VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 2012
VAN DE GESCHIEDKUNDIGE KRING VAN STAD EN LAND VAN
BERGEN OP ZOOM,
gehouden op dinsdag 24 april 2012 in de Ontmoetingskerk te Bergen op Zoom
Aanwezige bestuursleden:
Ad van den Bulck, voorzitter; Greetje Hage, secretaris; Frans Witjes, penningmeester en de
bestuursleden Eric Goossen, Jan van Tienen (iets later), Laurijs Weyts en Hilde van den IJssel.
Afwezige bestuursleden: Willem Vermeulen
Aanwezige leden:
De presentielijst werd getekend door 46 leden (inclusief het bestuur).
Afwezige leden:
Bericht van verhindering werd ontvangen van:
Mevrouw Yolande Kortlever, mevrouw I.J. van Brakel-v.d. Leer en de heren Jac Backx, Fons
Evers, Hub Mooren, Willem de Mooij, Ton de Putter en Sjaan Withagen.
1. Opening door de voorzitter
e
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom op deze 43
Algemene Ledenvergadering. Hij vindt de Algemene Leden Vergadering altijd een bijzonder
moment in het voorjaar, waarin het bestuur verantwoording aflegt over de activiteiten in het
afgelopen jaar en waarin we gezamenlijk vooruitblikken naar het komende jaar. En dit jaar vooral
naar de komende jaren, omdat het beleidsplan geactualiseerd is voor de komende jaren.
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. 13 april 2011
Het verslag heeft iedereen bij binnenkomst uitgereikt gekregen. Bovendien is het ook op de
website gepubliceerd.
De voorzitter neemt het verslag bladzijde voor bladzijde door.
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 2011
Het jaarverslag is beschikbaar gesteld via de website en lag bij binnenkomst in de zaal gereed.
De voorzitter memoreert enkele punten. Het ledental is wederom wat gestegen.
Yolande Kortlever heeft besloten haar hoofdredacteurschap van De Waterschans te beëindigen.
Zij blijft wel lid van de redactie. Het laatste nummer onder haar leiding was het themanummer
over De Markiezinnen. Irene van Kemenade heeft de functie van hoofdredacteur overgenomen.
Tot slot dankt hij alle vrijwilligers voor hun bijdrage in het afgelopen jaar. Zonder vrijwilligers is het
niet mogelijk om alle activiteiten te organiseren. Het bestuur waardeert hun werkzaamheden, ook
vaak achter de schermen, zeer.
Vanuit de leden zijn geen opmerkingen, zodat dit jaarverslag wordt vastgesteld.
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6. Financieel verslag 2011
Het financieel verslag 2011 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.
De contributie is wat hoger dan de begroting. Dit komt uiteraard doordat het ledenaantal wat
gegroeid is. De baten en lasten voor de School voor Geschiedenis is gelijk gesteld.
We komen uit op een klein verlies van € 72,--. De penningmeester legt uit, dat we eigenlijk een
positief saldo hadden, maar doordat we van plan zijn om de website aan te passen, hebben we
daarvoor al een bedrag van € 1.000,-- onder de noemer ledenwerving gereserveerd.
Op de balans staat de voorraad studies. Deze is niet gewaardeerd. De voorraad gebruiken we
vooral als welkomstgeschenk voor nieuwe leden. In de vooruitontvangen bedragen zit o.a. een
bedrag van € 12.900,-- voor de School voor Geschiedenis. Dit komt omdat we met cursusjaren
werken en in het begin van het cursusjaar komen de cursusgelden binnen, terwijl de kosten later
in het cursusjaar gemaakt worden. Vorig jaar was er een positief saldo voor de School voor
Geschiedenis van € 2.000,--. Nu gaan we vanaf september ook met zogenaamde “modulejaren”
werken en kunnen we nadat het eerste “modulejaar” afgelopen is een goed overzicht maken van
de kosten en baten van de School voor Geschiedenis.De heer Van Ham merkt op, dat in de
presentatie van de balans in het eindbedrag een 2 teveel staat, hetgeen een typefout is.
De voorzitter dankt de penningmeester voor het heldere verslag.
7. Kascommissie
Op 26 maart 2012 heeft de kascommissie, bestaande uit de heren Willem de Mooij,
Sjaan Withagen en Theo de Wit, de financiële stukken over het jaar 2011 gecontroleerd.
Op alle vragen over balansposten en exploitatierekeningen werd een helder, klip en klaar
antwoord gegeven. De kascommissie heeft geconstateerd, dat het geheel een buitengewoon
verzorgde indruk maakt en een getrouw beeld geeft van de financiële situatie van de vereniging
en van het gevoerde beleid in het boekjaar.
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.
8. Bestuursverkiezing
Hilde van den IJssel en Greetje Hage zijn aftredend, maar hebben zich nog voor een periode van
drie jaar herkiesbaar gesteld. De voorzitter geeft aan, dat er, zeer tot zijn genoegen, geen
tegenkandidaten gesteld zijn. Hij memoreert dat Greetje en Hilde zeer waardevolle medewerkers
zijn in het bestuur en School voor Geschiedenis en is dan ook blij, dat zij toegezegd hebben nog
een periode aan te willen blijven. Onder applaus worden zij beiden bij acclamatie herkozen.
Tot slot geeft de voorzitter aan, dat Willem Vermeulen en hijzelf volgend jaar aftredend en niet
herkiesbaar zijn. Het bestuur beraadt zich nu al over hun opvolging.
9. Geactualiseerd beleid 2012-2015
De voorzitter vertelt, dat er i.v.m. het te actualiseren beleid met alle werkgroepen en redactie in
het najaar van 2011 en het voorjaar van 2012 gesprekken gevoerd zijn, op basis waarvan het
beleid is opgesteld.
De zaken die gecontinueerd zullen worden, zijn:
 Redactie Waterschans: uitbrengen van De Waterschans 4 keer per jaar,
 schenking aan de leden, in de komende beleidsperiode waarschijnlijk in 2014
 organisatie van de Hofzaallezingen in samenwerking met Het Markiezenhof en
Heemkundekring Halchterth
 het regelmatig organiseren van eigen lezingen
 Werkgroep Excursies: een grote excursie één keer per jaar en ca. 4 kleine excursies
 Werkgroep Genealogie: werkgroep Belgische Vluchtelingen, korte artikelen voor De
Waterschans en fungeren als digitale vraagbaak
 Werkgroep Quiz: organiseren van de jaarlijkse Geschiedenis Quiz
e
e
 School voor Geschiedenis: voortzetten van 1 en 2 cursusjaar
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Als nieuwe zaken zijn in het beleidsplan opgenomen:
 Redactie De Waterschans:
o Enige jaren geleden is de lay-out van De Waterschans aangepast. In de komende
beleidsperiode zal nagegaan worden of er nog aanpassingen nodig zijn
o Ook zal er nagegeaan worden of er een lezersonderzoek gehouden moet worden
 Werkgroep Genealogie:
o Digitaliseren van de collectie bidprentjes
o Het nog toegankelijker maken van bronbewerkingen
o Handleiding maken voor beginnende genealogen.
Dit alles is wel afhankelijk van de tijd die beschikbaar is, want momenteel gaat er veel tijd
zitten in de werkgroep Belgische Vluchtelingen. René Asselbergs vraagt waar de collectie
bidprentjes opgeslagen is. Deze liggen voor een groot deel bij Sjaak de Vries en er zijn er al
zo’n 5000 opgenomen in een computer
 School voor Geschiedenis
o Vanaf september 2012 gaan de modulejaren van start voor cursisten die het tweede
cursusjaar afgerond hebben. Er kunnen dan 2 modules gekozen worden uit 5
verschillende modules. Iedere module omvat 3 lessen.
Dit vergt enorm veel organisatie. We gaan ook nauwkeurig volgen hoe dit financieel uitpakt.
We behoeven geen winst te maken bij de School voor Geschiedenis, maar het is ook niet de
bedoeling dat het geld kost.
 Website
o Vernieuwing van de website
o Het samenstellen van een websiteredactie
Nu wordt het beheer van de website vanuit het bestuur gedaan door de webmaster, Laurijs
Weyts. Het is echter te veel werk voor 1 persoon. Daarom wil het bestuur een
websiteredactie samenstellen van enthousiaste vrijwilligers die het leuk vinden om met een
website bezig te zijn.
 Schelde Vesting/Waterschans
o Actief participeren in de Werkgroep Waterschans van de lokale culturele en
recreatieve organisaties.
Deze werkgroep is nu ruim een jaar actief en houdt nauwlettend in de gaten wat de
gemeentelijke plannen zijn voor de Waterschans. Eric Goossen vertegenwoordigt onze Kring
in deze werkgroep. Na de pauze zal Prof.Dr. Han Leune een lezing houden over de
Waterschans.
De voorzitter geeft aan dat het de bedoeling is om de komende jaren op de gepresenteerde
punten het accent te gaan leggen. Mochten er zich situaties voordoen, waarvan het bestuur vindt
dat daarop ingespeeld moet worden, dan zal dat natuurlijk ook gebeuren.
De vergadering heeft geen vragen of opmerkingen, zodat het beleidsplan goedgekeurd wordt.
Tot slot brengt de voorzitter nogmaals de op te richten websiteredactie onder de aandacht van de
leden. Mochten er leden in de zaal zitten, die hierin geïnteresseerd zijn of mochten zij anderen
weten, die dit zouden willen doen, dan kunnen ze contact opnemen met Laurijs Weyts of Jan van
Tienen.
10. Herziene begroting 2012 – Begroting 2013
De penningmeester behandelt de herziene begroting 2012. De bedragen voor de School voor
Geschiedenis zijn iets opgehoogd. De andere posten zijn, voor zover nodig, bijgesteld op basis
van de actualiteit
Daarna wordt de begroting 2013 behandeld. In 2012 is het boek “Opgravingen in Bergen op
Zoom” als geschenk aan de leden gegeven. In 2013 willen we € 7.500,-- doteren aan de post
“reserve studies”.
Er zijn geen opmerkingen op de herziene begroting 2012 en de begroting 2013, zodat deze
worden vastgesteld.
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11. Rondvraag
De heer Kees Klaassen complimenteert de Kring met het digitaal beschikbaar stellen van de
maquette. Alle eer komt de heer Ad van Loon toe. Hij heeft ook alle foto’s verzameld.
De heer Ad van Loon geeft aan, dat als er mensen geïnteresseerd zijn in foto’s e.d. ze dan
contact met hem kunnen opnemen. Als ze een dvd achterlaten, dan wil hij die vullen.
De heer Bert van der Stoel vraagt het bestuur om de mogelijkheid te onderzoeken of het mogelijk
is om op de jaarvergadering een soort “beurs” te houden met speciale boeken van Bergen op
Zoom, ansichtkaarten e.d. waar die dan geruild zouden kunnen worden onder de leden.
Mevrouw Irene van Kemenade geeft als suggestie mee, dat dit ook via de website zou kunnen.
Deze suggesties zullen bekeken worden.
Mevrouw Gerry de Kort deelt mee, dat ze nooit mee kan met de grote excursie omdat ze dan
andere verplichtingen heeft, daarom heeft ze zich ingeschreven voor de reisclub. Maar nu blijkt,
dat die excursies binnen een uur vol zitten. Kan daar iets aan gedaan worden door bijvoorbeeld
met twee bussen te gaan? De heer Toon Demmers van de werkgroep excursies beaamt, dat de
bus vaak binnen een uur vol zit. Om met meerdere bussen te gaan is geen optie, omdat een
tweede bus nooit vol raakt en er dan geen eigen gidsen genoeg beschikbaar zijn. Het is gewoon
zaak om snel te bellen op de bewuste dag van inschrijving. De heer Jan Weyts geeft als
suggestie mee, dat het misschien wel mogelijk is om een excursie te herhalen.
De heer Willem van Ham geeft aan, dat het volgend jaar 60 jaar geleden is, dat de
watersnoodramp was. Hij vraagt of daar op een of andere manier aandacht aan besteed wordt. In
2003 is er een lezing gehouden. De voorzitter geeft aan, dat we mogelijk ook een artikel in De
Waterschans kunnen plaatsen over deze ramp.
De heer Jan Weyts vraagt wie de contactpersoon is voor 1914. Dit is Ad van den Bulck.
De heer Jan Looijenstein vraagt of we de vereniging in de stad nog gaan promoten bijvoorbeeld
met de Krabbenfoor of met de Open Monumentendagen. De voorzitter antwoordt, dat we
besloten hebben om niet meer mee te doen met de Krabbenfoor, daar dit te weinig oplevert
afgezet tegen de kosten. Wat betreft de Open Monumentendagen stelt de voorzitter, dat dit nog
in het bestuur besproken wordt. Dit jaar worden ook de vestingstedendagen in Bergen op Zoom
gehouden tijdens de Open Monumentendagen, die in Bergen op Zoom Kunsten in de
Monumenten heten. We zullen kijken of we een geschikte plaats kunnen vinden, waar in ieder
geval onze doelgroep ook zal komen.
De voorzitter dankt een ieder voor zijn/haar suggesties tijdens deze rondvraag.
12. Sluiting
De voorzitter meldt, 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. Mocht
iemand nog informatie willen over de School voor Geschiedenis, dan is er een flyer verkrijgbaar
bij de penningmeester, Frans Witjes. Ook maakt de voorzitter de aanwezigen nog attent op het
cadeaulidmaatschap.
Tot slot kondigt de voorzitter Prof.dr. Han Leune aan, die na de pauze een lezing zal verzorgen
over de Waterschans.
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging voor de aandacht en de inbreng.

Bergen op Zoom, 28 april 2012

Greetje Hage, secretaris
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