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 11 april 2018 in de
Ontmoetingskerk te Bergen op Zoom.
Aanwezige bestuursleden:
Koert Damveld, voorzitter; Sjef de Wit, secretaris; Jos van Rijn, penningmeester en
de bestuursleden, Jan Hopstaken, Flores Remijn, Rob Fransen, Willem van Rooij en Ria Huisman.
Aanwezige leden:
De presentielijst werd getekend door 43 leden (inclusief het bestuur).
Afwezige leden:
Bericht van verhindering werd ontvangen van:
De dames G. Hage, H. van den IJssel,
En van de heren R. Klaassen, A. Mennes en W. van Nieuwenhuizen
1. Opening door de voorzitter
De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom op de Algemene Leden Vergadering van de
Jubilerende Geschiedkundige Kring, zoals bekend delen we de avond in tweeën, voor de pauze de
vergadering met officiële agenda 1 t/m 11 en na de pauze zal Karel Leenders een presentatie geven over
het boek dat hij heeft uitgegeven samen met Willem van Ham. Willem van Ham - ons erelid- zal de heer
Karel Leenders inleiden. Bij deze is de vergadering geopend.
2. Vaststellen van de agenda
Er zijn geen aanvullingen op de agenda, dus is de agenda bij deze vastgesteld.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken maar wel afmelding (zie afwezig).
Volgens de voorzitter hebben we wel een ingekomen stuk, namelijk de brief van Jacobus Baselius Jr.
In de Waterschans wordt uitvoerig verslag gedaan over deze brief en ook in BN de Stem.
Bijzonder is natuurlijk dat de Stichting het Protestants Weeshuis te Bergen op Zoom de brief na 400 jaar
omzwervingen verworven heeft en dat U de brief hier, vanavond in ‘levende lijven’ kunt bewonderen.
4. Vaststelling verslag jaarvergadering d.d. 12 april 2017
Het verslag lag bij binnenkomst bij de overige stukken. Bovendien is het ook op de website gepubliceerd.
Secretaris heeft geen verdere aanvullingen en vanuit de vergaderingen komen er geen opmerkingen,
aanvullingen of vragen. Hierbij is het verslag van de ALV 2017 vastgesteld met dankzegging aan de
secretaris.
5. Jaarverslag van het bestuur over 2017
Het jaarverslag over 2017 is beschikbaar gesteld via de website en lag bij binnenkomst in de gang ter
inzage. Ook hierover komen er vanuit de vergaderingen geen opmerkingen, aanvullingen of vragen.
Het 49e jaarverslag over 2017 wordt vastgesteld met dankzegging aan de secretaris voor het
samenstellen ervan.
6. Financieel verslag 2017
De voorzitter geeft graag het woord aan de penningmeester, die ons meeneemt aan de hand van de
cijfers. U ziet dat we bij de baten en lasten € 4.000,- lager uitkomen dan begroot, dit heeft o.a. te maken
met de werkgroep excursies. Zij zijn minder op pad geweest en dat scheelt zowel in inkomsten als in
uitgaven.
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Voor het boek Bergen op Zilver was €1.500,- gereserveerd als bijdrage/ kortingsbedrag voor de leden,
maar dit is niet volledig gebruikt. Het bedrag dat over was is toegevoegd aan de activiteiten van dit jaar.
Op de balans ziet u een fors bedrag dat grotendeels ondergebracht is bij de SNS bank voor wat rente,
daarnaast zijn er lopende rekeningen bij twee andere banken. De post vooruit betaald heeft alles te
maken met de ontwikkeling van de APP / verhalensprokkelaar. Dat geld is vorig jaar al uitgegeven i.v.m.
het ontwikkelproces, maar hoort bij 2018.
Aan de andere kant ziet u vooruit ontvangen, dit is de contributie die we in december ontvingen voor
2018. Ook bij de SvG komt dit voor, daar een schooljaar niet gelijk loopt met een boekjaar/ kalenderjaar.
De extra gelden reserve jubileum komen o.a. uit een subsidie ( € 2.500,-) van de gemeente, dotatie
( € 2.000,-) die nog toegvoegd moet worden, € 1.000,- uit subsidie en € 50,- uit een gift voor het jubileum.
Kortom er is een batig saldo van € 2.859,- Het bestuur stelt voor om:
€ 478,- toe te voegen aan de reserve van de School
€ 333,- toe te voegen aan de reserve van de werkgroep Excursies
€ 2.000,- als extra dotatie op te nemen voor het jubileum
€
48,- toe te voegen aan het eigen vermogen
Er zijn verder geen vragen en iedereen gaat akkoord met het voorstel van het bestuur over het te
bestemmen bedrag. De voorzitter bedankt de penningmeester voor zijn toelichting.
7. Kascommissie
De kascontrolecommissie bestond uit de heren Rinus Klaassen, Frans van den Berg en
Sjaan Withagen Op 16 maart heeft de kascommissie de financiële stukken over het jaar 2017
gecontroleerd. Sjaan Withagen leest het verslag van de kascommissie voor en vraagt de leden om
de penningmeester decharge te verlenen over de gevoerde financiële administratie 2017.
De voorzitter bedankt de kascommisie en de pennigmeester.
Dit jaar treedt Rinus Klaassen af en de voorzitter vraagt of er iemand zich beschikbaar wil stellen voor
de kascommissie van volgend jaar. De heer Wally van den Boom treedt toe tot de kascommissie.
8. Bestuursverkiezing
Aftredend zijn de heren Jan Hopstaken en Sjef de Wit. Zij zijn herkiesbaar voor een tweede termijn.
Er zijn geen kandidaten aangemeld bij de secretaris. Het bestuur stelt derhalve voor om de heren
Jan Hopstaken en Sjef de Wit per acclamatie te benoemen voor een tweede termijn.
Voorzitter feliciteert beide heren en heet ze welkom aan boord voor hun tweede termijn.
9. Herziene begroting 2018 – Begroting 2019
We zijn weer bij de centen en dus geeft de voorzitter het woord aan de penningmeester.
Op een vraag uit voorgaande jaren om af te zien van een herziene begroting is in het bestuur gesproken,
maar gezien de grote afwijking dit jaar i.v.m. het jubileum heeft het bestuur, bij monde van de
penningemeester, gemeend om toch een herziene begroting op te stellen.
Dat het zoveel afwijkt ziet u ook aan de begroting van 2019 die weer terug is op het normale niveau.
In de herziene begroting hebben we enkele posten aangepast aan de realitiet, zoals aan de batenkant:
excursies, onttrekking reserve, onttrekking jubileum fonds en subsidie jubileum. Deze laatste moet nog
binnenkomen, maar is deels al opgebruikt voor lopende projecten!
Ook bij de lasten zien we enkele wijzigingen, o.a. Waterschans, School voor Geschiedenis,
Ledengeschenk en dotatie. Deze posten hebben allemaal te maken met het jubileum.
Wij hebben dus nog te goed van de RABO die € 5.000,- en er lopen nog enkele subsidie aanvragen bij
andere partijen. Grootste kostenpost is het cadeau aan de stad, de APP. Mogelijk zijn er op dit vlak nog
enkele subsidies binnen te halen.
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Eind van het jaar maken we de balans op van het jubileumjaar en volgend jaar in april zullen wij in de
ALV de eindverantwoording afleggen.
Overigens zal de jaarlijkse gemeentelijke subsidie – met het nieuwe college- mogelijk weer verdwijnen.
Dit moeten we echt maar afwachten.
Voorzitter bedankt de penningemeester voor zijn uitleg en stelt dat de begroting voor 2019
bij deze is vastgesteld.
10. Beleid 2015-2018
Dit is in 2015 al vastgesteld en loopt dit jaar ten einde, maar sommige zaken worden gecontinueerd.
De voorzitter neemt hiervoor de tijd en loopt langs de items, ook wil hij alvast vooruitkijken.
De Waterschans verschijnt 4 maal per jaar en dat willen we zeker vasthouden. Graag nodigen wij
u uit om ook artikelen aan te dragen voor de Waterschans. Het is niet alléén een taak voor de
redactie om alles te bedenken.
Het ledengeschenk van dit jaar, Bergen in Brokken, vordert gestaag, bijna alle artikelen zijn
binnen, dus dit komt zeker goed.
De Hofzaal-lezingen, deze zijn net tot tevredenheid van de werkgroep en het publiek afgerond.
Er wordt al voorzichtig nagedacht over volgend jaar.
Excursies, Naast de jaarlijks ‘grote’ excursie zijn er ook enkele ‘kleinere’ excursies. Men moet
zich wel aanmelden bij de werkgroep om op de hoogte te blijven en om in te schrijven. Over dit
punt heeft Marianne de Hoogh een vraag/ opmerking. Zij heeft zich aangemeld of zij wil zich wel
aanmelden, maar door de werkgroep wordt er (te) weinig rekening gehouden met rolstoelen,
rollators en / of mensen die slecht ter been zijn. Dit vindt ze erg jammer, daar menig museum
juist reclame maakt voor de goede toegankelijkheid. Kan dit mee genomen worden?
Voorzitter zal dit zeker doorgeven en delen met de werkgroep excursie.
Stadsexcursies, dit jaar staat er nog een op stapel. In september als “De Waterschans” klaar is
gaan we onder leiding van Tom van Eekelen daar op bezoek. Nadere berichten volgen later.
Geschiedenisquiz, staat voor vrijdag a.s. op het programma. Niet zoals jullie gewend zijn in de
aula van ’t Rijks, maar in de Stoelemat. Dit heeft alles te maken met nieuw beleid vanuit de
gemeente (rijk waarin er op scholen geen alcohol geschonken mag worden, ook niet in de
avonduren of voor andere activiteiten. Vanwege het jubileum wilden we jullie een toast en dus
een glaasje alcohol niet onthouden, vandaar dat we uitgeweken zijn naar de Stoelemat.
Ook daar is publiek van harte welkom.
School voor Geschiedenis, zaterdag jl. hebben de eerste jaars studenten hun schooljaar
afgesloten met een excursie en een certificaat. Zaterdag a.s. zal dit voor de tweede jaars
studenten plaatsvinden. Op deze manier zijn er weer voldoende deskundige leden, die mogelijk
doorstromen naar SBM of naar de modules. De modules van dit jaar sluiten over twee weken af.
Website, deze werkt prima o.i., wordt prima onderhouden, is erg actueel en wordt veelvuldig
bezocht zo blijkt uit de cijfers.
Pompejustoren ( dit project loopt ondertussen al bijna 10 jaar)
De penningmeester , als contactpersoon namens de Geschiedkundige Kring, vertelt dat het einde
van dit project in zicht komt. Onlangs heeft hij contact gehad met de juiste ambtenaar en de
architect. Men streeft naar eind 2018 (zou mooi passen in ons jubileumjaar).
3
Postbus 280 4600AG Bergen op Zoom www.geschiedkundigekringboz.nl , webteam@geschiedkundigekringboz.nl , NL91INGB0002405922

De Geschiedkundige Kring
van Stad en Land van Bergen op Zoom

Er wordt gedacht aan een variant van een roos. De Geschiedkundige Kring heeft aangegeven
welke referentiekaders men heeft, waarbij niet alleen de huidige situatie, maar ook de situatie
van 1747 in aanmerking komt.
Men heeft op de toren geen 180 graden maar 270 graden zicht en dus kan er meer informatie
geplaatst worden. De architect denkt ook aan referentiepunten in de panelen, aandacht voor de
oude waterlinie o.a. Fort Pinsen, etc. Binnen het bestuur zal op korte termijn over alle voorstellen
gesproken worden en daar waar handig of wenselijk zullen wij zeker ook ‘deskundige leden’
raadplegen. Uiterlijk september wil men duidelijkheid, zodat men kan starten met de uitvoering en
het voor het eind van 2018 klaar is. Als alles goed verloopt kunt u dit volgend jaar in het
jaarverslag teruglezen.
Met het einde van het beleid 2015-2018 in zicht moeten wij na gaan denken over het nieuwe beleid.
Dit zal gaan over de periode 2019-2022 en daar willen/ kunnen we zeker ook de inbreng van de leden bij
gebruiken. Daar gooit de voorzitter nu een balletje over op.
Onze hoofdtaak gaat over de geschiedenis van Stad en Land van het Markiezaat van Bergen op Zoom
én omgeving. Hierbij denken we aan onderzoeken, lezingen en delen van de informatie.
Soms worden we benaderd door andere – meer actie gerichte – verenigingen om hun idee of protest over
te nemen of te onderschrijven/ ondersteunen. Dit houden we tot nu toe bewust ad daar we een vereniging
zijn van ruim 1000 leden die politiek zeer verschillend zijn en denken. Wij kunnen het niet voor
iedereen/allemaal gelijk trekken. Mochten er specifieke zaken zijn dan kunt u die doorgeven aan het
bestuur.
Ander punt is dat andere groepen/verenigingen problemen ondervinden en zich willen aansluiten bij de
Geschiedkundige Kring.
Afgelopen jaar heeft SIEB deze fase en stap doorgemaakt. Zij zijn overgestapt naar de Werkgroep
Industrieel Erfgoed (WIE). Zij zijn officieel nog niet gestart al is er wel een startbedrag vanuit SIEB
overgemaakt. Een deel van activiteiten nemen wij (GK) niet over o.a. collectievorming.
- Jan Peeters heeft hierover wel een vraag: Wat gebeurt er met de collectie van SIEB (niet het
archief gedeelte, dat gaat naar het West Brabants Archief). Men heeft o.a. grote en kleine
objecten verzameld in de loop der jaren en waar blijft dit? Vraag wordt ondersteund door
Ad van Loon!
• Voorzitter voormalige SIEB is in ons midden en hij geeft graag antwoord. Helaas kan men
niet alles kwijt bij het Markiezenhof, sommige zaken zij zeker ook te groot voor een opslag op
een zolder. Op dit moment wordt alles geïnventariseerd. Daarnaast wordt er gezocht naar
liefst een partij/museum die alles wil overnemen. Dit is niet zo gemakkelijk dus kan het wel
eens zo zijn dat de collectie uiteenvalt (jammer, maar onvermijdelijk). Voor eind 2018 moet
dit rond zijn, want daarna bestaat SIEB niet meer. De GK onderschrijft de zorg die de heren
Peeters en Van Loon uiten, maar het is geen Kringactiviteit en wij hopen dat er zorgvuldig
met dit erfgoed wordt omgegaan en dat er een verantwoorde bestemming wordt gevonden.
Onlangs heeft de Stichting West Brabantse Waterlinie op onze deur geklopt. Ook zij denken na over het
voortbestaan c.q. het opgaan in de Geschiedkundige Kring als nieuwe werkgroep → WWBNL! Belangrijk
is dat de kennis en ervaring van de Stichting niet verloren gaan. Ook zij hebben een bredere doelstelling
en ook hiervan kunnen wij als GK niet alles overnemen, daar dit echt niet past binnen de GK.
Er zal ook nog (op korte termijn) een werkgroep ontstaan die gaat kijken naar de huisstijl. Vroeger was dit
briefpapier en De Waterschans, maar ondertussen hebben wij een website en komt er ook nog een APP
en een aparte site ➔Verhalensprokkelaar bij.
Voor deze electronische middelen gelden er andere regels en wetten en moeten wij kijken hoe wij die op
elkaar kunnen afstemmen. Mochten er mensen zijn die zich aangesproken of geroepen voelen laat het
ons weten. De werkgroep zal spoedig aan de slag (moeten) gaan.
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Voor dit jaar kijken we nog even naar een update en hiervoor geeft de voorzitter het woord aan
Marc van der Steen, projectleider van het jubileumprogramma.
Marc wil eerst de leden bedanken voor hun inzet tot nu toe. Hij is trots op de leden van de GK. Een paar
jaar geleden zijn wij gestart met het programma voor en door de leden. Tot nu toe kunnen wij als bestuur
alleen maar constateren dat dit prima lukt. Bij Bergen in Brokken zijn maar liefst 15 auteurs actief en
moeten wij nog maar 2 artikelen binnen krijgen. Voor De Waterschans: 50 jaar zijn enkele leden en de
redactie ook aan de slag gegaan. De quiz over 50 jaar GK staat in de startblokken en Joost weet de
vragen, maar zal ze zeker nog niet willen delen met ons!
De Volwassen Jeugdmonumenten Dag mag zich nu al verheugen op 218 inschrijvingen zonder
noemenswaardige PR (volgt nog na volgende week!). Ook hier zijn ruim 150 vrijwilligers actief
waaronder veel leden van de GK.
Afgelopen zaterdag was een schrijverscollectiefbijeenkomst voor de Verhalensprokkelaar onder
leiding van NHTV. Hier hebben we weer wat bijgeleerd. Er volgen nog 2 bijeenkomsten.
Er zijn al meer dan 50 verhalen binnen en er volgen er nog meer, ook verhalen uit het boek
Bergen in Brokkken voegen wij – in aangepaste vorm – toe aan de website en later ook aan de APP.
Kortom voor en door zien wij echt terug dit jubileumjaar!
Als er geen vragen meer zijn, wil ik Mark bedanken voor zijn uitleg.
11. Rondvraag
Ton Putter: Namens de werkgroep Kerk wil hij terugkomen op een onderdeel uit het Beleid namelijk:
Waterschans → De GK wil de ontwikkelingen van De Waterschans blijven volgen. Ton dacht dat dit ging
over de Scheldevesting en dus ontstond er een spraakverwarring over welk deel of wat precies!
Namens de werkgroep wil hij de gemeente vragen om de nieuwe straten op het plan “De Nieuwe Vesting”
(weer andere plek dus) te vernoemen naar de Engelse gesneuvelde officieren waarvoor vorig jaar
gedenkstenen zijn geplaatst in de Gertrudiskerk.
Dit zit niet in ons beleid om zomaar druk uit te oefenen bij de Gemeente om straten te vernoemen naar
personen. Voorzitter vraagt dan ook mandaat aan de leden. Die komt er en de vergadering spoort ons
aan om dit op te pakken daar men het een zeer goed idee vindt.
Ton zal ons verdere informatie sturen en wij zullen dit bespreken binnen het bestuur.
René Asselbergs: Heeft gehoord dat Joost de Graauw zijn werkzaamheden voor de redactie van
De Waterschans om gezondheidsredenen moet staken. Hij wil graag een bijdrage gaan leveren aan de
redactie als men daarmee kan instemmen. Iedereen is akkoord en er volgt direct contact met
Jan Peeters die René verwelkomt. Het bestuur zal in een bestuursvergadering formeel de voordracht
en toetreding moeten bekrachtigen. Dit zal gebeuren op 8 mei a.s.
Voorzitter sluit de vergadering, nodigt de aanwezigen uit voor een pauzedrankje en om een blik te
werpen op de brief en ziet iedereen graag tegen 21.00 uur terug voor de lezing van Karel Leenders.
12. Sluiting
De voorzitter meldt dat we aan het einde gekomen zijn van het huishoudelijk gedeelte en sluit om
20.40 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 Karel Leenders.
Bergen op Zoom, april 2018

Sjef de Wit, secretaris
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