. De respons was 31% en er is veel werk verricht om de resultaten te genereren. Over het 
algemeen was de respons positief. Details van de enquête zijn geplaatst op de website en een 
samenvatting is gepubliceerd in De Waterschans. De voorzitter dankt de leden voor hun 
deelname aan deze enquête. 
De Hofzaallezingen zijn in 2013 wederom georganiseerd in samenwerking met Het Markiezenhof 
en HKK Halchterth. Het hoofdthema van de lezingen was Water. 
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De Werkgroep Geschiedenisquiz is er ook in 2013 in geslaagd om een interessante quiz te 
organiseren. Er waren 23 deelnemende teams. 
In 2013 zijn er twee stadsexcursies georganiseerd. In het voorjaar naar een pand in de 
Hoogstraat en de Heerenkamer van het Stadhuis. In het najaar naar Vestinggronden Noord 
onder leiding van Frans de Looij. Helaas is Frans onlangs plotseling overleden. We hebben de 
laatste jaren steeds een beroep kunnen doen op Frans als het ging om een stadsexcursie in een 
wijk van de stad. We zullen zijn vriendelijkheid, zijn deskundigheid en de samenwerking met hem 
missen. 
De jaarlijkse excursie, georganiseerd door de leden van de werkgroep Excursies ging in 2013 
naar Utrecht. 
Door het bestuur is er ook weer een vrijwilligersbijeenkomst georganiseerd, bedoeld om alle 
vrijwilligers te danken voor hun inzet binnen onze Kring. Dit keer was deze bijeenkomst in Hoeve 
Hildernisse in het kader van het Jaar van de Boerderij. 
De Projectgroep Belgische Vluchtelingen, die in 2012 is samengesteld voornamelijk uit leden van 
onze Kring en enkele vertegenwoordigers van het Markiezenhof en HKK Halchterth heeft veel 
onderzoek gedaan in 2013 naar de periode 1914-1918. Samen met de leden van de werkgroep 
Boeken wordt hard gewerkt aan een boek over deze periode, dat we in oktober a.s. aan de leden 
schenken. 
In 2013 hebben we de leden kunnen verblijden met een bijzonder geschenk en wel het boek dat 
Yolande Kortlever geschreven heeft: “Bergen op Zoom, een stadsgeschiedenis in vogelvlucht”.  
In 2009 is het idee ontstaan om een School voor Geschiedenis op te richten. Dit idee is toen 
verder uitgewerkt. In 2010 is de eerste cursus van start gegaan. In het cursusjaar 2013-2014 
konden we de 250

e
 inschrijving voor cursusjaar 1 noteren. 

Tot slot dankt de voorzitter alle vrijwilligers, zonder wie het niet mogelijk zou zijn om zoveel 
activiteiten te organiseren, maar hij dankt ook alle leden, die het met hun contributie mede 
mogelijk maken deze activiteiten te organiseren. 
Vanuit de leden zijn er verder geen opmerkingen, zodat dit jaarverslag wordt vastgesteld. 
 
6. Financieel verslag 2013 
Het financieel verslag 2013 stond vanaf 1 april jl. op de website en lag bij binnenkomst in de zaal 
gereed. 
De penningmeester geeft een toelichting op de rekening van baten en lasten en de balans. 
Er is een positief saldo van €  1.443,--. 
Het totale aantal pagina’s van De Waterschans was in 2013 iets minder dan was 
overeengekomen, waardoor we voor die post onder de begroting gebleven zijn. 
Het ledengeschenk voor 2013 is duurder uitgevallen dan begroot omdat het uiteindelijk meer 
pagina’s bevatte. Doordat we iets overhielden van de exploitatie van De Waterschans was het 
niet nodig om een bedrag voor het ledengeschenk aan de reserve te onttrekken. 
Op advies van de kascommissie is in 2013 voor de School voor Geschiedenis en voor de 
excursies de reserve apart geadministreerd.  
De uitgaven voor de excursies zijn hoger uitgevallen dan begroot, omdat er al enige uitgaven in 
2013 gedaan zijn voor het nieuwe jaar. 
Op de balans staat de voorraad studies. Deze is niet gewaardeerd. De voorraad gebruiken we 
vooral als welkomstgeschenk voor nieuwe leden.  
Het voorstel is om het positieve resultaat als volgt te verdelen: toevoeging reserve School voor 
Geschiedenis € 1.990,--, onttrekking reserve excursies € 604,-- en toevoeging aan het eigen 
vermogen € 57,--. 
Er zijn geen vragen vanuit de leden. 
De voorzitter dankt de penningmeester voor het heldere verslag. 
 
7. Kascommissie 
De kascommissie voor 2013 bestond uit de heren Theo de Wit, Ton Verdult en Wis van Meurs. 
Op 24 maart 2014 heeft de kascommissie de financiële stukken over het jaar 2013 gecontroleerd. 
Op alle vragen over balansposten en exploitatierekeningen werd een duidelijk antwoord gegeven. 
De kascommissie heeft geconstateerd, dat de boekhouding een verzorgde indruk maakt en er 
geen redenen zijn om wijzigingen aan te brengen in de gevoerde administratie.  
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De kascommissie is van mening, dat de penningmeester een goed financieel beleid heeft 
gevoerd, dat strookt met het beleid van het bestuur. De kascommissie stelt de vergadering voor 
om de penningmeester en het bestuur te dechargeren en te bedanken voor alle inspanningen. 
Dit wordt door de ledenvergadering met applaus overgenomen. 
De heer Theo de Wit is aftredend. De heer Piet Hoppenbrouwers stelt zich beschikbaar om toe te 
treden tot de kascommissie, hetgeen met applaus bekrachtigd wordt. 
 
8. Bestuursverkiezing 
De heren Frans Witjes, Eric Goossen en Jan van Tienen zijn aftredend. Jan van Tienen is 
herkiesbaar voor een periode van 3 jaar.  
De voorzitter deelt mede, dat er geen tegenkandidaat voor Jan is voorgedragen en stelt voor hem 
bij acclamatie te benoemen, hetgeen door de leden met applaus bekrachtigd wordt. 
De heren Frans Witjes en Eric Goossen zijn niet herkiesbaar, daar zij respectievelijk 7 en 6 jaar 
lid van het bestuur zijn geweest.  
Het bestuur stelt voor de heren Jos van Rijn en Marc van der Steen als bestuursleden te 
benoemen. Er zijn geen tegenkandidaten voorgedragen. Nadat de voorzitter genoemde 
kandidaten kort geïntroduceerd heeft, stelt hij voor ze bij acclamatie te benoemen, hetgeen 
eveneens door de leden met een applaus bekrachtigd wordt. 
Tot slot wordt voorgesteld om de heer Jos van Rijn te benoemen tot penningmeester, hetgeen 
ook weer met applaus door de leden bekrachtigd wordt. 
De voorzitter bedankt vervolgens de heer Eric Goossen voor alles wat hij 6 jaar lang belangeloos 
in het bestuur voor de Kring gedaan heeft. De grote bestuurlijke ervaring die Eric heeft, is zeker 
ten nutte voor onze Kring geweest. Hij heeft namens onze Kring o.a. zitting gehad in het overleg 
van alle erfgoedverenigingen in Bergen op Zoom, in de werkgroep Scheldevesting, is 
contactpersoon  geweest voor de Vrienden van de West-Brabantse Waterlinie en is voorzitter van 
de projectgroep WO I. Dit laatste zal hij blijven doen tot het project beëindigd wordt. Voor alle 
inspanningen ontvangt hij een enveloppe met inhoud en een mooi boeket. 
Eric dankt de voorzitter voor zijn mooie woorden. 
Hierna bedankt de voorzitter de heer Frans Witjes voor zijn penningmeesterschap en al zijn 
inspanningen gedurende de afgelopen 7 jaar. Dat hij dit 7 jaar gedaan heeft komt door 
omstandigheden in de tijd dat hij aantrad als bestuurslid. Het rooster van aftreden is toen zodanig 
gemaakt, dat er ieder jaar een aantal bestuursleden aftreden en niet in één jaar bijna de helft.  
Frans is een man die op de achtergrond altijd aanwezig is, op wie altijd een beroep kan worden 
gedaan en die zaken aanpakt en uitvoert als dat nodig is. Naast penningmeester en 
ledenadministrateur, is hij o.a. ook coördinator bij de School voor Geschiedenis, hield hij toezicht 
op de distributie van De Waterschans en beheerde hij de voorraad publicaties. Hij was 
contactpersoon vanuit het bestuur voor de werkgroep Excursies en de werkgroep Boeken. We 
deden nooit tevergeefs een beroep op hem. 
We prijzen ons gelukkig, dat Frans besloten heeft om zijn werkzaamheden bij de School voor 
Geschiedenis voort te zetten. 
Frans bedankt de voorzitter en de mede-bestuursleden, alsmede ook alle vrijwilligers. 
Voor al zijn activiteiten die hij in de afgelopen 7 jaar voor de Kring verricht heeft, ontvangt ook hij 
een enveloppe met inhoud en een boeket. 
Hierna nodigt de voorzitter de heren Jos van Rijn en Marc van der Steen uit om plaats te nemen 
achter de bestuurstafel en heet ze officieel welkom als bestuurslid. 
 
9. Beleid 2012-2015 
Het beleid 2012-2015 is in 2012 door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. 
In 2013 is er een aantal bijstellingen gepleegd. 
Dit jaar is dat niet het geval. 
Wel is in onderling overleg met de leden van de werkgroep Genealogie besloten om deze 
werkgroep op te heffen. De voornaamste reden hiervoor is dat er heel veel archieven digitaal 
toegankelijk geworden zijn. 
Maar mochten er in de toekomst vragen zijn op het gebied van genealogie, dan zijn Sjaak de 
Vries en Frank Wierckx bereid om deze te beantwoorden. 
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Om diverse redenen konden niet alle leden van de werkgroep Genealogie aanwezig zijn bij deze 
Algemene Ledenvergadering. Het bestuur zal Leonie Nuytemans, Ria Schuurbiers, Sjaak de 
Vries en Frank Wierckx op gepaste wijze bedanken. 
Hierna bedankt de voorzitter  Bas Schot, die wel aanwezig is, voor alle werkzaamheden in de 
afgelopen jaren voor de werkgroep Genealogie en overhandigt hem een enveloppe met inhoud. 
 
10. Herziene begroting 2014 – Begroting 2015 
De nieuwe penningmeester, Jos van Rijn, behandelt de herziene begroting 2014. Hij geeft aan, 
dat hij nu voordraagt uit het werk van Frans Witjes. 
De inkomsten uit contributies zijn wat bijgesteld op basis van het aantal leden. Verder is de post 
“onttrekking reserve studies” opgevoerd t.b.v. de uitgave over WO I die dit najaar zal verschijnen. 
Deze is ook wat omvangrijker dan aanvankelijk gedacht. Bovendien is er gekozen om in 2014 
nog een ledengeschenk te laten verschijnen en daarna niet meer. 
De heer Jan Weyts vraagt wat de overweging is om daarna geen publicaties meer te laten 
verschijnen. De penningmeester verduidelijkt, dat het niet de bedoeling is om geen publicaties 
meer te laten verschijnen, maar dat er eerst gedacht werd om kleinere publicaties over WO I niet 
alleen in 2014, maar ook in 2015 en mogelijk nog 2016 te laten verschijnen. Dit is nu 
teruggebracht naar één omvangrijker werk in 2014. De bedoeling is dat we zeker om de twee jaar 
een ledengeschenk hebben. De afgelopen jaren is er echter elk jaar een studie verschenen voor 
de leden.  
Over de herziene begroting 2014 zijn verder geen vragen, zodat deze wordt vastgesteld. 
Daarna wordt de begroting 2015 behandeld. Jos geeft aan, dat deze begroting door Frans is 
opgesteld en dat ze deze samen doorgesproken hebben. In grote lijnen komt de begroting 2015 
overeen met de oorspronkelijke begroting 2014. De dotatie reserve studies is een reservering 
voor toekomstige uitgaves. 
De heer Bas Schot vraagt hoe we de ledenwerving willen invullen voor € 700,--. We doen dit o.a. 
door De Waterschans uit te zetten in bepaalde wijken van de stad. We willen dit bijvoorbeeld ook 
uitbreiden naar Halsteren. In het verleden hebben we ook op de Krabbenfoor gestaan. Afgelopen 
jaar hebben we de informatiefolder geactualiseerd. In 2018, als we 50 jaar bestaan, willen we een 
geheel nieuwe folder samenstellen. 
Ad van Loon merkt op, dat als er een nieuw lid komt hij/zij mag kiezen welk boek hij/zij wil 
hebben. Deze studies staan P.M. op de balans, dus dat kost ons niets. 
Frans Witjes merkt op dat in het bedrag voor ledenwerving ook opgenomen is de kosten voor de 
digitalisering van De Waterschans door Het Markiezenhof. Ook dat is belangrijk voor 
ledenwerving. 
De heer Ton Verdult merkt op dat in 2013 de uitgaven voor De Waterschans meegevallen zijn en 
we nu in de begroting 2015 toch weer op hetzelfde niveau zitten. De penningmeester antwoordt, 
dat dit komt omdat het aantal pagina’s per jaar hetzelfde is gebleven. Mocht het zo zijn, dat de 
redactie minder pagina’s nodig heeft, dan zullen de uitgaven voor De Waterschans wederom 
minder zijn dan begroot. Maar in principe gaan we er niet van uit dat het aantal pagina’s lager 
wordt dan de afspraak die hierover gemaakt is tussen redactie en bestuur. 
De Waterschans kent een oplage van 1300 per kwartaal. 
Er zijn verder geen vragen of opmerkingen, zodat de begroting 2015 eveneens vastgesteld wordt. 
 
11. Rondvraag 
De heer Ad van Loon vertelt, dat er op het gebied van WO I vele activiteiten zijn. Volgende week 
vrijdag 25 april wordt er in Het Markiezenhof door Europeana een zgn. “collectiedag” gehouden. 
Europeana is een organisatie die wereldwijd werkt en verhalen en voorwerpen verzamelt over 
WO I. Tijdens een collectiedag kunnen mensen die nog iets weten over WO I hun verhaal komen 
vertellen. Als ze nog voorwerpen hebben uit de tijd van WO I kunnen ze die ook meebrengen. 
Alles wordt genoteerd en gedigitaliseerd. In Nederland is een dergelijke dag al gehouden in Huize 
Doorn en de tweede dag wordt dus gehouden in Bergen op Zoom. Het Markiezenhof heeft de 
Geschiedkundige Kring gevraagd om hieraan mee te werken. Er zijn al wat mensen bereid 
gevonden om die dag mee te helpen. Mochten er nog mensen zijn, die dit ook willen, dan kunnen 
ze zich opgeven bij Ad van Loon. 
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Marianne de Hoogh merkt op dat ze het geweldig vindt dat Frans Witjes zijn werkzaamheden bij 
de School voor Geschiedenis blijft doen. Ze vindt het een compliment waard zoals hij alles voor 
de School regelt. 
 
12. Sluiting 
De voorzitter meldt dat we aan het einde gekomen zijn van het huishoudelijk gedeelte van de 
Algemene Ledenvergadering, maar hij sluit deze nog niet, want hij wil eerst mevrouw Yolande 
Kortlever nog bedanken voor haar bijdragen in de redactie van De Waterschans. 6 jaar lang is ze 
hoofdredacteur geweest en daarna is ze nog ca. 2,5 jaar lid van de redactie gebleven. Eind vorig 
jaar heeft ze zich hieruit teruggetrokken. Alhoewel we haar officieel voor het hoofdredacteurschap 
al bedankt hebben en er ook op gepaste wijze afscheid van haar is genomen toen ze de redactie 
verliet, wil de voorzitter haar op de Algemene Ledenvergadering toch ook nog een keer officieel 
bedanken met een boeket bloemen. 
Hierna vermeldt hij dat we als Geschiedkundige Kring willen meegaan met de tijd en dat we 
besloten hebben om de publicatie van Gerben Daalmans “Een Belgisch dorp in een Brabantse 
stad”, welke niet meer voorradig is, uit te geven als e-book. Ad van Loon heeft het gedigitaliseerd. 
De voorzitter geeft het woord aan Laurijs Weyts. Laurijs vertelt dat het boek via de website van 
de Geschiedkundige Kring te downloaden is. Laurijs laat wat bladzijden uit het boek zien. Het 
kost in principe niets, maar een vrijwillige bijdrage is welkom.  
Daarna vermeldt de voorzitter, dat er in de kerk waar de pauze gehouden wordt, evenals vorig 
jaar een tafel is ingericht met boeken en tijdschriften. Belangstellenden kunnen deze meenemen. 
Ook liggen er informatiefolders van de Kring, die meegenomen kunnen worden en uitgedeeld 
kunnen worden aan potentiële nieuwe leden.  
Tot slot kondigt de voorzitter de heer Thomas Maes aan, die na de pauze een lezing zal 
verzorgen over de val van Antwerpen in 1914, waarbij hij ook de vraag zal meenemen, waarom 
er in 1914 plots enkele honderdduizenden Belgen en Antwerpenaars aan de stadspoorten van 
Bergen op Zoom stonden. 
 
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging voor de aandacht en de inbreng. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bergen op Zoom, 30 april 2014     Greetje Hage, secretaris 


