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 10 april 2019 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 en Willem van Rooij.
Aanwezige leden: De presentielijst werd getekend door 49 leden (inclusief het bestuur).
Afwezige leden:
Bericht van verhindering werd ontvangen van:
De dames G. Hage en R. Huisman
En van de heren R. Franssen, M. van der Steen, W. Brok, A. Mennes, A. van Loon en F. van den Berg
1. Opening door de voorzitter
Dames en heren goedenavond. Welkom op deze lenteachtige avond wat samenhangt met de
maanstanden. Wij hebben een gevulde agenda met o.a. nieuw beleid, terugblik op een feestelijk jaar, een
geweldig boek, kortom een goed jubileumjaar. Volgend jaar is weer een ‘gewoon’ jaar en moeten wij dus
zeker kijken naar het beleid voor de komende jaren.
2. Vaststellen van de agenda
U hebt allen de agenda kunnen lezen en kunnen zien middels de website en De Waterschans.
Er zit een klein verschil tussen die twee, daar de agenda voor De Waterschans al verstuurd was en wij
later de agenda op de website iets aangepast hebben. De penningmeester zal dat straks uitleggen.
Als er dan van uw zijde geen aanvullingen zijn, is de agenda vastgesteld.
De heer Jan Peeters heeft in zijn column zijn zorg uitgesproken en een vraag gesteld, die wil hij graag
toelichten, dit doen wij voor de rondvraag.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
− Er zijn geen ingekomen stukken maar wel 8 afmeldingen (zie afwezig).
− In het verslag van vorig jaar maakten wij al melding over de Stichting West Brabantse Waterlinie.
Zij onderzochten of zij hetzelfde traject wilden doorlopen als SIEB, die in 2017 als werkgroep
Industrieel Erfgoed toetrad tot de GK. Onlangs heeft er een vervolggesprek plaatsgevonden en
in dat gesprek werd duidelijk dat zij zelfstandig verder wilden gaan onder de naam Werkgroep
Vesting Werken. Wel zoeken zij nauwe samenwerking i.v.m. gebruik Nieuwsbrieven – Website en
De Waterschans. Wij wensen de W.V.W. een goede vaart.
− Niko de Wit heeft enkele werken te koop aangeboden. Dit zijn voorstudies voor het portret (beeld)
van Korneel Slootmans,1 maal in brons en 1 maal in gips (voorstudie van beeld dat in Markiezenhof
staat). Er zijn nogal wat instanties in Bergen op Zoom schatplichtig aan Korneel, dus zouden zij
hier terecht moeten komen o.i. Mocht u een club weten die interesse heeft dan graag een bericht/mail
aan de secretaris. Hij zal u dan doorverwijzen naar Niko de Wit.
− Wij missen nog ons bestuurslid Willem van Rooy. Hij komt zeker, maar hij heeft i.v.m. gezondheid
wat vervoersproblemen. Hij zal t.z.t. wel binnenlopen.
4. Vaststelling verslag jaarvergadering d.d. 11 april 2018
Het verslag was uitgedeeld en lag ter inzage op de tafels. Ook via de website heeft u kennis kunnen
nemen van het verslag. Zijn er nog vragen over of n.a.v.. Er zijn geen vragen of opmerkinge.
Hierbij is het verslag vastgesteld onder dankzegging aan de secretaris.
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5. Jaarverslag van het bestuur over 2018
Ook het jaarverslag kon u vinden middels de website en lezen alhier. Hierin stonden ook de
standaardzaken. Er zijn geen vragen en ook geen opmerkingen. Het 50e jaarverslag over 2018 wordt
vastgesteld / goedgekeurd met applaus en met dankzegging aan de secretaris.
6. Financieel verslag 2018
Dit verslag heeft u ook kunnen vinden op de website en lag ook op de tafels ter inzage.
De voorzitter geeft graag het woord aan de penningmeester, zodat hij alles kan uitleggen.
De penningmeester neemt ons mee aan de hand van de rekening van baten en lasten.
In 2018 hebben wij 450 boeken (Bergen in Brokken) verkocht. Deze extra opbrengst hielp bij het
realiseren van het jubileum (dit jaar al 140 boeken verkocht en er is nog steeds vraag naar het boek).
De Waterschans heeft ons minder gekost (maar 3x verschenen). Wel moest er in 2018 een 4 e ‘poststuk’
gerealiseerd worden daar de drukker een leveringscontract heeft. In allerijl is door het bestuur een
uitgebreide 4e Nieuwsbrief samengesteld, die als (pseudo-) Waterschans verzonden is.
Op deze manier ontliepen wij de boeteclausule.
De ontwikkeling van de verhalensprokkelaar en de daaraan verbonden APP verliep niet volgens plan.
De baten bleven achter en de kosten bleven stijgen. Het aantal aangeleverde verhalen via de
verhalensprokkelaar was onvoldoende om de APP (goed) te vullen. In november 2018 heeft het bestuur
moeten besluiten om de APP te stoppen. Of er nog ruimte komt in de toekomst is nog een vraagteken.
De Jeugdmonumentendag voor Volwasenen heeft ons € 5.000,-- gekost.
Ook de openings- en afsluitingsreceptie zijn flinke kostenposten.
Uiteindelijk is er toch een positief saldo. Het bestuur heeft hiervoor een verdeelsleutel gevonden.
Toevoeging/onttrekking reserve SvG: Bij de voorbereidingen is afgesproken dat de bijzondere zaken
zoals afgelopen jaar de Logendag en de Academische Zitting ten laste zouden vallen van de reserve van
de SvG. Hier was genoeg ruimte voor, vandaar - € 2.429,--.
De reis-/excursieclub had iets meer moeite met het vol krijgen van de bus en dus is er een kleinere
toevoeging aan de reserve.
Reservering huisstijl / Waterschans:
De iets dikkere uitgave van 2019-1 is hiermee afgedekt. Deels zijn de nieuwsbrieven een begin geweest
om te kijken naar de huisstijl. Dit proces loopt nog. Er is een projectgroep opgericht (in oprichting) om dit
verder dit jaar uit te werken, vandaar de reservering.
Het bestuur stelt voor om € 1.650,-- toe te voegen aan het eigen vermogen.
Theo de Wit had nog 2 vragen:
a. Wat is dat bedrag € 5.000,-- → WIE op de balans?
b. Is dit de subsidie van de RABO?
Penningmeester legt uit dat dit 2 verschillende zaken zijn.
In 2017 heeft SIEB besloten zich op te heffen en verder te gaan als Werkgroep Industrieel Erfgoed onder
de vlag van de GK. Deze werkgroep heeft van SIEB een startkapitaal meegekregen (geoormerkt alleen
voor WIE).
Wij hebben van de RABO een bedrag van € 5.000,-- ontvangen, die is gebruikt voor de
verhalensprokkelaar (en de APP). Dit is op!
René Asselbergs heeft nog een vraag over de huisstijl. Dit schuiven wij door naar agendapunt 9
(Beleidsplan).
7. Kas(controle)commissie
Door ziekte van de penningmeester en Sjaan Withagen kon de eerste plannen (14 maart) niet doorgaan.
Wel moesten de papieren naar de website.
De kascontrolecommissie bestond uit de heren Frans van den Berg, Sjaan Withagen en
Wally van den Boom. Pas op 28 maart heeft de kascommissie de financiële stukken over het jaar 2018
gecontroleerd. Zij hebben alles in orde bevonden.
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Door afwezigheid van de voorzitter Frans van den Berg zal Sjaan Withagen het verslag voorlezen.
Sjaan Withagen leest het verslag van de kascommissie voor en vraagt de leden om de penningmeester
decharge te verlenen voor het kalenderjaar 2018.
Onder applaus wordt dit verleend. De voorzitter bedankt de kascommisie en de pennigmeester.
Dit jaar treedt Frans van den Berg af, Sjaan Withagen schuift door naar de voorzitterstoel en wij zoeken
dus een derde lid. Het kan voor de laatste keer bij Jos van Rijn, want hij is aan zijn laatste jaar van zijn
tweede termijn als penningmeester aangekomen. De heer Peter van den Ouden treedt toe tot de
kascontrolecommissie.
8. Bestuursverkiezing
U heeft kunnen lezen in de agenda dat mevrouw Ria Huismans haar 2e termijn erop heeft zitten en dus
niet herkiesbaar is. De heer Willem van Rooy ziet af van een 2e termijn.
De heren Koert Damveld en Rob Franssen zijn aftredend en herkiesbaar.
Het bestuur heeft voor 1 vacature (weinig reacties op de oproep!) een kandidaat gevonden. De voorzitter
vraagt Klaas Plompen om zich voor te stellen aan de vergadering. Hij vertelt o.a. dat hij werkzaam is in
Delft in het archief, al 10 jaar lid is van de GK, direct heeft ingeschreven in de SvG (en met goed gevolg
heeft doorlopen) en al 4 jaar assistentie biedt bij/in de SvG. Deze lijn wil hij nu graag doorzetten en
toetreden tot het bestuur.
Voor de openstaande bestuursvacature zijn wij nog op zoek naar invulling.
Er zijn veranderingen bij de redactie van De Waterschans, zo is René Asselbergs a.i. hoofdredacteur.
Men is dus op zoek naar een redacteur (mogelijk hoofdredacteur). Tevens moet er een nieuwe
contactpersoon komen vanuit het bestuur. Joost de Graauw was bestuurslid en lid van de redactie, maar
de huidige voorzitter, die tijdelijk de taak als contactpersoon vanuit het bestuur had overgenomen, heeft
te kennen gegeven dat dit niet past in zijn (te) drukke agenda. Wij denken dat het ook mogelijk is dat de
nieuwe (hoofd) redactiemedewerker tevens bestuurslid wordt en op die manier automatisch de nieuwe
contactpersoon is.
Wij nemen afscheid van Ria Huismans. Zij was vanavond verhinderd. Zij blijft wel lid van de GK en heeft
onlangs de voorzittershamer van Eric Goossens bij het CHO overgenomen.
Willem van Rooy heeft onze gelederen 3 jaar versterkt. Wij vonden dit een aangename (maar helaas te
korte) periode. Wij danken je voor je inzet en hebben begrip voor je besluit om af te zien van een tweede
termijn. Wij danken je ook voor je scherpe blik, je goede manier van samenwerken, je fantastische
verhalen in Bergen in Brokken. Ook jij gaat niet helemaal weg. Je blijft lid van de GK en bent toegetreden
tot de Werkgroep Industrieel Erfgoed (WIE). Namens het bestuur overhandigt de voorzitter een lekker
flesje ‘eigen merk’ wijn en een geschenkenbon.
Dan moet er nog formeel gestemd worden over de kandidaten. Wilt u dit schriftelijk doen, bij hand
opsteken of applaus? Voor het laatste wordt gekozen. Zo wordt Klaas Plompen met algehele stemmen
(49) gekozen. Voor Rob Franssen is hetzelfde het geval. Alleen de voorzitter wordt met 48 voor en 1
tegenstem voor een tweede termijn gekozen.
9. Beleid 2019-2022
Het concept was te vinden op de website. Vorig jaar hebben wij een eerste aanzet gegeven.
In het afgeopen (jubileum) jaar hebben wij goed gekeken en nu zijn wij bij de afrondingsfase.
Enkele leden zagen een andere rol voor ons weggelegd (meer coördinerend) hiermee zouden wij op het
terrein van andere verenigingen komen en dat willen wij niet. Ook met het verbreden van het beleid/
takenpakket/ doelstellingen moeten wij voorzichtig zijn. Het bestuur wil hier niet voor gaan ook al omdat
dan de statuten moeten worden gewijzigd/ aangepast. Voor u ligt een concept beleidsplan en u mag daar
op reageren.
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Joost de Graauw:
Ik mis op de dia de samenwerking met het WBA bij de Hofzaallezingen!
Is wel degelijk al opgenomen in het beleid (secretaris even vergeten op de dia, mea culpa!).
René Asselbergs:
De redactie van De Waterschans ziet helemaal geen noodzaak voor het aanpassen van de huisstijl,
temeer daar er veel geld voor gereserveerd is (bleek bij de begroting).
De Waterschans is een van de media waarmee wij als GK naar buiten treden. Op dit moment zijn een
aantal zaken op elkaar afgestemd (niet alles). Het gaat om de fysieke verschijning, lettertype etc. Zeker
qua inhoud is er geen discussie in dit kader. Naast De Waterschans zien wij dat de website en facebook
een prominentere rol gaat invullen. Bij de laatste worden soms andere eisen gesteld.
Laurijs Weyts:
Hij ziet als webmaster dat er andere eisen gesteld worden aan de website een facebook. Ook de digitale
Nieuwsbrief beleeft zijn opmars. Al deze media vragen om aanpassingen. Misschien helemaal niet zo gek
om eens te kijken of wij niet meer integraal en beter op elkaar afgestemd te werk kunnen gaan. Hij ziet
het wel zitten.
Wij willen echt nog niet alles overhoop halen, maar wel bestuderen. De huidige huisstijl bestaat al 10 jaar.
Wij moeten ook vooruit kijken naar de toekomst.
René Asselbergs:
Misschien moeten wij alle leden dan maar eens raadplegen. Wij horen op dit moment geen klachten over
de verschijningsvorm van De Waterschans, dus waarom geld uitgeven om te veranderen?
Als bestuur hebben wij gekeken naar de huisstijl en middels de Nieuwsbrieven in het jubileumjaar al eens
voorzichtig wat uitgeprobeerd. Dit wordt geëvalueerd en meegenomen naar de toekomst.
Willem van Rooy:
Bij elke verandering van huisstijl zien wij dat er een tweestrijd ontstaat. Er is een deel dat last heeft van
‘behoudzucht’ en er is een deel dat wil ‘vernieuwen’. Beide partijen moeten gehoord worden alvorens een
beslissing te nemen.
Dit is ook wat het bestuur voor ogen heeft vandaar de opmerking in het beleidsplan blz. 2:
“In het jubileumjaar is voorzichtig ingezet op een nieuwe huisstijl. Er zullen in deze beleidsperiode
ook mogelijkheden worden onderzocht om vorm en inhoud (lettertype, witruimte etc.) van
De Waterschans daarmee in lijn te brengen met behoud van de hoge kwalitatieve uitstraling”
Er is door het bestuur een projectgroep opgericht waarin nog plaats is voor de redactie van
De Waterschans (2 personen) en voor de School voor Geschiedenis (2 personen).
Namens het bestuur zitten daar Mark van der Steen en Flores Remijn in en namens de redactie Website
Laurijs Weyts en Marcel van Gastel. Wij hopen dat de projectgroep spoedig gevuld is zodat men aan de
slag kan gaan. Mocht blijken dat de projectgroep vaststelt dat de huidige huisstijl nog 10 jaar meekan,
dan is dat prima, maar het moet wel bespreekbaar zijn.
Willem de Weert:
Ik kom wel de HKK aan de noordkant tegen (Halchterth) in het beleidsplan, maar aan de zuidkant is er
ook een HKK.
Halcherth is wel opgenomen in het beleidsplan, daar wij structureel al samenwerken m.b.t. de
Hofzaallezingen. Ook met de aanstaande Brabantse Heemdagen (22 – 23 augustus) was een belletje
voldoende om aan te sluiten. Wij vormen ook samen één gemeente dus hebben zij een bijzondere positie
en een puntje voor. Wij stallen er bijvoorbeeld ook ons archief! Met de andere Heemkunde Kringen zullen
wij (ad hoc) zeker contact leggen en/of samenwerken als dit nodig of handig is.
Het concept beleidsplan wordt nu vastgesteld als beleidsplan 2019 – 2022. Mocht het volgend jaar nodig
zijn, dan kunnen wij tussentijds altijd nog een aanvulling/aanpassing of wijziging doorvoeren!
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10. Begroting 2020
Het is u misschien al opgevallen, maar tussen de begroting op de website en die nu ter goedkeuring voor
ligt zit een verschil. Dit heeft een reden.
Zoals al eerder gemeld is de eerste kascontrole op 14 maart niet doorgegaan. Voordat de uiteindelijke
controle op 28 maart plaatsvond, was de begroting al op de website geplaatst.
De kascontrolecommissie heeft ongevraagd een kritische opmerking gemaakt bij de begroting van 2020,
ter zake de reserve publicaties. Elke 2 jaar komt er een boek als ledengeschenk. Dit boek wordt betaald
door een bedrag uit de reserve uitgaven studies vrij te laten vallen in het jaar van realisatie. Deze reserve
wordt jaarlijks ten laste van het betreffende jaar opgebouwd. Echter, in de begroting van 2020 was geen
bedrag gereserveerd (dus een terechte opmerking van de kascommissie). De penningmeester heeft de
begroting 2020 nog eens kritisch nagelopen, mede om het gat in de begroting te dichten.
Aan de lastenkant is alsnog de reservering van € 6000,- voor de toekomstige studies verwerkt, dit om te
voorkomen dat de reserve te ver af neemt. Dekking voor deze post is gevonden in 2019. Enerzijds is er
sprake van herstel van het ledenaantal, na een afname in 2016 en 2017 ( zie ook jaarverslag van 2018).
De verwachte contributie 2020 is daarom naar boven aangepast en komt uit op € 34.000 (was € 30.000).
Anderzijds is nu (april 2019) al bekend dat de opbrengst publicaties in 2019 fors hoger uitkomt boven
hetgeen begroot is door de verkoop van Bergen in brokken in 2019. Hiervan zal circa € 2.000
aangewend worden als extra dotatie van de reserve. De nieuwe begroting levert verder geen vragen op
en wordt dus vastgesteld. Met dank aan de leden van de kascommisie en de penningmeester.
Alvorens aan de rondvraag te beginnen, geeft de voorzitter, zoals ook afgesproken, het woord aan
Jan Peeters. Jan heeft vast moeten stellen dat er nog steeds (te) weinig aandacht is voor de
geschiedenis van West-Brabant – Bergen op Zoom en omgeving. (Een dag later had Paul Schnabel het
ook al over de “Hollandse Geschiedenis”.) Jan zou het prettig vinden als onze geschiedenis wat meer
bekendheid kreeg in de rest van Nederland. Navraag bij het stadskantoor en de politiek liep op een
‘blauwtje’ uit, er was geen of zeer weinig interesse.
Gelukkig wordt er op dit moment gewerkt aan Jan IV van Glymes (door een collectief aan schrijvers o.l.v.
Bart van Eekelen en Joey Spijkers) en dit wordt landelijk uitgezet!
In zijn column roept Jan op om te komen tot een werkgroep die eens gaat nadenken – meedenken –
uitzoeken of er voldoende draagvlak is om invulling te geven aan deze ‘nieuwe’ bekendheid.
In de vergadering licht hij zijn idee toe en roept een ieder die interesse heeft op zich te melden bij Jan.
Er was middels de mail al een positieve reactie binnengekomen van een Militaire Historische Vereniging
die zeker interesse heeft.
Het bestuur juicht dit initiatief toe en zal zeker de werkgroep faciliteren als deze actief aan de slag gaat.
Via de Website/ Nieuwsbrief kunnen wij ook nog een oproep uit laten gaan en zo nodig via de media een
algemene oproep plaatsen.
11. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
Wel komt er vanuit de zaal een oproep om volgend jaar te werken met een interruptie microfoon zodat
ook de vragen vanuit de zaal door iedereen te verstaan zijn. Zullen wij zeker voor gaan zorgen!
12. Sluiting
Voorzitter dankt ieder voor zijn of haar inbreng. Hij nodigt de aanwezigen uit voor een pauze drankje in de
kerk en hoopt iedereen straks terug te zien voor de lezing van Bart van Eekelen en Joey Spijkers over
Jan IV van Bergen!
Bergen op Zoom, april 2019

Sjef de Wit, secretaris
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