
 

 

 
 

Verslag van de Algemene Vergadering van zondag 13 maart 2016 
 

Aanwezig: Bauwelinck Bert, Braem Martin, Buyse Sofie, De Backer Luc, De Beer Chris, 

De Bondt Frans, De Brandt Guido, De Clercq Rudi, De Coninck Louis, De Mulder Ronny, 

De Pagie Jan, Hemelaer Ludo, Janssen Erik, Mauro Sarah, Moorthamers Gertrude, Picavet 

Nico, ‘t Kint Leo, Van Buynder Marcel, Van Remoortere Kristof, Verstraeten Koen 

 

Verontschuldigd en vertegenwoordigd bij volmacht: Baert John, Janssens de Varebeke 

Jean, Maes Eddy, Maes Wilfried, Smitz Herbert, Vancauwenberghe Sandra, Van de Putte 

Paul, Van Driessche Thomas, Van Remoortere Urbain 

 

Verontschuldigd: De Block Filip, De Groof Bob, Van Dooren Juliette 

 

1. Verwelkoming 

 

De algemene vergadering gaat door in de leeszaal van de K.O.K.W., Zamanstraat 49 te 

9100 Sint-Niklaas. 20 leden zijn aanwezig en 9 leden zijn vertegenwoordigd bij volmacht. 

Dit komt neer op 29 stemgerechtigde leden. 

 

Voorzitter Chris De Beer opent de vergadering om 10.30 u. en verwelkomt alle 

aanwezigen.  

 

2. Verslag algemene vergadering van 22 maart 2015 

 

Het verslag van de algemene vergadering van 22 maart 2015 wordt goedgekeurd door 

de leden van de algemene vergadering. 

 

3. Verkiezing nieuwe bestuursleden voor periode 2016-2020 

 

De algemene vergadering gaat over tot de verkiezing van een nieuwe bestuursploeg voor 

de periode 2016-2020. Ludo Hemelaer is geen kandidaat-bestuurslid meer. De voorzitter 

dankt hem voor zijn jarenlange inzet als bestuurslid en ondervoorzitter van de Kring. De 

voorzitter stelt de kandidaat-bestuursleden voor aan de algemene vergadering. 

 

De stemgerechtigde leden verklaren zich akkoord met de toetreding tot de raad van 

bestuur van: 

- Sofie Buyse, met 29 ja-stemmen 

- Alain Debbaut, met 29 ja-stemmen 

- Chris De Beer, met 29 ja-stemmen 

- Frans De Bondt, met 29 ja-stemmen 

- Ronny De Mulder, met 28 ja-stemmen en 1 onthouding 

- Erik Janssen, met 28 ja-stemmen en 1 onthouding 

- Eddy Maes, met 27 ja-stemmen en 2 onthoudingen 

- Herbert Smitz, met 29 ja-stemmen 

- Sandra Vancauwenberghe, met 29 ja-stemmen 

- Kristof Van Remoortere, met 29 ja-stemmen 

- Koen Verstraeten, met 29 ja-stemmen. 
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4. Jaarrekening 2015 

 

Penningmeester Frans De Bondt geeft – aan de hand van een samenvatting – een 

gedetailleerd verslag bij de jaarrekening 2015: 

 Inkomsten totaal: € 33.347,05 

 Uitgaven totaal: € 18.925,71 

 Saldo: € 14.421,34 

 

De jaarrekening 2015 werd reeds voorgelegd aan de raad van bestuur op de vergadering 

van 6 februari 2016. Bestuursleden Eddy Maes en Herbert Smitz deden als 

commissarissen nazicht van de jaarrekening. De jaarrekening 2015 wordt goedgekeurd 

door de algemene vergadering. 

 

De meeste Wase gemeentebesturen deden in 2015 opnieuw een financiële inbreng van 

1 eurocent per inwoner in het dokter Jan Van Raemdonckfonds. Jaarlijks wordt aan de 

deelnemende gemeenten gerapporteerd over de gerealiseerde aankopen/restauraties 

met de middelen uit dit fonds. Eind 2015 bedroeg het saldo van het dr. Jan Van 

Raemdonckfonds € 7.221,25. 

 

5. Begroting 2016 

 

De penningmeester geeft toelichting bij de begroting voor 2016: 

 Inkomsten totaal: € 40.400  

 Uitgaven totaal: € 26.900 

 Batig saldo: € 13.500 

 

Aan inkomstenzijde is er onduidelijkheid over de provinciale subsidie, die aan de Oost-

Vlaamse oudheidkundige kringen wordt toegekend. Waarschijnlijk zal pas bij het begin 

van de volgende legislatuur duidelijk zijn wie deze bevoegdheid zal overnemen. In het 

kader van de restauratie van het Huis Janssens en de latere aankleding/inrichting ervan 

is het de bedoeling om ook 2016 af te sluiten met een spaarreserve. 

 

De begroting voor 2016 wordt goedgekeurd door de algemene vergadering. 

 

6. Jaarverslag over de werking van de K.O.K.W. in 2015 

 

Het verslag over de werking van de Kring in 2015 wordt voorgesteld aan de hand van 

een beeldverslag, gemaakt door bestuurslid Herbert Smitz. De volgende activiteiten 

komen hierin o.a. aan bod: 

 Zondag 25/01/2015: nieuwjaarsreceptie met geleid bezoek aan tentoonstelling 

‘Lafreri. Italiaanse cartografie in de Renaissance’, Mercatormuseum. De 

tentoonstelling liep tot 19 juli 2015 

 Dinsdag 10/02/2015: Mercatorlezing 'Belgium dat is het Nederlandt' door Hugo De 

Schepper, Mercatormuseum 

 Zaterdag 21/03/2015: Colloquium ‘Il maintiendrait. Willem I en het Koninkrijk der 

Nederlanden’ i.s.m. Erfgoedcel Waasland en het Algemeen-Nederlands Verbond, 

gemeentehuis Temse 

 Zaterdag 18/04/2015: ledenuitstap naar Noord-Brabant, met bezoek aan kasteel 

Heeswijk en ’s Hertogenbosch 

 Zondag 02/06/2015: tegenbezoek van Le Cercle Archéologique de Mons aan het 

Waasland 

 Maandag 21/09/2015: academische zitting i.v.m. herdenking 200 jaar Willem I + 

voorstelling DVD over schilderij i.v.m. eedaflegging uit Vredeszaal, stadhuis Sint-

Niklaas 

 Zondag 15/11/2015: voorstelling Annalen, deel 118, gemeentehuis Sint-Gillis-

Waas 
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 Zaterdag 21/11/2015: onthulling infobord n.a.v. herdenking 700 jaar Stekense 

Vaart en gedenkplaat bij lindeboom van de Kring, Tragelstraat te Stekene t.h.v. 

Spoorwegzate 

 Zaterdag 05/12/2015: voorstel boek ‘Tony Herbert (1902-1959), een veelzijdig 

leven’ i.s.m. historische kring De Leiegouw en de stadsbesturen van Lokeren en 

Kortrijk, zolder Stedelijke Bibliotheek Lokeren. 

 

7. Overzicht van de jaarplanning in 2016 

 

De voorzitter overloopt de activiteiten die het K.O.K.W.-bestuur heeft gepland tijdens het 

lopende werkingsjaar: 

 Vrijdag 08/01/2016: opening tentoonstelling ‘WO I gelezen in zijn affiches’, 

Stedelijke Bibliotheek Sint-Niklaas. De tentoonstelling liep tot 7 februari 

 Zondag 31/01/2016: opening tentoonstelling ‘De Hattinga’s laten in hun kaarten 

kijken’ i.s.m. museum De Vier Ambachten, Mercatormuseum. De tentoonstelling 

loopt tot 24 april 

 Dinsdag 15/03/2016: Mercatorlezing ‘Nen vaert door het Waesland naar zee' door 

Herbert Smitz, Mercatormuseum 

 Dinsdag 19/04/2016: Mercatorlezing ‘De Hattinga’s. Predikanten, geneesheren, 

bestuurders en vooral kaartenmakers' door Marc Buise, Mercatormuseum 

 Zondag 24/04/2016: Erfgoeddag met als thema ‘Rituelen’, tentoonstelling met 

selectie drukwerkjes uit collectie Strybol-Vercruyssen, de Salons 

 Zaterdag 30/04/2016: ledenuitstap naar Cassel en Poperinge. In Cassel wordt een 

bezoek gebracht aan de tentoonstelling over Mercator en Ortelius in het Musée de 

Flandre 

 Zondag 11/09/2016: deelname aan Open Monumentendag 

 Zondag 20/11/2016: voorstelling Annalen, deel 119, stadhuis Lokeren. 

 

Naast deze activiteiten zal de nieuwe bestuursploeg het komende jaar intensief verder 

werken aan de voorbereidingen in het kader van de herdenking van 800 jaar Sint-Niklaas 

in 2017 en aan het opruimen en leegmaken van het Huis Janssens.  

 

1) Herdenking 800 jaar Sint-Niklaas:  

 De K.O.K.W. werkt samen met het SteM en het Stadsarchief aan een 

dubbeltentoonstelling rond de geschiedenis van Sint-Niklaas. De tentoonstelling in 

het SteM zal eind augustus 2017 openen. 

 Een topstuk dat op deze tentoonstelling te zien zal zijn, is de unieke 19de-eeuwse 

pomp van de oude vismijn (Grote Markt). Deze pomp werd teruggevonden in 

Moerzeke en door de eigenaars geschonken aan de Kring. De pomp wordt nu 

gerestaureerd in functie van de komende tentoonstelling. 

 

2) Restauratie Huis Janssens: 

 Het restauratiedossier voor de buitenrestauratie van het Huis Janssens werd begin 

2016 goedgekeurd door de Vlaamse Overheid. Het stadsbestuur kan nu het 

aanbestedingsdossier opstarten. De restauratiewerken zullen ten vroegste in het 

najaar kunnen starten. 

 Bestuursleden en medewerkers zullen in 2016 een versnelling hoger schakelen bij 

het opruimen en leegmaken van het Huis Janssens. 

 Daarnaast is het ook de taak van de nieuwe bestuursploeg om samen met de 

stadsdiensten na te denken over de binnenrestauratie, inrichting en invulling van 

het Huis Janssens. 

 

8. Rondvraag 

 

/ 
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9. Receptie 

 

Na de vergadering volgt een receptie, aangeboden door het bestuur van de K.O.K.W. 

 

 

Verslag: Kristof Van Remoortere 

 


