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VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING  

    VAN DE GESCHIEDKUNDIGE KRING VAN STAD EN LAND  
VAN BERGEN OP ZOOM, d.d. woensdag 22 april 2015 in de  
Ontmoetingskerk te Bergen op Zoom. 

 
Aanwezige bestuursleden: 
Joost de Graauw, voorzitter; Greetje Hage, secretaris; Jos van Rijn, penningmeester en  
de bestuursleden Marc van der Steen, Ria Huisman, Jan van Tienen, Laurijs Weyts, Sjef de Wit  
en Hilde van den IJssel. 
 
Aanwezige leden: 
De presentielijst werd getekend door 55leden (inclusief het bestuur). 
 
Afwezige leden: 
Bericht van verhindering werd ontvangen van:  mevrouw Toos Demmers en de heren Jan Hopstaken,   
Hans Jordans, Wout Hagenaars en Jeroen Puyenbroek. 
 
1. Opening door de voorzitter 
De voorzitter opent de vergadering, heet de aanwezigen van harte welkom en in het bijzonder het erelid 
de heer W. van Ham, op deze zesenveertigste Algemene Ledenvergadering.  
U hebt allen kennis kunnen nemen van de bij de vergadering benodigde stukken op de website en bij 
binnenkomst lagen er exemplaren ter inzage. 
 
2. Vaststellen van de agenda 
Voorzitter vraagt de vergadering om in te stemmen met twee aanvullingen op de agenda. 
 
Graag willen we na punt 9: Beleid 2015 - 2108 een extra punt inbrengen namelijk het  
50-jarig jubileum van de Geschiedkundige Kring. Dit werpt zijn schaduw al vooruit en Marc v.der Steen  
zal u informeren over de eerste aanzetten voor de viering van dit jubileum. 

 
Tweede aanvulling heeft te maken met punt 8: Bestuursverkiezing.  

o De kandidaat algemeen bestuurslid is wegens eerder gemaakte afspraken afwezig. 
o Voor de vacature van secretaris ligt het voorstel voor om een algemeen bestuurslid door te 

schuiven naar die functie 
o Op de derde plaats nemen we afscheid van 2 bestuursleden en dit willen we met iets extra 

tijd omkleden. Daarom vraaagt de voorzitter of de vergadering kan instemmen met een extra 
agendapunt na de rondvraag en voor de sluiting 

Er zijn geen bezwaren dus de agenda wordt vastgesteld. 
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
Er zijn vijf afmeldingen binnengekomen bij de secretaris, deze staan boven aan het verslag. 
De voorzitter heeft twee mededelingen: 

o Na de pauze volgt er een lezing van Peter de Kok over zijn belevenissen rondom de ‘making 
off’  De Slag om de Schelde 

o De vooraankondiging van de jaarexcursie was door omstandigheden niet opgenomen in de 
Waterschans. Hij staat wel op de website.  
Deze excursie gaat op 5 september 2015 naar Delft waar in de ochtend een stadswandeling 
plaats vindt en ’s middags een bezoek wordt gebracht aan het vernieuwde Museum 
Prinsenhof en ook aan het Vermeer-Centrum.  
Overige informatie komt in Waterschans 2 en ook t.z.t. op de website. 
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4. Vaststelling verslag jaarvergadering d.d. 16 april 2014 
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, dit maal zelfs voor de 7e keer.  
 
5. Jaarverslag van het bestuur over 2014 
Het jaarverslag is beschikbaar gesteld via de website en lag bij binnenkomst in de zaal gereed. 
De voorzitter memoreert een groot aantal zaken: 
 
Alvorens in te gaan op het jaarverslag memoreert de voorzitter het onverwachte overlijden van zijn 
voorganger  Ad van den Bulck. Uiteraard is het voor zijn vrouw, dochter, schoonzoon en kleinkind een 
groot verlies, maar ook bij de bestuursleden zal Ad voortdurend in gedachten blijven.  
 
In het voorjaar werden we ook opgeschrikt door  het plotseling overlijden van Frans de Looij. Vanuit zijn 
expertise als stedenbouwkundige was hij voor de Kring bij stadsexcursies met zijn kennis zeer belangrijk. 
 
Voorzitter vraagt de aanwezigen een moment van stilte. 
 
U hebt kunnen zien dat we in de prettige situatie zijn van een flinke toename van leden. Maar liefst een 
stijging van 5,8%. 
 
In het jaarverslag blikken we terug op de activiteiten van het bestuur en vermelden we bijzonderheden 
over redacties en werkgroepen. De voorzitter wil in omgekeerde volgorde hier even bij stilstaan, dus we 
beginnen bij de werkgroepen.  
 
* De Waterschans 
Sinds medio 2014 maakt Daphne Valentijn deel uit van de redactie en sedert het voorjaar van 2014 
maakt een bestuurslid weer deel uit van de redactie.  
In 2014 zijn er weer 4 nummers uitgebracht. De redactie heeft in De Waterschans nummer 2 aandacht 
besteed aan de honderdjarige herdenking van het uitbreken van W.O.I 
Waterschans nummer 3 was geheel gewijd aan de herdenking van 70 jaar bevrijding , met nadruk op de 
Slag om de Schelde. In de losse verkoop  werden van dit nummer maar liefsrt 350 exemplaren verkocht.   
In de loop van dit jaar nemen Tineke van Dam en Jac Bakx afscheid van de redactie. Er zal natuurlijk bij 
stilgestaan worden, maar de voorzitter hecht er aan om dit nu al te vermelden en niet te wachten tot het 
volgend jaarverslag.  
Tineke is niet aanwezig, maar Jac wel. Hij was (naar eigen zeggen) 14 jaar lid. Al die jaren leverde Jac 
een flinke  bijdrage, of dit nu ging om uitzoekwerk, begeleiding of andere bezigheden. We snappen dat 
Jac één van zijn vele werkzaamheden voor de Geschiedkundige kring  wilde neerleggen en dit is zijn 
redactielidmaatschap van De Waterschans geworden. Jac werd uitgenodigd om naar voren te komen en 
ontving uit handen van de voorzitter een fles wijn. 
 
* Werkgroep School voor Geschiedenis 
De School voor Geschiedenis  was een van de grootse ideeën van Ad dat daarna vorm heeft gekregen 
o.a. door de inbreng van Hilde van den IJssel. Ook bij de leden van de werkgroep en bij de docenten 
kwam het overlijden van Ad hard aan. Ad verzorgde nog lessen voor de eerstejaars studenten, ook bij de 
modules was hij verantwoordelijk (samen met Jan Weyts) voor de Stadsplattegrond en het Markiezenhof. 
Bij de tweedejaars werkte Ad nauw samen met Yolande Kortlever.  Door extra inzet van de andere 
docenten hebben ze de leegte/leemte op kunnen vangen.  
Bart van Eekelen is in 2014 toegetreden tot het docentenkorps. 
Juist ook de zelfreflectie en tussentijdse evaluatie zorgt er voor dat de docenten up to date blijven en dit 
is van groot belang. We zien dit terug in de aanmelding van de 250e cursist.  
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* Werkgroep Boeken 
Ook in deze werkgroep was Ad  een belangrijke actor bij het tot stand komen van het ledengeschenk 
‘Bergen Betrokken’. Hij was op een veelheid van gebieden actief en productief o.a. bij de layout. 
De leden van de werkgroep en van de projectgroep Belgische Vluchtelingen hebben gezamenlijk een 
fantastisch ledengeschenk tot stand gebracht  (in eigen beheer).  
Om deze reden is Frans Witjes na het neerleggen van zijn functie als penningmeester toch betrokken 
gebleven tot na de presentatie van het boek. 
Marc van der Steen is vorig jaar toegetreden tot de werkgroep Boeken als contactpersoon vanuit het 
bestuur.  
 
* Werkgroep Excursies 
De voorzitter memoreert dat deze werkgroep prima gefunctioneerd heeft o.a. door met 2 volle bussen 
naar het Rijksmuseum te zijn geweest. Tevens roemt de voorzitter de inbreng van de werkgroepleden, en 
in het bijzonder Wim van Nieuwenhuijzen. Wim was leider en aanspreekpunt voor het bestuur. Met grote 
inzet en toewijding heeft hij zich ingezet voor de werkgroep. Met recht een visitekaartje voor de Kring. 
Wim heeft echter aangegeven om gezondheidsredenen te moeten terugtreden als leider c.q. 
contactperoon. De voorzitter bedankt Wim met een kleine attentie en hoopt dat Wim nog wel regelmatig 
mee zal (willen en kunnen) gaan. 
 
* Werkgroep Quiz 
Op 28 maart 2014 werd voor de 10e keer de geschiedenisquiz gehouden in de theaterzaal van het Rijks. 
Maar liefst 23 teams dongen naar de eerste prijs. Het team van De Eigenwijzen ging met de overwinning 
lopen en zorgde ervoor dat het team van de Lievevrouweparochie niet voor de 3e maal op rij won.  
 
* Projectgroep Belgische Vluchtelingen 
Deze projectgroep telde een groot aantal leden van de Geschiedkundige Kring en van Heemkundekring 
Halchterth en heeft hard gewerkt aan het tot stand komen van het boek ‘Bergen Betrokken’.  Na de 
presentatie van het boek is de werkgroep ontbonden. De leden zijn door het bestuur bedankt voor hun 
inzet.  
 
Activiteiten/werkzaamheden bestuur 
* Hofzaallezingen 
Er was dit jaar geen ‘keihard’ thema, maar 3 van de 4 lezingen hadden als gemeenschapplijke noemer 
‘geloof’. Met 4 keer een uitverkochte Hofzaal een prima resultaat. 
 
* De jaarexcursie 
Op 6 september 2014 werden Ieper en omgeving bezocht. Aangezien het aantal belangstellenden groter 
was dan de maximale capaciteit van enkele te bezoeken locaties, moesten veel belangstellenden 
teleurgesteld worden. Hoogtepunt was de Last Post bij de Menenpoort ter herinnering aan de gevallen 
soldaten. Het was een bijzondere en goed georganiseerde excursie. 
 
* De stadsexcursies 
De eerste was naar de St. Catharinakapel die na een lange restauratie weer in volle glorie was te 
bewonderen.  De tweede was naar de St. Quirinuskerk te Halsteren. Bijzonder aan beide excursies was 
dat de restaurateurs uitleg gaven, zodat de bezoekers nog meer inzicht kregen in al het werk dat er was 
verricht. 
 
* De website  
Deze heeft een metamorfose ondergaan. De redactie heeft gezorgd voor een flinke opwaardering van de 
website, in een nieuwe jas, actueler en eigentijdser. 
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De Vrijwilligersbijeenkomst 
Deze stond in het teken van het jaar van de ambachten en heeft 45 vrijwilligers gebracht naar De 
Meestoof in St. Annaland. Een prima keuze bleek achteraf. Dank aan de organisatoren, waaronder de 
secretaris, Greetje Hage. 
 
* Deelname aan de BAS beurs en Bergen op Zicht 
Vanwege het 60-jarig bestaan van BAS werd in de Raayberg een beurs gehouden voor senioren. Er was 
wel enige belangstelling, maar helaas heeft dit geen nieuwe leden opgeleverd.  
Ook de manifestatie Bergen op Zicht in de binnenstad op verschillende locaties heeft geen nieuwe leden 
opgeleverd. Onze stand stond onzes inziens op een verkeerde plaats, waardoor het publiek niet tot onze 
doelgroep behoorde. In 2016 zullen we opnieuw bekijken of we zullen deelnemen aan deze manifestatie.  
 
* Geschenk aan de leden 
Het boek ‘Bergen Betrokken’ met zijn ruim 200 pagina’s verhaalt over de vluchtelingen vanuit België. 
Hierin wordt de sfeer goed weergegeven maar ook hoe het verging met hen en hun nazaten.  
In een volle Hofzaal met o.a. nogal wat nazaten mocht de voorzitter het eerste exemplaar overhandigen 
aan burgemeester Petter.  
De bezoekers werden middels verhalen en muziek in de juiste stemming gebracht en onze dank gaat dan 
ook uit naar de medewerkers van CKB, het MHC en de Stichting  HIK, die dit mogelijk hebben gemaakt. 
Als Geschiedkundige Kring namen we met deze samenwerking een voorschot op de cultuurvisie van de 
Gemeente om te komen tot meer samenwerking.  
 
* Tot slot 
Het bestuur kijkt terug op een jaar met wederom veel goede en interessante activiteiten. 
Met dank aan alle vrijwilligers die hieraan een bijdrage leverden. 
 
6. Financieel verslag 2014 
Het financieel verslag 2014 stond vanaf 1 april jl. op de website en lag bij binnenkomst in de zaal.  
De penningmeester geeft een toelichting op de rekening van baten en lasten en de balans. 
 
U heeft  allemaal kennis kunnen nemen van de stukken van 2014.  
De stijging van de post contributie komt voornamelijk door de stijging van het ledental. 
Ook de activiteiten brachten meer op en de kosten bleven laag. Al met al een positief resultaat.  
O.a. ‘Bergen Betrokken’ en de losse verkoop van de Waterschansen viel positief uit.  Dit laatste met dank 
aan de redactie voor een prima themanummer.  
De rente-opbrengsten op dit moment blijven ‘iets’ achter. 
De ledenadministratie (met dank aan zijn voorganger Frans, die regelmatig/onregelmatig extra 
ondersteuning bood) is ook op orde gekomen ondanks dat de penningsmeester geopereerd moest 
worden aan zijn hand waardoor hij letterlijk onthand was. Postieve geluiden dus.  
 
Als we inzoomen op de uitgaven dan ziet u dat de uitgave WO I duurder uitviel, dit had alles te maken 
met de boekpresentatie. Wij wilden daaraan meer cachet geven (zoals eerder vermeld in dit verslag) en 
het boek is een grotere oplage gedrukt. Voor de overschrijding c.q. dekking is er  
€ 5.500,-- uit de reserve studies onttrokken.  
 
Het positief saldo bedraagt € 4.310. Het bestuur stelt voor om hiervan € 3274 toe te voegen aan de 
reserve School voor Geschiedenis, € 190 aan de reserve excursies en € 846 aan het eigen vermogen. 
De aanwezige leden maakten geen gebruik van de gelegenheid om vragen te stellen en stemden in met 
het voorstel van het bestuur. 
 
De voorraad studies slinkt sneller dan verwacht door het toenemend aantal leden (ledengeschenk bij 
aanmelding). De inventaris is de eigen wijn (d.w.z. flessen met eigen etiket) en een boekhoud pakket wat 
over 6 jaar wordt afgeschreven.  De € 3.040,-- nog te ontvangen zijn inmiddels binnen.  
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Over deze cijfers hebben de aanwezige leden ook geen vragen meer en zij laten hun voorlopige 
goedkeuring over de cijfers blijken met een ‘bescheiden’ applaus voor de penningmeester, omdat het nog 
wachten is op de bevindingen van de kascommissie. 
 
7. Kascommissie 
De kascommissie voor 2014 bestond uit de heren Piet Hoppenbrouwers, Ton Verdult en Wis van Meurs. 
Op 20 maart  2015 heeft de kascommissie de financiële stukken over het jaar 2014 gecontroleerd. 
Wis van Meurs memoreert dat alhoewel de handtekeningen al op het verslag van de penningmeester 
staan er toch behoefte is om mondeling een toelichting te geven. 
In het verslag heeft de kascommissie ook 3 aanbevelingen gezet. In het kort gaat het over:  

• op de balans de post “liquide middelen” vervangen door saldi. 
• over het reserve bedrag van de Hofzaallezingen. 
• reserve studies naar de toekomst toe. 

 
Ondanks die aanbevelingen wordt er toch decharge verleend aan de penningmeester.  
De penningmeester wil toch even kort reageren op de aanbevelingen. Ze worden meegenomen naar het 
bestuursoverleg. Mochten ze overgenomen worden, dan ziet u dit volgend jaar in het overzicht.  
De penningmeester kan nu wel ingaan op de opmerking over het reserve bedrag Hofzaallezingen. De 
opgebouwde reserve kan niet bij het eigen vermogen maar vormt een apart potje voor de toekomst. Dit 
geld is van de werkgroep Hofzaallezingen c.q. Geschiedkindige Kring,  Markiezenhof en Heemkunde 
Kring Halchterth. Mochten wij ooit willen stoppen dan moet het geld bij de overgebleven participanten 
blijven, dit om een verlieslijdend jaar op te vangen. of dure sprekers te kunnen betalen. Derhalve moet 
deze post apart zichtbaar blijven. 
 
Voorzitter dankt de kascommisie. Dit jaar is Ton Verdult uittredend en de overgebleven 2 leden hebben 
versterking nodig. Ondanks de verzekering dat de koffie en de wijn bij de penninmeester goed zijn, kost 
het zich melden van een nieuwe kandidaat enig aandringen van de voorzitter. 
De heer Klaassen stelt zich beschikbaar. 
 
8. Bestuursverkiezing 
De dames Greetje Hagen en Hilde van den IJssel zijn aftredend en niet herkiesbaar, daar zij 
respectievelijk 7 en 6 jaar lid van het bestuur zijn geweest.  
Het bestuur stelt voor de heer Jan Hopstaken als bestuurslid te benoemen ter vervanging van Hilde van 
den IJssel, daar er geen tegenkandidaten zijn voorgedragen. 
Aangezien Jan Hopstaken afwezig is, noemt de voorzitter enige achtergronden ter introductie. 
De voorzitter stelt voor om hem bij acclamatie te benoemen, dit wordt met applaus bekrachtigd. 
Voor de functie van secretaris zijn er geen reacties gekomen. Het bestuur stelt voor om een zittend lid, 
Sjef de Wit, door te schuiven. Dit impliceert dat hij nu opnieuw benoemd wordt en dus 6 jaar kan 
aanblijven als secretaris indien na 3 jaar door hem en de leden met  herbenoeming wordt ingestemd. 
De ontstane vacature binnen het bestuur wordt nu niet direct opgevuld en bij staken van de stemmen 
(nog maar 8 i.p.v. 9 leden) is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Bij acclamatie wordt dit 
goedgekeurd.   
Sjef wordt bedankt voor zijn werk als bestuurslid en gefeliciteerd met zijn nieuwe taak als secretaris.  
De voorzitter wil nu kort afscheid nemen van Greetje en Hilde ( zie wijziging agenda). 
De voorzitter memoreert de 7 jaar die Greetje secretaris was, o.a. haar accuratesse, geheugen en 
professionalisering van de bestuurstaken wat ook tot uiting kwam bij de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst. 
Mocht ze in een zwart gat dreigen te vallen, is ze weer van harte welkom. 
Hilde wordt geroemd om haar enthousiaste inzet voor de School voor Geschiedenis (direct na  
37 jaar regulier onderwijs). Ze heeft veel aandacht gehad voor de positionering, de hoge kwaliteit en het 
brede aanbod van de lesstof.  
De voorzitter onderstreept de dank van de vereniging voor hun enorme inzet, aan beide dames met 
bloemen en een cadeaubon. 



De Geschiedkundige  Kring  
van	  Stad	  en	  Land	  van	  Bergen	  op	  Zoom	  

	  

	  
Postbus	  280	  	  	  	  4600AG	  Bergen	  op	  Zoom	  	  	  	  www.geschiedkundigekringboz.nl	  ,	  	  	  webteam@geschiedkundigekringboz.nl	  ,	  	  NL91INGB0002405922	  
	  

6	  

 
Hilde bedankt ook namens Greetje voor de mooie woorden. Het was vaak veel werk, maar het is met veel 
plezier gedaan. Ook de waardering door beide voorzitters (Ad/Joost) heeft hen  erg goed gedaan. Beide 
voorzitters beschikken over de juiste complimentaire houding. Zij bedankt ook de leden voor hun 
vertrouwen. Tenslotte wenst Hilde het nieuwe bestuur veel succes en spreekt ze uit dat zij en Greetje de 
GK op de voet zullen blijven volgen. 
 
9. Beleid 2015-2018 
Voozitter geeft- omwille van de tijd – een korte toelichting op het beleidsplan 2015-2018. 
Het betreft vooral continuering van eerder beleid. In dit kader noemt de voorzitter dat het ledengeschenk 
traditiegetrouw om de twee zal worden verstrekt, dus eertvolgend 2016 en 2018. Voor een toelichting op 
het nieuwe beleidspunt Onze Toren Pompejus geeft de voorzitter het woord aan de penningmeester. De 
Geschiedkundige Kring heeft op basis van een eerdere toezegging een schenking gedaan van € 1500 
voor het aanbrengen van orientatiepanelen op het uitzichtpunt van de toren. Om dit vorm te geven is er 
een projectgroep in oprichting onder leiding van de penningmeester. De heren Ad van Loon en Han Bos 
hebben hun medewerking reeds toegezegd, maar aanvulling is welkom. Ook zal er een adviseur worden 
toegevoegd om te zorgen voor een juiste historische weergave op de borden. Samen met andere partijen 
wordt dit verder uitgewerkt. 
 
10. Jubileum GK 50 jaar 
Strikt genomen is de viering van het 50 jarig jubileum geen beleid, maar het is een groot project dat nauw 
kan raken aan het beleid. De voorzitter geeft het woord aan Marc van der Steen, de projectleider, om 
uitleg te geven over de stand van zaken. Het wordt een viering voor en door de leden met als doel: 

a. Herkenning- erkenning en bekendheid van de Kring vergroten middels activiteiten 
b. Bijdragen tot een groter historisch besef bij de bevolking 

Marc geeft uitleg over de processtappen en vraagt aan de aanwezige leden of zij willen meedenken over 
dit jubileum. Dit kan middels een brainstormgroep. Men kan zich aanmelden bij Marc. 
Na de brainstormfase volgt clustering, definitief komen tot een projectgroep, financieel kader vaststellen 
en volgend jaar toestemming vragen in de ALV voor verdere uitwerking.  
 
11. Herziene begroting 2015 – Begroting 2016 
De penningmeester behandelt de herziene begroting 2015.  
De penningmeester maakt gewag van een bijstelling bij de baten/lasten zonder dat dit zal leiden tot een 
negatief resultaat. Het bestuur stelt voor om dit jaar al een reservering op te nemen voor het jubileum.  
In de begroting van 2016 wordt ook deze reservering opgenomen voor het jubileum. Daarnaast zal er ook 
een onttrekking bij de reserve studies plaatsvinden om het ledengeschenk 2016 mogelijk te maken.  
De aanpassingen worden met applaus goedgekeurd. 
Er zijn verder geen vragen of opmerkingen, zodat de begroting 2016 eveneens vastgesteld wordt. 
 
12. Rondvraag 
 
Mevrouw de Hoogh: 
Zij heeft een foto gevonden van de jaren dertig waarop een soort Geschiedkundige Kring is te zien. Zij 
vraagt zich af hoe dat kan? 
Voozitter: De huidige Geschiedkundige Kring is opgericht op 1 januari 1968. De heer v. Ham bevestigt 
dat er een Kring was o.l.v. Ing. Juten, Het Markiezaat, die zich vooral bezig hield met het draaiend 
houden van het museum. De oprichting van de nieuwe Geschiedkundige Kring is niet zonder slag of stoot 
of pijnloos verlopen! 
 
De heer Klaasen: 
Hij vraagt of de envelop met De Waterschans of andere bescheiden vanuit de Kring niet gesloten 
verzonden kan worden? Er komt wel eens iets beschadigd aan of helemaal niet, maar hij kan niet 
terugvallen op de PostNL.  



De Geschiedkundige  Kring  
van	  Stad	  en	  Land	  van	  Bergen	  op	  Zoom	  
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Penningmeester: De Waterschans komt direct van de drukker, dus we zullen contact opnemen met de 
drukker. Zelf zullen we alert zijn op de te versturen post voor het buitengebied. De heer Klaasen maakt 
nog een compliment aan het bestuur voor het uitdragen van het erfgoed.  
 
Mevrouw  van Kemenade: 
Rondom de 70 jaar herdenking bevrijding van Bergen op Zoom zijn er nog 2 activiteiten: 

1. Op 29 april 2015 is er een culturele avond in het Markiezenhof met als gast een voorzanger van 
de Amsterdamse Synagoge, de heer Perreira, en een lezing door Bart Wallet. Aanvang 19.30 
uur, kosten € 5,-- 

2. Op 3 mei 2015 is  de Open Joodse Huizenroute, hier worden verhalen van en over de Joodse 
families verteld op locatie. Informatie is bij het VVV en het Markiezenhof op te vragen en dan 
gaat het om de route,  onderwerpen en tijden. Het wordt tussen 16.00 – 17.00 uur afgesloten in 
het Markiezenhof door burgemeester Petter. Toegang is gratis. 

 
De heer  van Meurs: 
Hij spreekt  zijn zorg uit over het onderhoud dat de Gemeente pleegt c.q. niet pleegt aan Fort de Roovere 
en ’t Ravelijn. Hij hoopt dat Pompejus geen drijvende toren wordt, zoals de brug bij ’t Ravelijn. Het 
bestuur zal zijn zorgen overbrengen aan de Gemeente. 
 
12a. Extra afscheid van de vertrekkende bestuursleden 
In dit extra agendapunt staat de voorzitter nogmaals stil bij de inzet en inbreng van de twee vertrekkende 
bestuursleden. Voor Greetje heeft de voorzitter een ‘lei met tekst’, die niet uit te vegen is wat symbool 
staat voor haar voortreffelijk secretariaatswerk.  
Ook Hilde wordt extra in het zonnetje gezet. Zij krijgt een Doctoratis Honoris Causa bij de School voor 
Geschiedenis.  
 
13. Sluiting 
De voorzitter meldt dat we aan het einde gekomen zijn van het huishoudelijk gedeelte. 
De voorzitter sluit om 21.05 uur de vergadering, dankt de aanwzigen en nodigt hen uit voor een drankje in 
de pauze en vraagt hen om uiterlijk 21.25 uur terug te zijn voor de lezing van  
Peter de Kok.  
 
 
 
 
 
Bergen op Zoom, 30 april 2015     Sjef de Wit, secretaris 
	  


