JAARVERSLAG OVER HET 53e VERENIGINGSJAAR 2021
van de
GESCHIEDKUNDIGE KRING VAN STAD EN LAND VAN BERGEN OP ZOOM

Vereniging
Op 16 november 1967 namen enkele inwoners van Bergen op Zoom het initiatief tot het oprichten van de
vereniging “Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom”.
De oprichting vond plaats op 1 januari 1968, waarna de notariële akte is verleden door Notaris P.C.
Molenaar te Bergen op Zoom. Koninklijke goedkeuring van de statuten verkreeg de vereniging op 15
maart 1971.
De statuten zijn laatstelijk gewijzigd op 7 maart 2022, verleden door Notaris C. de Maat te Halsteren.
Onder nummer 40280920 staat de Kring ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te
Breda.
Bestuur
Op de door Corona uitgestelde ALV van 30 september 2020 hebben de aanwezige leden ingestemd met
de volgende bestuurssamenstelling, deze samenstelling was nog actueel op 1 januari 2021:
Voorzitter:
de heer Koert Damveld
Secretaris:
de heer Sjef de Wit
Penningmeester:
de heer Jos van Rijn, per 1 januari 2021 de heer Frans van den Berg
Leden:
mevrouw Flores Remijn, de heer Klaas Plompen, de heer Laurijs Weyts,
de heer Jan Hopstaken, mevrouw Elvira Adriaansen de heer Rob Franssen
Op de wederom door Corona uitgestelde ALV van 13 oktober 2021 hebben de aanwezige leden ingestemd
met de volgende bestuurssamenstelling:
Voorzitter:
de heer Koert Damveld
Secretaris:
mevrouw Janine de Kok
Penningmeester:
de heer Frans van den Berg
Leden:
mevrouw Flores Remijn, de heer Klaas Plompen, de heer Laurijs Weyts, mevrouw
Elvira Adriaansen de heer Rob Franssen
Hoofd SvG:
de heer Jan Hopstaken blijft als hoofd van de School tot in 2022 verbonden met
het bestuur, zoals passend bij de nieuwe statuten en Huishoudelijk Reglement.

Alle bestuursleden zijn vrijwilligers en ontvangen geen enkele vergoeding voor hun werkzaamheden
binnen de Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom.

Leden

Aantal leden:
Ereleden
Leden
Kroonleden

Per 1 januari 2021
0
1185
6

Per 31 december 2021
0
1209
6

Besrtuursvergaderingen
De Algemene Ledenvergaderingen werden gehouden op woensdag 13 en 27 oktober 2021 in de
Ontmoetingskerk te Bergen op Zoom. Twee vergaderingen waren nodig i.v.m. de procedure voor het
vaststellen van nieuwe staturen en huishoudelijk reglement.
In het jaar 2021 werden 10 bestuursvergaderingen gehouden. Om het jaar 2021 voor het nageslacht te
schetsen was dat in januari, maart, april, november en december digitaal vanuit huis via Teams. In mei en
juni aan de Holleweg met dank aan Sjef de Wit voor het beschikvaar stellen van de accommodatie, en in
augustus, september en oktober, toen de wereld weer even normaal leek, bij Don Camillo.

Werkzaamheden bestuur en activiteiten
Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering was traditioneel gepland voor april, maar het jaar 2021 was het tweede
Coronajaar op rij dus de planning was sterk afhankelijk van de Coronamaatregelen. Zoals hierboven al
gezegd moesten er 2 vergaderingen worden belegd voor de juiste procedure m.b.t. het vaststellen van de
nieuwe statuten en huishoudelijk reglement en uiteindelijk werden deze beide vergaderingen gehouden
op 13 en 27 oktober 2021 in de Ontmoetingskerk.
De presentielijst van 13 oktober werd getekend door 27 personen, inclusief de bestuursleden. De
presentielijst van 27 oktober door 13 personen. In de eerste vergadering werden het jaarverslag en
financieel verslag over 2020 vastgesteld, de penningmeester werd decharge verleend op voorstel van de
kascommissie, en de begroting voor 2022 werd vastgesteld. Een bestuursverkiezing leidde tot wisseling
van de wacht van de heer Sjef de Wit naar mevrouw Janine de Kok in de functie van secretaris. Ook
aftredend was de heer Jan Hopstaken, maar door de statutenwijziging kon Jan aan het bestuur blijven
verbonden als Hoofd van de School voor Geschiedenis tot de komende ALV van voorjaar 2022.
De volgende activiteiten werden georganiseerd of stonden gepland:

•

Hofzaallezingen
In het gehele jaar 2021 zijn er geen Hofzaallezingen gehouden. Van de twee afgezegde lezingen
van 2020 is nog wel geprobeerd deze te laten plaatsvinden in het najaar van 2020, maar al snel
bleek, dat dit door de Covid-maatregelen niet te realiseren was. In januari 2021 werd het helaas
duidelijk, dat één van de vier samenwerkende organisaties, het West-Brabants Archief, uit de
werkgroep stapte en zo tegen het einde van 2021 deed het Markiezenhof dit eveneens. De
intentie van de Geschiedkundige Kring is wel om de Hofzaallezingen voor de komende jaren te
blijven organiseren.

•

Geschiedenisquiz
De 16e quiz stond gepland voor 2020 en dit kon door covid-19 geen doorgang vinden, werd
verplaatst naar april 2021 en later naar het najaar. De quiz is uiteindelijk doorgegaan op 8 oktober
2021 in de Stoelemat, met QR code scanner (voor het nageslacht die dit later lezen: dat was om
aan te tonen dat men gevaccineerd was voor Covid-19).

•

Jaarlijkse Ledenexcursie:
In 2021 heeft er door Covid-19 geen ledenexcursie plaatsgevonden.

•

Stadsexcursie
Op zondag 5 september heeft er een excursie ‘Lopende Letters’ plaatsgevonden langs diverse in
de binnenstad aangebrachte verzen op gebouwen. Deze excursie werd verzorgd door de gidsen
van SBM. Aanvankelijk zou deze plaatsgevonden hebben op zondag 30 mei, maar door de Covidmaatregelen heeft men de wandeling moeten verzetten naar 5 september.

•

Vrijwilligersbijeenkomst
Het bestuur heeft al vrij vroeg beslist om voor 2021 geen vrijwilligersbijeenkomst te plannen,
mede door covid-19 en alle programma onderdelen die door geschoven moesten worden.

•

Boekpresentatie/ ledengeschenk 2020
Het boek Jan IV van Bergen werd in november 202 ten doop gehouden in zeer kleine kring, op 9
oktober, een dag na de geschiedenisquiz, werden zowel het boek van Jan IV als het boek over
Willem van Ham gepresenteerd in de Gertrudiskerk. Er waren ongeveer 70 personen aanwezig.
Met sprekers, stemmige muziek en een hapje en een drankje was het een mooie middag.

Commissie Kascontrole
Op 31 augustus 2021 heeft de kascommissie, bestaande uit de heren Peter van den Ouden, Wally van den
Boom en Jeroen van der Beemt de boeken gecontroleerd. Zij waren onder de indruk en stelden dan ook
de algemene ledenvergadering op 13 oktober voor om het bestuur en de penningmeester decharge te
verlenen. Met applaus werden de penningmeester en het bestuur gedechargeerd. Wally van den Boom
was in 2021 aftredend. Peter van den Ouden en Jeroen van der Beemt gaven aan nog door te willen,
mevrouw Lya Hazen treedt toe tot de kascontrolecommissie.

Redactie Waterschans
De Waterschans is in 2021 vier keer uitgekomen en was voor niet-leden te koop in de plaatselijke
boekhandel. Het afgelopen jaar is gewerkt aan e doorontwikkeling van de Waterschans en verdere
verbinding met de Website.

Werkgroep Boeken
De werkgroep boeken bestaat uit Willem Vermeulen, Gertrude van Roode, Jan Voorsluijs, Marc van der
Steen en Elvira Adriaansen. In 2021 heeft de werkgroep gewerkt aan de ontwikkeling van het
ledengeschenk voor 2022 onder de werktitel: ‘de Canon van Bergen op Zoom’. Stadshistoricus Yolande
Kortlever is betrokken als adviseur.
De werkgroep is daarnaast begonnen met het verzamelen van ideeën voor het ledengeschenk voor 2024.

Werkgroep School voor Geschiedenis
De organisatie van de school is in handen van de Werkgroep School voor Geschiedenis onder leiding van
Jan Hopstaken. In 2021 bestond de werkgroep uit: Peter van Dijk, Hilde van den IJssel, Klaas Plompen,
Flores Remijn, Ies Telkamp, Ria Weyts en Frans Witjes. Yolande Kortlever is adviseur van de werkgroep.
Naast de werkgroepsleden helpen Onno Bakker, Johan van Geel en Fredo Leclou mee om de
cursusavonden in goede banen te leiden.
Dit jaar heeft de werkgroep afscheid genomen van Ies Telkamp. Zij is vanaf de start van de school lid
geweest van de werkgroep. In de loop van de jaren heeft ze veel ideeën aangedragen voor onder andere
de afsluitende bijeenkomsten en de Logendag. Als nieuw lid is Tom Goosen tot de werkgroep
toegetreden.
Bij het begin van het verenigingsjaar 2021 lagen de activiteiten van de school stil op basis van een
lockdown vanwege de coronapandemie. In de zomer kwamen er versoepelingen en zijn de
voorbereidingen getroffen om op 29 september het 12de schooljaar van start te laten gaan. Ondanks het
gegeven dat er geen pr-activiteiten zijn ontplooid kwamen er voldoende aanmeldingen binnen. Dit als
aanvulling op de cursisten die zich al in het vorige schooljaar hadden ingeschreven.

Het schooljaar startte met 39 cursisten voor het eerste jaar en 41 voor het tweede jaar. Ook zijn er begin
oktober een aantal modules gestart.
Helaas werd op 15 november vanuit het Kabinet, vanwege de oplopende besmettingen met corona,
opnieuw een lockdown afgekondigd en kwamen alle activiteiten wederom voor de rest van het
verenigingsjaar stil te liggen.

Websiteredactie
Afgelopen jaar zijn er geen grote mutaties aan de website gedaan. Het aantal bezoekers van de website is
iets gegroeid van ca. 200 naar zo’n 250 bezoekers per week.
De populairste pagina’s blijven de actualiteiten, de bibliotheek/winkel en de pagina’s van de Waterschans.
Het afgelopen jaar zijn weer ‘nieuwe’ digitale boeken op de website verschenen.
In het verslagjaar zijn vanwege de beperkte activiteiten van de Kring t.g.v. Covid-19 ook minder berichten
en verslagen verschenen.
Er zijn eerste aanzetten gedaan voor het versterken van de relatie Waterschans / website, onder andere
met de publicatie van de “Cold case uit de 15e eeuw”. In de Waterschans is een beknopt artikel geplaatst,
met het hele artikel beschikbaar op de website.

omvang van het huidige redactieteam. Werving onder de leden leidde aanvankelijk tot één zeer geschikte
kandidaat, die helaas door persoonlijke omstandigheden weer moest afhaken.
Middels en regelmatig(er) verschijnende nieuwsbrief kan de band tussen de Kring en haar leden verder
worden aangehaald. De website zal gezien de ervaringen daar onmiddellijk profijt van hebben.
Werkgroep Excursies

Wij zijn als bestuur in 2021 één keer bij elkaar gekomen. We hebben hier gesproken over excursies en
mogelijke doelen in het 2e halfjaar 2021. Ook hebben wij een schrijven doen uitgaan naar de deelnemers
van de excursies.
Door de coronaperikelen zijn de besproken excursies in het 2e halfjaar 2021 niet doorgegaan.
Momenteel zijn we bezig met de voorbereiding van een reis naar “Het wonder van Gouda” met de
gebrandschilderde ramen in de Grote Kerk op 24 september. Binnenkort gaat hier een mededeling van uit.
Een grote jaarexcursie dit er dit jaar nog niet in.
De leden zijn in januari 2021 benaderd om de convocaties voor reizen per email te gaan verzenden.

Werkgroep Geschiedenisquiz
De werkgroep bestond in 2021 uit Ton van den Boom, Johan van Geel, Joost de Graauw, Klaas Plompen,
Cees Vanwesenbeeck en Frank Wierckx. De werkgroep staat borg voor de organisatie en de presentatie
van de geschiedenisquiz. De geplande quiz van eerst 3 april 2020 werd aanvankelijk verzet naar 18
september 2020 en weer later naar 16 april 2021. Driemaal verzetten bleek scheepsrecht en uiteindelijk
ging de versie 2020 door op 8 oktober 2021. Er namen 19 teams aan deel en “Ken d’ut nog trug” mocht
zich na afloop de winnaar noemen. We werden weer hartelijk welkom geheten in de Stoelemat waar we
wel eerst onze QR code moesten laten scannen.

Werkgroep Industrieel Erfgoed
De Werkgroep Industrieel Erfgoed heeft als doel: Het verspreiden van de kennis over, het bevorderen van
het behoud van het industrieel erfgoed van de gemeente Bergen op Zoom en de belangstelling voor
industrieel erfgoed levend houden. Wij hadden deze nieuwe werkgroep binnen de organisatie van de
Geschiedkundige Kring de tijd willen geven om de zaken van SIEB verder netjes af te werken. In 2021 is
SIEB opgeheven en hun restkapitaal is als geoormerkt vermogen bij de Geschiedkundige Kring geparkeerd.
Als er weer ruimte komt na alle maatregelen rondom covid-19 om met de werkgroep verder aan de slag
te gaan liggen er nog een aantal ideeën te wachten op de plank tot het moment dat men weer kan
vergaderen en kan starten met oppakken en uitwerken. De werkgroep is niet bijeen geweest in 2021 en
de samenstelling behoeft onderhoud.

Overleg Cultuur Historische Organisaties Bergen op Zoom
Vanwege Corona kon het regulier Cultuur Historisch Overleg met collega-organisaties helaas niet
plaatsvinden zoals voorgaande jaren. Via mailcontact, in kleinere setting of digitaal hebben contacten en
besprekingen echter waar mogelijk wel plaatsgevonden. Gelukkig weten alle collega-organisaties elkaar
inmiddels wel goed te vinden en kan informatie uitgewisseld worden.

Communicatie en publiciteit
Voor de communicatie met de leden maakt het bestuur o.a. gebruik van nieuwsbrieven via de mail en het
verenigingsorgaan: Waterschans. Voor de algemene informatieverstrekking over de Geschiedkundige
Kring worden de lokale media benaderd en wordt de website van de Geschiedkundige Kring van Stad
en Land van Bergen op Zoom www.geschiedkundigekringboz.nl gebruikt.

Tot slot
De Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom kijkt wederom terug op een heel
bijzonder of noem het ‘raar’ jaar waarin veel activiteiten verzet moesten worden of helemaal afgelast
werden.
Het bestuur dankt iedereen van harte voor zijn of haar bijdrage om een aantal zaken toch ten uitvoer te
brengen.
Bergen op Zoom, maart 2022
Janine de Kok, secretaris

