VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 2013
VAN DE GESCHIEDKUNDIGE KRING VAN STAD EN LAND VAN
BERGEN OP ZOOM,
gehouden op dinsdag 23 april 2013 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, Willem Vermeulen, Laurijs Weyts en
Hilde van den IJssel.
Aanwezige leden:
De presentielijst werd getekend door 63 leden (inclusief het bestuur).
Afwezige leden:
Bericht van verhindering werd ontvangen van:
Mevrouw Telkamp en de heren Hoogenstraten en Schot.
1. Opening door de voorzitter
e
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom op deze 44
Algemene Ledenvergadering.
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. 24 april 2012
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.
Hij staat stil bij twee opmerkingen die vorig jaar tijdens de rondvraag gemaakt zijn, t.w.
a. De opmerking van de heer Van der Stoel over het organiseren van een soort “beurs” met
speciale boeken, voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering. Dit is besproken in
het bestuur. Het is een goed idee, maar het bestuur is van mening, dat dit niet tijdens of
voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering georganiseerd moet worden. Mevrouw
Van Kemenade heeft vorig jaar de suggestie gedaan om dit via de website te
organiseren. Het bestuur is er nog niet uit of en hoe we dit kunnen organiseren.
b. De vraag van de heer Van Ham om aandacht te schenken aan de watersnoodramp
1953, omdat dit in 2013 60 jaar geleden is. Tijdens de Hofzaallezingen 2013 heeft de
heer Cees Slager over dit onderwerp een lezing gehouden.
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 2012
Het jaarverslag is beschikbaar gesteld via de website en lag bij binnenkomst in de zaal gereed.
De voorzitter memoreert enkele punten. Het ledental is wat gedaald. Het blijft een opgave om het
ledenaantal op peil te houden, maar alle inspanningen zijn daar wel op gericht.
De heer Willem de Mooij, lid van de Werkgroep Excursies, is in december 2012 overleden. Hij
was een enthousiast vrijwilliger die onze Kring een warm hart toedroeg.
De jaarlijkse excursie ging in 2012 naar Leuven.
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De Redactie van De Waterschans heeft in 2012 weer vier keer het tijdschrift De Waterschans
uitgebracht.
Bij de Werkgroep Genealogie komen nog regelmatig vragen binnen over stambookonderzoek.
De Projectgroep Belgische Vluchtelingen is met onderzoek bezig naar de periode 1914-1918.
Gedacht wordt om een familiekroniek uit te brengen. Ook zijn er contacten met Het Markiezenhof
om te bezien of er samenwerking mogelijk is in het project Belgische Vluchtelingen.
De Werkgroep Geschiedenisquiz is er weer in geslaagd om een interessante quiz te organiseren.
Bij de School voor Geschiedenis hebben we nu ca. 180 cursisten. We hopen in september 2013
e
weer van start te kunnen gaan met 1 of 2 groepen in het 1 cursusjaar. Er is ook een
samenwerking met SBM, die hun gidsen via de School voor Geschiedenis willen laten opleiden
en het KBO die onder auspiciën van de School voor Geschiedenis een inleidende cursus in haar
programma opgenomen heeft.
Al met al concludeert de voorzitter dat we een goed jaar achter de rug hebben. Hij dankt 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.
De heer Wis van Meurs vraagt naar de 3D presentatie op internet van de maquette van Bergen
op Zoom uit 1751. De heer Ad van Loon zegt toe hem hierover in de pauze of na de vergadering
te informeren.
Ad van Loon merkt op dat hij ooit het idee gelanceerd heeft om een “tientjeslidmaatschap” te
introduceren, bijvoorbeeld voor de partners van de leden of mensen die geen prijs stellen op De
Waterschans. Dit zal door het bestuur besproken worden.
Tot slot heeft de voorzitter nog twee opmerkingen:
Er liggen folders met informatie over de Geschiedkundige Kring in de kerk. In de pauze kunnen
de aanwezigen die meenemen en kunnen die onder de aandacht brengen van familie, vrienden
of bekenden om zo te proberen nieuwe leden te werven.
De laatste maanden is een werkgroep, bestaande uit enkele leden van de redactie van De
Waterschans en uit het bestuur, druk bezig geweest om een vragenlijst te maken die onder de
leden uitgezet wordt met het doel om inzicht te krijgen in de wensen van de leden m.b.t. De
Waterschans en de website. De voorzitter roept eenieder op om deze vragenlijst in te vullen en
terug te zenden.
Vanuit de leden zijn er verder geen opmerkingen, zodat dit jaarverslag wordt vastgesteld.
6. Financieel verslag 2012
Het financieel verslag 2012 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 klein negatief saldo van € 214,--. Maar in feite is het resultaat wat positiever. De
onttrekking aan de reserve studies die we nodig hadden om de uitgave “Opgravingen in Bergen
op Zoom” te financieren, hebben we niet gedaan. De reserve blijft dus onaangetast.
Tot voor kort bleef de administratie van de door de werkgroep excursies georganiseerde kleine
excursies buiten de totale administratie van de Kring. In 2012 is dat echter onderdeel geworden
van de algehele administratie. De inkomsten en uitgaven van deze excursies is in het overzicht
gelijk gehouden. Er was een klein positief saldo.
Voor de School voor Geschiedenis zijn de inkomsten en uitgaven ook gelijk gehouden. De
inkomsten komen aan het begin van het cursusjaar in september binnen, terwijl de uitgaven in
het tweede deel van het cursusjaar gedaan worden.
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 voor de School voor Geschiedenis. Het eigen vermogen is iets teruggelopen.
Er zijn geen vragen vanuit de leden.
De voorzitter dankt de penningmeester voor het heldere verslag.
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7. Kascommissie
De voorzitter meldt, dat het bestuur vorig jaar tijdens de Algemene Ledenvergadering verzuimd
heeft een nieuw kascommissielid te benoemen. De heer Willem de Mooij was aftredend.
Daarom is er in De Waterschans van december 2012 een oproep geplaatst om deze vacature in
te kunnen vullen. Daarop hebben de heren Ton Verdult en Wis van Meurs zich gemeld.
Aangezien de heer Ton Verdult zich als eerste aangemeld heeft, is hij door het bestuur benoemd,
zodat de kascommissie voor 2012 bestond uit de heren Sjaan Withagen, Theo de Wit en Ton
Verdult. Dit jaar is Sjaan Withagen aftredend. Het bestuur stelt voor de heer Wis van Meurs in zijn
plaats te benoemen. De ledenvergadering gaat hiermee accoord.
Op 27 maart 2013 heeft de kascommissie de financiële stukken over het jaar 2012 gecontroleerd.
Op alle vragen over balansposten en exploitatierekeningen werd een helder antwoord gegeven.
De kascommissie heeft geconstateerd, dat de boekhouding een verzorgde indruk maakt.
Onder de vooruitontvangen bedragen staan vermeld € 10.000,-- voor de School voor
Geschiedenis en € 2.323,-- als saldo voor de Werkgroep Excursies. De kascommissie geeft in
overweging om deze posten in volgende jaren als aparte reserves te vermelden.
De kascommissie is van mening, dat het gevoerde financiële beleid door de penningmeester
buitengewoon goed is verzorgd en 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
De heren Ad van den Bulck, Willem Vermeulen en Laurijs Weyts zijn aftredend. Laurijs Weyts is
herkiesbaar voor een periode van 3 jaar. Hij is, naast zijn bestuurlidmaatschap, voorzitter van de
Werkgroep Websiteredactie. Mevrouw De Kort complimenteert hem voor de nieuwe website,
waarop Laurijs opmerkt, dat dit een verdienste is van de gehele werkgroep.
De voorzitter deelt mede, dat er geen tegenkandidaat voor Laurijs is voorgedragen en stelt voor
hem bij acclamatie te benoemen, hetgeen door de leden met applaus bekrachtigd wordt.
Omdat de werkdruk in het bestuur is toegenomen, stelt het bestuur voor gebruik te maken van de
statutaire mogelijkheid het bestuur uit te breiden tot negen leden. Dit wordt door de leden
goedgekeurd.
Het bestuur stelt voor de heer Joost de Graauw, mevrouw Ria Huisman en de heer Sjef de
Graauw als bestuursleden te benoemen. Er zijn geen tegenkandidaten voorgedragen. Nadat
genoemde kandidaten zichzelf kort voorgesteld hebben, stelt de voorzitter voor ze bij acclamatie
te benoemen, hetgeen eveneens door de leden met een applaus bekrachtigd wordt.
Tot slot wordt voorgesteld om de heer Joost de Graauw te benoemen tot voorzitter, hetgeen ook
weer met applaus door de leden bekrachtigd wordt.
Ad van den Bulck bedankt vervolgens de heer Willem Vermeulen voor alles wat hij 6 jaar lang
belangeloos in het bestuur voor de Kring gedaan heeft. Naast zijn bestuurslidmaatschap heeft
Willem meegewerkt aan de totstandkoming van de School voor Geschiedenis, hij geeft daar les,
hij heeft 6 jaar lang het programma voor de Hofzaallezingen mede vorm gegeven en is al die
jaren lid geweest van de bestuurswerkgroep “boekenboys”. Tot slot vermeldt Ad dat Willem ook
plaatsvervangend voorzitter was op momenten dat Ad er niet kon zijn. Het gaat er niet zozeer om
wat je gedaan hebt, maar hoe je het gedaan hebt. Ondanks een drukke werkkring, was Willem er
altijd met zijn creativiteit, humor, inzet en energie, waarvoor het bestuur erg dankbaar is. Gelukkig
blijft Willem zich ook in de toekomst inzetten voor de Geschiedkundige Kring, als voorzitter van
de Werkgroep Boeken, maar ook als docent aan de School voor Geschiedenis. Voor alle
inspanningen ontvangt hij een enveloppe met inhoud en een mooi boeket.
Hierna bedankt Hilde van den IJssel namens het bestuur Ad van den Bulck voor zijn
voorzitterschap gedurende 6 jaar. Ad is een inspirerend persoon, creatief en bruist van ideeën,
ziet kansen in plaats van bedreigingen en verstaat de kunst om te overtuigen. Als voorzitter heeft
hij de Kring altijd met allure vertegenwoordigd, maar was ook betrokken bij het persoonlijk wel en
wee van bestuursleden en vrijwilligers. Binnen het bestuur zocht Ad altijd naar consensus en
probeerde iedereen voldoende aan het woord te laten komen in de vergaderingen. Hij laat een
Kring achter die goed voorbereid is op de toekomst. Ook Ad blijft als vrijwilliger betrokken bij de
Kring, namelijk als docent bij de School voor Geschiedenis en als lid van de werkgroep Boeken.

3

Voor al zijn activiteiten die hij in de afgelopen 6 jaar voor de Kring verricht heeft, ontvangt ook hij
een enveloppe met inhoud en een boeket.
Hierna overhandigt Ad van den Bulck de voorzittershamer aan Joost de Graauw. Daarnaast
overhandigt hij Joost het beeldje, dat behoort bij de Sakkoprijs, die de Geschiedkundige Kring 21
jaar geleden in ontvangst mocht nemen. Traditiegetrouw verblijft dit beeldje in het huis van de
voorzitter.
Joost de Graauw aanvaardt de functie van voorzitter met veel plezier en is blij met het
vertrouwen, dat hij van het bestuur en nu ook van de Algemene Ledenvergadering gekregen
heeft. Hij leidt het vervolg van de vergadering.
9. Beleid 2012-2015
Het beleid 2012-2015 is vorig jaar door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.
Toen was er nog sprake van een bestuurswerkgroep die zorgde voor de
publicaties/ledengeschenken. In de loop van 2012 heeft het bestuur gemeend, met het oog op de
toekomst, om hiervoor een volwaardige werkgroep te maken, t.w. Werkgroep Boeken bestaande
uit de heren Ad van den Bulck, Willem Vermeulen, Adriaan van Roode, Jan Voorsluijs en Frans
Witjes.
Eind 2011 is de projectgroep Belgische Vluchtelingen gevormd, die in 2012 voortvarend aan de
slag is gegaan om te kijken wat er in het kader van de herdenking van de eerste Wereldoorlog
mogelijk is. De werkgroep is o.a. bezig met onderzoek naar familiekronieken, werkt samen met
Het Markiezenhof en heemkundekring Halchterth, maar heeft ook landelijk en internationaal
contacten.
In de Algemene Ledenvergadering van 2012 hebben we een oproep gedaan voor leden voor de
te formeren werkgroep websiteredactie. Dit heeft er in geresulteerd, dat we deze werkgroep in
2012 hebben kunnen oprichten. De werkgroep staat onder leiding van Laurijs Weyts en bestaat
verder uit de heren Marcel van Gastel, Ad van Loon, Hans Mulders en Rens Oostrom.
e

Verder vermeldt de nieuwe voorzitter dat we volgend jaar voor de 10 keer de Geschiedenisquiz
hopen te houden.
Tot slot deelt hij mede, dat we ook in 2013 een geschenk aan de leden willen doen en wel het
door mevrouw Yolande Kortlever geschreven geschiedenisboek over Bergen op Zoom.
10. Herziene begroting 2013 – Begroting 2014
De penningmeester behandelt de herziene begroting 2013. De uitgave studies 2013 is
toegevoegd en de dotatie reserve studies is vervallen. De opbrengst en de kosten van de
excursies zijn toegevoegd. De contributies zijn op basis van een lager ledenaantal verlaagd.
Hierover zijn geen vragen, zodat de Herziene begroting 2013 wordt vastgesteld.
Daarna wordt de begroting 2014 behandeld. In 2014 is ook een bedrag opgenomen voor een
uitgave studie. Dit zal een wat goedkopere uitgave worden. De reserves zullen daarom de
komende jaren constant blijven.
Ook hierover zijn geen vragen of opmerkingen, zodat de begroting 2014 eveneens vastgesteld
wordt.
11. Rondvraag
De voorzitter deelt mede, dat er een verzoek van de heer Klaas Hielkema bij het bestuur is
binnengekomen om hem gelegenheid te geven tijdens de Algemene Ledenvergadering een
oproep te laten doen voor een onderzoek waarmee hij wil beginnen. Dit is in de
bestuursvergadering besproken en alhoewel de Algemene Ledenvergadering hiervoor eigenlijk
niet bedoeld is, heeft het bestuur gemeend om dit toe te staan daar het hier gaat om een
bijzonder onderzoek, hetgeen wel aansluit bij de doelstellingen van de Geschiedkundige Kring.
De heer Hielkema licht zijn oproep toe. Hij vertelt, dat Bergen op Zoom in de gildetijd een stad
was waar zilver gekeurd werd. Ook hebben er veel zilversmeden gewoond en gewerkt, o.a. in de
Lievevrouwestraat. Hij wil het verhaal van zilver en zilversmeden in Bergen op Zoom aan de
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vergetelheid ontrukken door er een boek over te publiceren en door er een tentoonstelling in Het
Markiezenhof aan te wijden. Hiervoor moet echter veel onderzoek gedaan worden en daarbij kan
hij hulp gebruiken. Hij roept dan ook mensen op die interesse hebben in zilver en het leuk vinden
om onderzoek te doen. Er zal ook nog een artikel op de website geplaatst worden en mogelijk in
De Waterschans.
Joost hoopt, dat Klaas mensen enthousiast gemaakt heeft en zich zullen melden bij hem.
Mevrouw Gerry de Kort vraagt of dit boek ook een ledengeschenk wordt. De voorzitter zegt toe
om deze suggestie mee te nemen en te bespreken binnen het bestuur.
12. Sluiting
De voorzitter merkt op, dat hij terecht is gekomen in een gezonde en vitale vereniging met veel
gedreven vrijwilligers en leden.
Verder vermeldt hij, 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.
Tot slot kondigt de voorzitter mevrouw Johanna Jacobs aan, die na de pauze een lezing zal
verzorgen over de redding, restauratie en herplaatsing van architectuurgebonden kunst uit de
wederopbouwperiode.
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging voor de aandacht en de inbreng.

Bergen op Zoom, 16 mei 2013

Greetje Hage, secretaris
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