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VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING (Concept) 
VAN DE GESCHIEDKUNDIGE KRING VAN STAD EN LAND VAN BERGEN OP ZOOM  
d.d. woensdag 30 september 2020  in de Ontmoetingskerk te Bergen op Zoom 
 
Aanwezige bestuursleden: 
Koert Damveld, voorzitter; Jos van Rijn, penningmeester; Sjef de Wit, secretaris; en de bestuursleden 
Jan Hopstaken, Rob Franssen, Flores Remijn, Klaas Plompen en Marc van der Steen 
Nieuwe bestuursleden: Elvira Adriaansen, Laurijs Weyts en Frans van den Berg 
 
Aanwezige leden: 
Presentielijst werd getekend door 24 leden incl. het bestuur  
 
Afwezige leden: 
Bericht van verhindering werd ontvangen van: 
De dames  G. Hage, M. de Hoogh en G. Dietvorst-de Kok 
De heren J. de Graauw, A. Mennes en P. v.d. Ouden 
 
1. Opening door de voorzitter 
Dames en heren goedenavond. Welkom op deze uitgestelde ALV. De pandemie heeft de Kring dit jaar 
danig parten gespeeld en legt ook nu nog beperkingen op, dus vragen wij uw begrip voor deze 
situatie en de vereisten die thans gelden.  
 
Hoewel de School voor Geschiedenis inmiddels de vorige cyclus heeft ingehaald, is de start van het 
nieuwe schooljaar ook alweer noodgedwongen afgebroken. Of we binnenkort verder kunnen is 
uiteraard afhankelijk van het verloop van de tweede Covid-19 golf. 
 
Naast deze crisis hebben we ook te maken met een financiële crisis van de gemeente Bergen op 
Zoom met de nodige gevolgen voor het culturele veld. De aangekondigde bezuinigingen raken veel 
verenigingen en in een overleg met de verantwoordelijk wethouder is gesteld dat het risico bestaat 
dat door te veel te bezuinigen ‘het kind met het badwater wordt weggegooid’.  
 
Dit jaar was ook een jaar waarin recent drie prominente leden van de Kring ons zijn ontvallen: 
oud-archivaris Jan van Mosselveld, oud-voorzitter Bert van der Stoel en ons erelid Willem van Ham.  
De voorzitter vraagt uit respect een ogenblik stilte. 
 
In de onlangs verschenen Waterschans stond een in memoriam voor Jan van Mosselveld en  
Bert van der Stoel. In Waterschans 2 (juni 2020) stond een in memoriam voor Willem van Ham. 
Vorig jaar heeft Willem van Ham tijdens de algemene ledenvergadering samen met medeauteur 
Karel Leenders nog een inleiding verzorgd van hun boek Polders in kaart. Dit blijkt achteraf zijn 
laatste openbare optreden te zijn geweest.  
 
De meesten van u zullen gisteren of vandaag de nieuwe ‘frisse’ Waterschans in de bus hebben 
gevonden. Graag wil ik hier de complimenten overbrengen aan werkgroep Huisstijl onder leiding van  
Marc van der Steen en aan de nieuwe redactie.  
 
2. Vaststellen van de agenda 
Agenda is hierbij vastgesteld. 
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3. Ingekomen stukken en mededelingen 
Er zijn geen ingekomen stukken behalve de zes afmeldingen. De heer Th. de Wit informeert naar zijn 
ingezonden brief (december 2019), nu deze niet als zodanig is vermeld. De secretaris blijkt de brief 
niet te hebben ontvangen, maar de heer De Wit heeft een kopie bij zich, die in de rondvraag zal 
worden behandeld. 
 
4. Vaststellen verslag jaarvergadering d.d. 10 april 2019 
De heer J. Roovers merkt op dat Klaas Plompen niet met algemene stemmen is benoemd, omdat de 
heer Roovers zich onthield van stemming. Dit wordt in het verslag aangepast. Er zijn verder geen 
vragen of opmerkingen, zodat het verslag onder dankzegging aan de secretaris is vastgesteld. 
 
5. Jaarverslag van het bestuur over 2019 
De heer A. van Loon heeft een opmerking bij de cijfers over het bezoek van de website. Elke keer als 
men de website bezoekt, wordt dit geregistreerd. Er zijn 13.500 unieke bezoekers die een of 
meerdere keren de website hebben bezocht. Dus wij kunnen constateren dat de website ook door 
buitenstaanders wordt gevonden.  
Er zijn verder geen vragen en/of opmerkingen. Het 51e jaarverslag over 2019 is hiermee vastgesteld 
onder dankzegging aan de secretaris. 
 
6. Financieel verslag 2019 
De penningmeester geeft nog enige toelichting bij dit verslag. 
 

❖ Bij de rekening van baten en lasten ziet u aan beide zijden een post Brabantse Heemdagen. 
Wij hebben die samen met Heemkundekring Halchterth voor onze rekening genomen. Door 
de eigen bijdrage van de deelnemers en een bijdrage van Brabants Heem is deze niet 
geplande activiteit met een licht positief saldo afgesloten. Wat rest is de reservering voor een 
schildje (gebruik bij Brabants Heem). 

❖ Bureaukosten zijn beduidend hoger, maar dit heeft te maken met het onderhouden van twee 
websites (oude bleef nog in de lucht – nieuwe moest al opgestart worden – licenties!). In de 
volgende begroting (2021) is IT een aparte post op de begroting. 

❖ De opbrengst uit publicaties was tijdens de vorige ALV al € 6.000,- hoger dan verwacht. 
Destijds is in de vergadering gemeld dat € 2.000 van dit bedrag zou worden aangewend om 
het gat in de begroting aan te vullen.  

❖ De ingezette daling van de contributie-inkomsten (2016 en 2017) heeft zich niet doorgezet. 
Door hernieuwde interesse, vooral ook door de School voor Geschiedenis, steeg het aantal 
nieuwe leden. 

❖ Voor dit jaar staat de teller voor de contributie op om en nabij de € 34.000,-. Enkele leden 
moeten hun contributie nog voldoen. 

❖ De balans laat een positief saldo zien. 
 
De heer J. v.d. Beemt heeft een vraag m.b.t. de reservering van de School voor Geschiedenis. Bestaat 
de verwachting dat dit bedrag echt nodig is op termijn? En kan dit eventueel niet worden benut voor 
andere/incidentele lasten? 
 
Over de laatste suggestie heeft de penningmeester nog niet nagedacht en hij schuift dit daarom ook 
door naar zijn opvolger. De reserve is opgebouwd in de beginperiode van de School en is onder meer 
bedoeld om kosten te dragen in jaren dat het aantal deelnemers zodanig is dat er geld bij moet. 
Verder zou uit deze pot ook het jubileum van de School betaald moeten worden. Helaas is ook die 
activiteit niet door kunnen gaan. 
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❖ De bestemming van het positief exploitatiesaldo is al voor een stukje aan de orde geweest. Er 
wordt nog € 231,- toegevoegd aan de reserve Excursie en € 1.165,- toegevoegd aan het eigen 
vermogen.  
 

Voorzitter bedankt de penningmeester voor het op orde houden, ja zelfs het verbeteren van de 
financiële situatie. Hij draagt een mooie portefeuille over aan zijn opvolger. Jos dank je wel voor je 
inzet! 
 
7. Kascommissie 
Op 5 maart heeft de kascommissie, bestaande uit de heren Sjaan Withagen, Wally van den Boom en  
Peter van den Ouden, de boeken gecontroleerd. Zij waren onder de indruk van de nauwkeurige 
uitvoering van de administratie. Zij stellen dan ook de vergadering voor om het bestuur en de 
penningmeester decharge te verlenen. Met applaus wordt de penningmeester gedechargeerd.  
 
Sjaan Withagen treedt dit jaar af. Wally van den Boom en Peter van den Ouden hebben aangegeven 
nog door te willen, dus zoekt het bestuur een derde lid voor de kascommissie.  
Op voorwaarde dat hij bij de begroting 2021 nog een vraag mag stellen, treedt de heer  
Jeroen van den Beemt toe tot de kascontrolecommissie. Dank voor deze toezegging.  
 
8. Bestuursverkiezing 
In principe had deze verkiezing plaatsgevonden in april jl. N.a.v. het uitstellen van de ALV heeft het 
bestuur wel voorgesorteerd en zijn de nieuwe bestuursleden al aanwezig (geweest) op de 
vergaderingen van het bestuur.  
Marc van der Steen, Jos van Rijn en Flores Remijn zijn statutair aftredend.  
Flores Remijn kan herkozen worden voor een 2e termijn. Het bestuur stelt voor de termijn van Jos 
van Rijn te verlengen tot eind 2020. 
Elvira Adriaansen en Laurijs Weyts zijn/worden door het bestuur voorgesteld als nieuwe 
bestuursleden.  Dat geldt ook voor de heer Frans van den Berg, met dien verstande dat hij eerst later, 
te weten 1 januari 2021, in functie treedt. 
 
De heer J. Roovers wil formeel tegenstemmen tegen de kandidatuur van Laurijs Weyts. Hij vindt niet 
dat iemand lid kan zijn van een onafhankelijke redactie als hij tevens bestuurslid is.  
De heer J. Backx stelt dat in het verleden het juist de gewoonte was om vanuit het bestuur iemand in 
de redactie te hebben. Dit zorgt voor een betere communicatie tussen bestuur en redactie. 
 
Flores Remijn wordt met algemene stemmen gekozen voor een tweede termijn. Verder worden 
Frans van den Berg en Elvira Adriaansen met algemene stemmen (24) gekozen.  Laurijs Weyts wordt 
met een stem tegen gekozen.  
 
Wij nemen nu officieel afscheid van Marc van der Steen. Gezien de huidige Covid-19 maatregelen 
blijft het beperkt tot een symbolische envelop. De voorzitter memoreert nog even de drie grote 
zaken waar Marc zijn schouders onder gezet heeft.  
 
Allereerst het 50-jarig jubileum. Met hem als aanjager en stimulator hebben wij een mooi feest 
kunnen vieren. Op de tweede plaats was hij ook de coördinator voor de nieuwe huisstijl. Er ligt een 
prima resultaat op tafel en ook de website, sinds vanmiddag 16.30 uur live, ziet er fris en eigentijds 
uit. Hij heeft ook de activiteiten van Stichting Industrieel Erfgoed ondergebracht bij de 
Geschiedkundige Kring. Marc dank je wel. Hij blijft nog lid van de werkgroep Boeken. 
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9. Beleidszaken 

- De frequentie van de Waterschans is ongewijzigd; nummer 3 is zojuist verschenen. 
- Het ledengeschenk 2020, het boek over Jan IV van Glymes, wordt op 28 november ten doop 

gehouden. Vanaf 29 november a.s. kunnen leden het afhalen bij de hoofdbalie van het 
Markiezenhof. Voor het ledengeschenk 2022 is de werkgroep Boeken al druk bezig. 
Inmiddels zijn er initiatieven om ter nagedachtenis aan Willem van Ham een ‘gedenkschrift’ 
uit te geven. Willem kende veel schrijvers en deze zijn benaderd om een bijdrage te leveren. 
De initiatiefnemers hebben de Kring benaderd om mee te werken (financieel) om dit 
geschrift als extra ledengeschenk in 2021 te realiseren. Of dit gevolgen moet hebben voor 
het ledengeschenk 2022 en hoe de gevraagde bijdrage ad € 6.000 kan worden opgebracht is 
punt van nader onderzoek, maar het bestuur heeft bedoeld bedrag toegezegd. Over de 
financiële consequenties zal het bestuur de leden informeren.  

- Er zijn twee Hofzaallezingen niet doorgegaan. Nu voorlopig doorgeschoven naar 2021. 
- De jaarlijkse grote excursie is dit jaar vanwege Covid-19 niet doorgegaan.  

De stadsexcursie m.b.t. de Vrijmetselarij is onlangs (20 september) wel doorgegaan en uit de 
reacties mogen wij opmaken dat deze zeer geslaagd was. 

- De geschiedenisquiz 2020 is doorgeschoven naar april 2021 / september 2021. 
- School voor Geschiedenis was dit schooljaar net opgestart (met beperkingen/aanpassingen), 

maar door de laatste ontwikkelingen ligt alles weer stil. 
- De huisstijl en de website hebben een metamorfose ondergaan. De eerste reacties van leden 

over de Waterschans en de website zijn erg positief – fris, kleurrijk, goed leesbaar. Enkele 
zaken moeten nog verder uitgewerkt worden, zoals de banner en voor de SvG enkele 
specifieke zaken. Het ontwerpbureau Hotel Zeezicht zal ook deze items spoedig in orde 
maken/hebben. 

- Stichting West Brabantse Waterlinie wil zich breed in de markt gaan zetten. Men heeft de  
GK verzocht mee te doen en toe te treden. Door Covid-19 gaat alles wat trager, maar als er 
een stichting is, zullen wij als Kring bezien hoe wij kunnen aansluiten. 

- De statuten en huishoudelijk reglement waren toe aan actualisatie.  
Zo worden kroonleden nu ook behandeld en willen wij de benoemingstermijn aanpassen. Nu 
is dit 3 jaar met een verlenging van 3 jaar. Dit wordt in lijn gebracht met 
andere/professionele organisaties, waar een termijn van vier jaar wordt gehanteerd. Na een 
tweede termijn volgt een verplichte pauze van twee jaar. 
Ook willen wij artikel 19 toevoegen (bevoegdheden van het bestuur). 
Voor deze statutenwijziging is een meerderheid nodig van 2/3 van de stemmen bij een 
aanwezigheid van 50%. Gezien het aantal leden en de gebruikelijke opkomst is dat een 
onmogelijke eis. In een tweede vergadering kort na de eerste kan worden volstaan met 2/3 
van de uitgebrachte stemmen. 
De heer J. v.d. Beemt merkt op dat bij een andere vereniging direct volstaan kon worden met 
2/3 van de uitgebrachte stemmen. Hij vraagt zich af waar dat verschil op is gebaseerd. 
Wij hebben deze vraag uitdrukkelijk voorgelegd aan de notaris en dit mocht volgens haar  
niet. De procedure loopt dus zoals door de notaris aangegeven. 

- Conform de statuten zal het Huishoudelijk Reglement ook aangepast gaan worden. Voor 
beide zijn de voorstellen aan de notaris voorgelegd. Het bestuur zal zich over de 
aanbevelingen buigen de komende tijd. Bij de ALV van 2021 wordt dit dan voorgelegd aan de 
leden. In het Huishoudelijk Reglement staat ook iets over de benoemingstermijn bij 
werkgroepen, dit wordt conform de nieuwe regeling voor het bestuur ook aangepast naar 
max. 2x4 jaar.  
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Als reactie op het onderdeel beleid wil de heer R. Asselbergs graag reageren. Dit heeft alles te maken 
met wat er vorig jaar (oktober 2019) is voorgevallen. Hij leest een tekst voor die, zo stelt hij, zonder 
last of ruggenspraak is opgesteld.  
Hij wil graag dat het bestuur hier en nu verantwoording aflegt over het bestuursbesluit inzake de 
redactie van de Waterschans. 

• Hij heeft als hoofdredacteur a.i. grotendeels vanuit de pers (website – krant) moeten 
vernemen hoe de vlag erbij hing; 

• De redactie heeft zelf geen publiciteit gezocht; 

• Er heeft geen overleg plaatsgevonden of plaats kunnen vinden; 

• De goede naam van de redactie (leden) is in diskrediet gebracht; 

• Het aanzien van de Waterschans en (persoonlijke) belangen zijn geschaad; 

• Er was geen gesprek/discussie mogelijk; 

• Enkele leden van de redactie hebben hun lidmaatschap opgezegd; 

• Het redactiestatuut voorziet in een geschillencommissie, maar deze is niet ingesteld. 
 

De voorzitter heeft de motivatie van het bestuur schriftelijk uitgebreid aan de redactie meegedeeld 
en in de Waterschans namens het bestuur verantwoording afgelegd aan de leden. Desgevraagd heeft 
de voorzitter een toelichting gegeven toen de pers op de hoogte kwam van de problemen. Daarbij 
heeft hij gesteld dat de redactie feitelijk als autonome eenheid opereerde en zich niet 
verantwoordelijk wenste te voelen voor de consequenties voor de Kring als geheel. 
Hij stelt ook dat dit geen zaak was uit 2019, maar dat er al jaren sprake was van verschil van inzicht 
tussen bestuur en redactie. Een geschillencommissie heeft zin als er nog zicht is op een oplossing, 
maar dat stadium was al lang gepasseerd. De rode draad vormde het gebrek aan vertrouwen tussen 
redactie en bestuur. Diverse gesprekken leidden niet tot verbetering en meer dan eens werd het 
bestuur voor een voldongen feit gesteld. Uiteindelijk heeft het bestuur unaniem het vertrouwen in 
de redactie opgezegd en zelf tijdelijk de redactie ter hand genomen.  
 
De heer J. Backx: Ik heb jaren in de redactie gezeten, maar herken mij niet in de gang van zaken. 
Destijds was er een open relatie en communicatie. De secretaris stelt dat deze gaandeweg in het 
gedrang is gekomen en dat er in de afgelopen jaren geen bestuursvergadering voorbijging of de 
redactie en de Waterschans kwamen in negatieve zin ter sprake.  
 
Omdat de emoties op dit punt de overhand begonnen te krijgen ziet de voorzitter zich genoodzaakt 
om voor het eerst in zijn voorzitterschap de voorzittershamer te gebruiken.  
De discussie wordt afgehamerd en dit is voor de heer R. Asselbergs aanleiding om de vergadering te 
verlaten. Na een korte stilte wordt de vergadering voortgezet.  

 
10. Begroting 2021    
Zoals al eerder gesteld staat de bijdrage voor het ‘gedenkschrift’ voor Willem van Ham niet op de 
begroting van 2021. De heer J. v.d. Beemt heeft eerder een subsidie vanuit de gemeente gezien en 
hij mist deze nu. 
De penningmeester bevestigt dat wij enkele jaren een basissubsidie hebben ontvangen (zoals alle 
verenigingen met leden), maar dat die regeling inmiddels is afgebouwd. Dit stond los van de huidige 
financiële problematiek bij de gemeente. Voor veel verenigingen leidt dit tot problemen, maar 
gelukkig kunnen wij ook zonder subsidie. Wel trekken wij op met andere verenigingen uit het 
culturele veld in de benadering van de gemeente. Omdat het erfgoed op het spel staat hebben we 
onlangs ook deelgenomen aan een gesprek met de verantwoordelijk wethouder. 
De heer J. v.d. Beemt constateert dat dit in Roosendaal jaren geleden al gespeeld heeft. 
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11. Rondvraag 
De heer J. v.d. Beemt merkt op dat hij goede gesprekken met John Roovers heeft over 
archiefonderzoek. Al enige jaren ben ik nu bezig met een onderzoek en m.i. duurt dat veel te lang als 
ik geen hulp vraag; het onderzoek gaat over de bestuurlijke elite tussen 1747 en 1947 in Bergen op 
Zoom, dus twee eeuwen. Aspecten zijn: 

• Inzicht in de omstandigheden van toen 

• Leefstijl in kaart brengen 

• Kaarten aanleggen 
Zelf heb ik op maandag fractieoverleg en dus geen tijd om de SvG te bezoeken en daar over mijn 
ideeën te praten. Ik heb hulp nodig, maar wil het overzicht niet kwijtraken. Ik heb dus ‘handjes’ 
nodig. Misschien is Han Leune een hulplijn, immers, hij heeft onlangs een boek geschreven over de 
bestuurlijke elite van Steenbergen. Mogelijk kan er middels de website en de nieuwsbrief een bericht 
aan de leden uitgaan. Wellicht zijn zo ‘handjes’ te vinden die willen ‘wapperen’. Web-redacteur 
Laurijs Weyts biedt aan om daar samen naar te kijken. 
 
De heer Th. de Wit: 
Ik heb eind december een bericht (brief/mail) uit laten gaan over de situatie rondom de redactie van 
de Waterschans. Naar wie deze brief/dit bericht gestuurd is, blijft onduidelijk (de secretaris heeft 
alles nog nagezocht maar niets gevonden).  
Hij heeft de brief nu bij zich, maar heeft inmiddels begrepen dat er wel een HR aanwezig is (hij dacht 
van niet). Het HR wordt op dit moment aangepast en komt op de ALV van 2021 op de agenda, naast 
de statuutwijziging.  
 
De heer A. Segers: 
Ik wil het bestuur graag feliciteren met de nieuwe redactie van de Waterschans. Ook met de 
Waterschans zelf, het ziet er fantastisch uit, erg vernieuwend. Als SBM zijn wij erg blij met deze 
uitgave. Het was een kleine bijdrage aan het jubileum van SBM, waar de meeste feestelijkheden 
helaas geen doorgang konden vinden.  
 
De heer J. Roovers: 
Ik ben helemaal niet blij met de nieuwe redactie. Hij stoort zich aan het feit dat fotograaf Corné de 
Weert nu naar zijn mening profiteert via de Kring. De voorzitter stelt dat hij onbezoldigd meewerkt 
aan de Waterschans en slechts als fotograaf genoemd naast de andere redactieleden. De voorzitter 
krijgt bijval uit de zaal, want het is toch fijn als een fotograaf (beroeps of amateur) vrijwillig zijn 
bijdrage wil leveren.  
 
De heer A. van Loon: 
Geen rondvraag maar een melding.  
De oprichting van de WBWL loopt, maar er gebeurt meer.  
Er wordt door de gemeentes Bergen op Zoom, Steenbergen en Tholen samen met 
Heemkundekringen gewerkt aan het in kaart brengen van alle waterlinies en het opzetten van een 
grote database. U hoort er nog meer over! 
 
12. Sluiting 
Later dan voorzien en verwacht sluit de voorzitter de vergadering en nodigt iedereen uit voor een 
drankje. Mocht u toch direct naar huis gaan, dan niet allemaal tegelijk i.v.m. de anderhalve meter. 
Dank u wel voor uw inbreng en wel thuis. 
 
Secretaris:  
Sjef de Wit 


