De Geschiedkundige Kring
van Stad en Land van Bergen op Zoom

VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
VAN DE GESCHIEDKUNDIGE KRING VAN STAD EN LAND
VAN BERGEN OP ZOOM, d.d. woensdag 12 april 2017 in de
Ontmoetingskerk te Bergen op Zoom.
Aanwezige bestuursleden:
Koert Damveld, voorzitter; Sjef de Wit, secretaris; Jos van Rijn, penningmeester en
de bestuursleden Ria Huisman, Jan van Tienen, Rob Fransen, Willem van Rooij en Jan Hopstaken.
Aanwezige leden:
De presentielijst werd getekend door 55 leden (inclusief het bestuur).
Afwezige leden:
Bericht van verhindering werd ontvangen van:
De dames M. Pietresz, M. Wiskerke-Nieuwenhuizen,
En van de heren M. van der Steen, W. van Meurs, F. Evers en van R. Hendrikx.
1. Opening door de voorzitter
De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom op de 48e Algemene Leden Vergadering van de
Geschiedkundige Kring; bij deze is de vergadering geopend.
2. Vaststellen van de agenda
Er zijn geen aanvullingen of wijzigingen op de agenda binnengekomen bij de secretaris, dus vraagt de
voorzitter de vergadering om in te stemmen met deze agenda.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken maar wel vijf directe en 1 indirecte afmelding (zie afwezig).
Er zijn ook geen uitgaande berichten.
4. Vaststelling verslag jaarvergadering d.d. 13 april 2016
Het verslag lag bij binnenkomst bij de overige stukken.
Bovendien is het ook op de website gepubliceerd. De aanwezige leden hebben geen op- of
aanmerkingen op dit verslag. Het verslag van de ALV 2016 wordt vastgesteld met dank aan de
secretaris voor het samenstellen hiervan.
De voorzitter memoreert dat we op deze manier wel snel door de agenda gaan en we dus meer tijd
hebben voor de lezing die mogelijk ook wat meer tijd vraagt.
5. Jaarverslag van het bestuur over 2016
Het jaarverslag over 2016 is beschikbaar gesteld via de website en lag bij binnenkomst in de gang ter
inzage. We gaan ervan uit dat u dit gelezen hebt en enkele zaken komen nog terug tijdens de
vergadering. De aanwezige leden hebben geen vragen, op- of aanmerkingen op dit jaarverslag.
Het 48e jaarverslag over 2016 wordt vastgesteld met dank aan de secretaris voor het samenstellen
hiervan.
6. Financieel verslag 2016
De voorzitter geeft graag het woord aan de penningmeester.
De penningmeester neemt ons mee aan de hand van de cijfers. We hebben een positief exploitatie saldo
en dit is mede ontstaan door meer contributie en hogere opbrengst SvG, maar ook door lagere uitgaven
voor de Waterschans, het ledengeschenk en de excursies.
Al met al een positief saldo van ruim € 9.700,-
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De balans laat zien dat we nu een balanstotaal van meer dan € 100.000,- hebben.
Enkele zaken lopen nog door o.a.School voor Geschiedenis (loopt niet parallel aan ons boekjaar).
De vooraf ontvangen contributie valt hoger uit dan anders (mogelijk door de de aankondiging op de
envelop bij de laatste Waterschans). Er zijn geen vragen over de jaarcijfers en de balans.
Het door de ledenvergadering te bestemmen bedrag is € 9.725,- .
Het bestuur stelt voor om
€ 2681,- toe te voegen aan de reserve van de School
€ 557,- toe te voegen aan de reserve van de werkgroep Excursies
€ 1500,- te reserveren voor het boek Zilver dat de leden van de GK met extra korting kunnen
bestellen en
€ 4987,- toe te voegen aan het eigen vermogen
Er ligt een afspraak met de Stichting Zilver om samen een extra korting te geven aan de leden van de
Geschiedkundige Kring. I.p.v. € 42,- kost het dan nog maar € 35,-. Deze extra € 7,- korting wordt
eerlijk verdeeld en daarvoor wil het bestuur van de GK € 1.500,- reserveren (400 leden à € 3,75 ).
U kunt nog steeds bestellen en er liggen hier zelfs bestelformulieren.
Vraag uit de zaal door F. van den Berg: Vanwaar de toevoeging aan de reserve SvG, is dit voor mogelijke
slechte jaren?
➢ Ja, al zijn die signalen er op dit moment nog niet. We weten wel dat 22% van de leden van de
GK de school al bezocht heeft en we verwachten in de toekomst toch een terugloop. Als we dan
moeten starten met 20 cursisten i.p.v. 30/40 dan is het niet kostendekkend en daar wordt een
reserve voor opgebouwd.
Er zijn verder geen vragen en iedereen gaat akkoord met het voorstel van het bestuur over het te
bestemmen bedrag.
7. Kascommissie
De kascontrolecommissie bestond uit de heren Piet Hoppenbrouwers, Rinus Klaassen en
Frans van den Berg Op 8 april heeft de kascommissie de financiële stukken over het jaar 2016
gecontroleerd. Frans van den Berg had zich hiervoor wegens omstandigheden afgemeld.
Piet Hoppenbrouwers leest het verslag van de kascommissie voor. Er zijn geen onregelmatigheden
aangetroffen en de kascommissie vraagt de leden om de penningmeester decharge te verlenen over de
gevoerde financiele administratie 2016. Hiervoor graag uw applaus.
De voorzitter bedankt de kascommisie en de pennigmeester. Dit jaar treedt Piet Hoppenbrouwers af en
de voorzitter vraagt of er iemand zich beschikbaar wil stellen voor de kascommissie van volgend jaar.
De heer Sjaan Withagen treedt toe tot de kascommissie.
8. Bestuursverkiezing
Aftredend zijn de heren Jan van Tienen, Marc van der Steen en Jos van Rijn.
De heer Jan van Tienen is statutair niet herkiesbaar, de heren Marc van de Steen en Jos van Rijn wel.
Er zijn geen kandidaten aangemeld bij de secretaris.
Het bestuur stelt derhalve voor om de heren Marc van der Steen en Jos van Rijn per acclamatie te
benoemen voor een tweede termijn.
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We nemen dus afscheid van de heer Jan van Tienen, hij heeft zijn termijn van 6 jaar erop zitten.
De voorzitter memoreert dat hij hiervan één jaar heeft meegemaakt, maar dat hij Jan wel heeft leren
kennen en waarderen als een kritisch lid van het bestuur, niet alleen voor de anderen, maar ook voor zich
zelf, waarbij de inhoud altijd bovenaan stond.
Hij heeft binnen het bestuur en de club zeker zijn bijdrage geleverd, zowel bij de Hofzaal lezingen als ook
als contactpersoon p naar Brabants Heem. Heel bijzonder bij dit afscheid is een uitspraak van Jan zelf:
“Je moet er zelf ook iets aan hebben”. “Je wordt er rijker van en het is plezieriger als het ook iets oplevert
voor jou als persoon”. De voorzitter bedankt Jan en geeft hem de traditionele boekenbon en fles.
Het bestuur is zelf actief op zoek gegaan naar vervanging voor de heer van Tienen.
De voorzitter kwam tijdens college aan de universiteit van Amsterdam en de treinreis heen en terug
(bijna 7 uur) een bevlogen persoon tegen, die gezien haar opleiding ook wel past bij de GK.
Flores Remijn, ze haalt de gemiddelde leeftijd van het bestuur, maar ook van de vergadering snel
omlaag. De voorzitter vraagt of de vergadering kan instemmen met deze voordracht van het bestuur?
Vergadering stemt in met applaus.
Flores neemt de plaats in van Jan van Tienen achter de bestuurstafel.
De voorzitter vraagt of ze zich kort wil voorstellen aan de vergadering.
Flores: Ik ben 26 jaar dochter van Harry Remijn, ik heb cultuur wetenschappen gestudeerd.
Het afgelopen jaar heb ik bij de Escape van de Gevangen Poort gezorgd dat iedereen er na een uur weer
uit was. Morgen ga ik beginnen bij Relocation Care in de Blokstallen, waarbij er veel aandacht is voor
cultuur/ Nederlandse cultuur in het bijzonder. Ik ben gids in opleiding bij SBM en heb ook nog andere
hobby’s. Ik ga binnen de GK mijn best doen om zeker 6 jaar te blijven, want dan kom ik ook in
aanmerking voor zo’n bon en fles.
De voorzitter dankt Flores en heet haar nogmaals welkom bij het bestuur.
9. Beleid 2015-2018
Dit is in 2015 al vastgesteld, maar sommige zaken zullen gecontinueerd worden en er zijn natuurlijk
aanvullingen:
Continuering:
- De Waterschans verschijnt gewoon 4 x per jaar in een envelop (na ons uitstapje met de plastic
verpakking)
- Dit jaar is er geen ledengeschenk, maar volgend jaar wel en daarover hoort u straks meer.
- De School voor Geschiedenis, excursies en en de website gaan gewoon door op de ingeslagen
weg
- Voor de Hofzaal lezingen en de geschiedenisquiz geldt dit ook, maar deze kunnen al dan niet
aangepast zijn/ worden
- De ontwikkeling van de Scheldevesting / Waterschans blijven we monitoren en zo nodig zullen we
daar iets van vinden en over zeggen
- De toren Pompejus komt er, men is begonnen met de bouw en de GK heeft in het verleden een
donatie gedaan van € 1.500,- voor de realisatie van informatieborden. Op dit moment wordt er
overleg gepleegd ( men zoekt contact) over de invulling. Wij streven ernaar om dit bij de
oplevering afgerond te hebben.
Update inzake 50 jaar Geschiedkundige Kring in 2018:
Uitgangspunt was en is voor / door de leden. Er is ook een samenwerking gezocht met Het Markiezenhof
(50 jaar) en de Vrienden van het Markiezenhof (50 jaar), omdat zij ook een jubileum hebben in 2018. Wij
zullen dingen samen doen, maar ook apart.
- De Hofzaal lezingen blijven in het Markiezenhof, maar er wordt nadrukkelijker gekeken naar de
inhoud en de sprekers
- De geschiedenisquiz krijgt er een broertje/ zusje bij voor de jeugd
- De Waterschansspecial krijgt als thema: 50 jaar
- Het ledengeschenk heeft als titel Bergen in Brokken en daarover later meer
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Extra activiteiten:
- Er komt een feestelijke opening van het jubileumjaar
- Bij het begin zal de Bergen APP Zoom gepresenteerd worden (hierover later meer)
- De studies die uitverkocht zijn, worden op dit moment gedigitaliseerd door Ad van Loon
- Er komt naast een JMD (Jeugd Monumenten Dag) ook een VMD (voor volwassenen)
- De School voor Geschiedenis organiseert volgend jaar een Logendag
De steden die net als wij een School voor Geschiedenis hebben noemen zich zelf Logensteden
en deze komen jaarlijks bij elkaar om nieuwtjes uit te wisselen en elkaar op de hoogte te houden
- Bij de feestelijke afsluiting hopen we het Ledengeschenk: Bergen in Brokken te kunnen
presenteren, hier wordt al flink aan gewerkt, maar dit horen we zo.
In verband met de afwezigheid van Marc van der Steen ( afgemeld i.v.m. zijn werk) zal de voorzitter van
de werkgroep Boeken, Willem Vermeulen, een korte toelichting geven over Bergen in Brokken.
Voor de start van de ALV was er een werkbespreking door de redactieleden van de werkgroep Boeken.
We kunnen zeggen dat we redelijk op schema liggen, maar we zoeken nog enkele auteurs.
Het boek gaat over 50 afgebroken Bergse gebouwen die beeldbepalend waren zoals de Lucernaflat.
Het is breed opgezet en mocht je willen weten welke locaties en / of interesse of zin hebben om mee te
werken geef je dan op bij de leden van de werkgroep of bij Marc van der Steen. Er zijn nog enkele
locaties die geen auteur hebben!
Over de Bergen APP Zoom zal in het licht van de afwezigheid van Marc, Laurijs Weyts een korte
toelichting geven.
We zijn al twee jaar bezig om alle voorbereidingen te treffen. We werken ondertussen samen met 7
andere organisaties waaronder ook de Gemeente Bergen op Zoom, dus er wordt niet naast elkaar maar
met elkaar gewerkt. Op dit moment worden de eerste verhalen geupload en de APP verder uitgewerkt.
We proberen bij de start van het jubileumjaar zover te zijn dat de APP gelanceerd kan worden.
Het is natuurlijk mooi zo’n jubileumjaar, maar er hangt ook een prijskaartje aan en de voorzitter neemt
ons mee. We hebben het jubileum begroot op € 85.000,- en we hopen dit op de volgende manier te
kunnen bekostigen:
• Reguliere exploitatie
€ 18.500,• Opbrengsten
€ 8.500,• Benutting jubileumgelden € 13.500,• Sponsoring
€ 10.500,• Subsidie /fondsenwerving € 34.000,Met het laatste punt zijn we nu druk bezig en moeten we hard aan de slag omdat de aanvragen binnen
nu en één / anderhalve maand de deur uit moeten. We denken aan de cultuurpot van de provincie, Prins
Bernhardcultuurfonds, RABO, etc. We zijn ons bewust dat we natuurlijk wel een risico lopen en dat we
dan mogelijk een deel van het vermogen moeten aanspreken om het geheel dekkend te krijgen.
We gaan ervan uit dat het lukt met de subsidieaanvragen en we zullen ons best doen om het risico zo
laag mogelijk te laten zijn. Mocht het nodig zijn om in te grijpen, dan laten wij dit natuurlijk z.s.m. weten
aan de leden.
10. Herziene begroting 2017 – Begroting 2018
We zijn weer bij de centen en dus geeft de voorzitter graag het woord aan de penningmeester om te
kijken naar de herziene begroting van 2017 en de begroting van 2018
De herziene begroting van 2017 wijkt nauwelijks af van de eerste begroting (€ 500)
De aanpassingen zien we bij de baten bij de contributie en de excursies en bij de lasten bij de
Waterschans en de opgevoerde bankkosten.
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In het verleden werden de bankkosten opgevangen door de renteopbrengst maar bij een rentevoet van
0,4% valt er weinig te repareren en vallen de kosten hoger uit, daarom staan ze nu op de begroting.
De begroting voor 2018 staat voor een groot deel in het teken van het jubileum.Zo zijn bedragen voor
studies (Bergen in Brokken) en jubileum (feestelijkheden) opgenomen.
We zien ook de de bestuurskosten stijgen en dit heeft alles te maken met de extra bijeenkomsten van
het bestuur en van de verschillende werkgroepen die actief betrokken zijn bij de voorbereidingen.
Er zijn geen vragen / opmerkingen uit de zaal.
Voorzitter bedankt de penningemeester voor zijn vakkundige uitleg en stelt dat de begroting voor 2018
bij deze is vastgesteld.
11. Rondvraag
• Voorzitter vraagt zelf nog even de aandacht voor het boek Zilver ( te bestellen bij Klaas Hielkema).
Er zijn pas ± 130 bestellingen namens de GK geplaatst, dit mogen er dus nog 3 x zoveel worden.
Er liggen nog inschrijfformulieren hier.
• Jan Hopstaken: Als voorzitter van de School voor Geschiedenis wil hij melden dat er vanaf nu
ingeschreven kan worden voor het komend schooljaar. Er liggen inschrijfformulieren en posters
klaar. Er komen ook nieuwe modules bij. Na het succes van het Bergs dialect en de Weervisserij
komen er volgend schooljaar twee nieuwe: Het Stadhuis (Jan Weyts) en het Protestantisme
(Willem Vermeulen). Voel u dus niet bezwaard om direct in te tekenen, want de eerste
voorinschrijvingen zijn al binnen.
• Pierre Dietvorst: In het verleden is er wel eens gesproken / nagedacht over de inval van de
Engelsen tijdens de Franse bezetting in 1809. Komt dit nog terug in boekvorm?
Ad van den Bulck was hiermee bezig, maar dit is niet verder uitgewerkt. Met het ontvallen van Ad
is ook de basis voor dit verhaal weggevallen, Hij had er al veel tijd en energie in gestoken, maar dit
zat nog in zijn hoofd. Er zijn wel gedenkstenen in de Gertrudiskerk geplaatst, maar er ligt geen
(basis)script of zo klaar om mee verder te gaan. Als er iemand is/ komt die hiermee aan de slag
gaat, vinden wij dat prima en zou het kunnen dienen als ledengeschenk in 2020 of 2022.
Wij staan voor dit idee zeker open.
• Bart van Eekelen:Kleinere bijdragen / verhalen kunnen natuurlijk ook geplaatst worden in de
Waterschans, ze moeten wel aangeleverd worden aan de redactie!
Prima aanvulling Bart, dank je wel
• Ad van Loon: We horen dat de Waterschans ruimte biedt voor verhalen, maar ook de Website kan
hiervoor gebruikt worden. Misschien moeten we stellen dat ‘grote’ verhalen met gedegen
onderzoek en uitwerking in de Waterschans thuis horen, maar juist het wat ‘luchtiger werk’ of
‘vluchtiger verhaal’ kan naar de website. Zo kunnen ook schrijvers die minder tijd hebben hun
bijdrage leveren!
Ad dank je wel voor deze aanvulling
• Bert van der Stoel:Hij vraagt aandacht voor de schutterij van de Markiezen. Hier moet toch een
goed artikel of verhaal over te maken zijn. Er is genoeg erfgoed aanwezig en het lijkt me een
interessant onderwerp!
De voorzitter kaatste onmiddellijk de bal terug en vraagt of het niet iets is voor Bert zelf
• Jac Bakx: Hij wil namens de directie van het Moller zijn dank uit spreken voor de organisatie en de
samenwerking met de werkgroep SvG. Het Moller is als gastheer erg blij met de inzet en de
werkwijze van de SvG en wil ons graag verwelkomen voor het schooljaar 2017-2018
Jac, dank je wel voor de mooie woorden en we nemen de uitnodiging graag aan.
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• Ad van Loon: Hij wil graag nog weten of er achter de bestuurstafel met erg veel ‘grijs’ook aandacht
is voor de jeugd en het betrekken van jongeren bij de activiteiten van de GK?
Ja, die aandacht is er en op dit moment wordt ook de samenwerking gezocht met een andere
club om hieraan te gaan werken. Als er meer bekend is wordt dit meegedeeld.
• Rini Gabriëls: Ik heb in het verleden wel eens gevraagd of de Hofzaal lezingen ook op een andere
dag gehouden kunnen worden. Is hierover nagedacht?
Ja en niet alleen nagedacht maar ook besproken zowel in het bestuur als in de werkgroep.
In een evaluatie heeft de meerderheid al aangegeven dat ze tevreden zijn met de dinsdag
(maandag is SvG). Ook de HKK Halchterth en Het Markiezenhof zijn voor de dinsdag.
Dat er nu onder de naam Hofzaallezingen, lezingen zijn rondom Zilver is prima, maar deze
worden niet door ons verzorgd.
• Rinus Klaassen: Wil graag het bestuur en alle vrijwilligers bedanken voor het afgelopen jaar.
Hij vraagt de vergadering om applaus en krijgt dit ook.
12. Sluiting
De voorzitter meldt dat we aan het einde gekomen zijn van het huishoudelijk gedeelte en sluit om
20.35 uur de vergadering. Hij nodigt de aanwezigen uit voor een drankje en vraagt hen om over een ruim
kwartier terug te zijn voor de lezing van Willem Vermeulen.
Bergen op Zoom, april 2017

Sjef de Wit, secretaris
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