
 

 

 
Verslag van de Algemene Vergadering van zondag 18 maart 2018 

 

Aanwezig: Baetens André, Buyse Sofie, Christiaens Roger, De Beer Christiaan, De Block 

Filip, De Bondt Frans, De Clercq Rudi, De Keyzer Frederik, De Mulder Ronny, De Pagie 

Jan, De Witte Luc, Deckers Peter, Hemelaer Ludo, Janssen Erik, Maes Eddy, Mauro 

Sarah, Picavet Nico, Smitz Herbert, Vancauwenberghe Sandra, Van Remoortere Kristof, 

Verstraeten Koen 

 

Verontschuldigd en vertegenwoordigd bij volmacht: Baert John, De Brandt Guido, 

Moenssens Bart, Moorthamers Gertrude, Van de Putte Paul, Van Dooren Juliette, Van 

Driessche Thomas, Van Remoortere Urbain 

 

Verontschuldigd: Luc Chalmet, Wilfried Maes 

 

1. Verwelkoming 

 

De algemene vergadering gaat door in het Mercatormuseum te Sint-Niklaas. 21 leden 

zijn aanwezig en 8 leden zijn vertegenwoordigd bij volmacht. Dit komt neer op 29 

stemgerechtigde leden. 

 

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

aanwezigen.  

 

2. Verslag algemene vergadering van 19 maart 2017 

 

Het verslag van de algemene vergadering van 19 maart 2017 wordt goedgekeurd door 

de leden van de algemene vergadering. 

 

3. Verkiezing nieuw bestuurslid en samenstelling raad van bestuur 

 

De voorzitter brengt de algemene vergadering op de hoogte van het ontslag van 

bestuursleden Herbert Smitz en Alain Debbaut. Herbert blijft actief als webmaster, 

organisator van de ledenreis en commissaris voor nazicht van de jaarrekening. Alain zal 

de redactie van de Annalen 2018 nog op zich nemen.  

 

De andere leden van de raad van bestuur zijn kandidaat. Daarnaast is er ook een nieuw 

kandidaat-bestuurslid, namelijk Rudi De Clercq. Rudi stelt zich voor aan de algemene 

vergadering. Daarna wordt overgegaan tot een geheime stemming. Alle kandidaten 

worden verkozen. 

 

Op de raad van bestuur van deze ochtend werd beslist dat Sandra Vancauwenberghe de 

functie van ondervoorzitter zal opnemen. 

 

De raad van bestuur is dus vanaf heden als volgt samengesteld: 

- Voorzitter: Christiaan De Beer 

- Ondervoorzitter: Sandra Vancauwenberghe 

- Penningmeester: Frans De Bondt 

- Secretaris: Kristof Van Remoortere 

- Bestuursleden: Sofie Buyse, Rudi De Clercq, Ronny De Mulder, Erik Janssen, Eddy 

Maes, Koen Verstraeten. 
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De publicatie van de bestuurders in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad zal spoedig in 

orde worden gebracht.  

 

3. Jaarrekening 2017 

 

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

gedetailleerd verslag bij de jaarrekening 2017: 

 Inkomsten totaal: € 47.868,37 

 Uitgaven totaal: € 28.799,34 

 Saldo: € 19.069,03 

 

De jaarrekening 2017 werd reeds voorgelegd aan de raad van bestuur op de vergadering 

van 3 februari 2018. Eddy Maes en Herbert Smitz deden als commissarissen nazicht van 

de jaarrekening. Herbert licht het verslag van de commissarissen toe. De jaarrekening 

2017 wordt goedgekeurd door de algemene vergadering. 

 

4. Begroting 2018 

 

De penningmeester geeft toelichting bij de begroting voor 2018: 

 Inkomsten totaal: € 66.800  

 Uitgaven totaal: € 59.500 

 Batig saldo: € 7.300 

 

Het is de bedoeling om ook 2018 af te sluiten met een spaarreserve. De opbouw van een 

overschot is noodzakelijk om de latere inrichting van het Huis Janssens te bekostigen.  

 

De begroting voor 2018 wordt goedgekeurd door de algemene vergadering. 

 

5. Dr. Jan Van Raemdonckfonds 

 

Alle Wase gemeenten, met uitzondering van Kruibeke en Moerbeke, deden in 2017 

opnieuw een financiële inbreng van 1 eurocent per inwoner in het dr. Jan Van 

Raemdonckfonds. Met deze inkomsten koopt het fonds materiaal aan dat nuttig is voor 

de vzw. Er werd in 2017 voor zo’n 3.000 euro kaartmateriaal aangekocht. Eind 2017 

bedroeg het saldo van het dr. Jan Van Raemdonckfonds € 2.532,88 euro.  

 

Via de nieuwsbrief worden de leden geïnformeerd over de nieuwe aanwinsten. Jaarlijks 

wordt hierover ook aan de deelnemende gemeenten gerapporteerd.  

 

6. Overzicht van de jaarplanning in 2018 

 

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

lopende werkingsjaar: 

 Dinsdagen 13/03, 17 en 24/04 en 08/05/2018: Mercatorlezingen. 

 Zondag 22/04/2018: Erfgoeddag met als thema ‘Kiezen’. De Kring zal in 

samenwerking met Bibliotheca Wasiana een tentoonstelling in het vredegerecht 

van Sint-Niklaas organiseren. 

 Zaterdag 28/04/2018: ledenuitstap naar Luik. Er zijn nog een 10-tal plaatsen vrij. 

 Vrijdag 18/05/2018: voorstelling van bijzondere uitgave over notaris Clement 

Heirman (een Waas spion) door Rudi De Clercq in Moerbeke. 

 Donderdag 28/06/2018: onthulling lindeboom in Moerbeke n.a.v. de herdenking 

van de 100ste verjaardag van de geboorte van Anton Van Wilderode. 

 Zondag 21/10/2018: voorstelling Annalen, deel 121. 

 In het najaar zullen nog enkele lezingen i.s.m. het SteM georganiseerd worden, 

alsook een geleid bezoek aan de tentoonstelling ‘Het kamp van Lokeren, 1944-

1947’ in het Stadsmuseum van Lokeren. 
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Naast deze activiteiten staan het komende jaar de volgende projecten op het 

programma: 

 

1) Gesubsidieerde beroepskracht 

 Er werd een dossier ingediend in het kader het transitiereglement voor culturele 

projecten met een bovenlokale uitstraling. Dit dossier werd goedgekeurd door 

minister van Cultuur Sven Gatz, zodat de Kring kan beschikken over een subsidie 

van 22.500 euro.  

 Dit bedrag zal grotendeels besteed worden aan de aanstelling van een 

beroepskracht. Sinds 15 februari is Daniëlle Caluwé aan de slag als deeltijdse 

archiveringsmedewerker. Haar contract loopt tot 31 december 2018. Haar 

takenpakket omvat het opruimen, beschrijven en inventariseren van de 3D-

voorwerpen, die zich nog op de 2de verdieping van de annex bevinden.  

 

2) Restauratie Huis Janssens: 

 Binnen een goede maand (afhankelijk van de weersomstandigheden) zullen de  

buitenrestauratiewerken aan het Huis Janssens, die startten in november 2016, 

voltooid zijn. Het resultaat mag gezien worden.  

 De binnenrestauratie zal ook vrij snel aanvatten. Intussen zijn de gesprekken 

i.v.m. de invulling van 2de verdieping en zolderverdieping van het Huis Janssens 

opgestart met de het stadsbestuur. De raad van bestuur bereidde een 

conceptnota voor en zal er alles aan doen om het beschikkingsrecht over het Huis 

Janssens te vrijwaren.  

 In het museumbeleidsplan is bepaald dat De Salons en het Exlibriscentrum 

onttrokken worden aan de werking van de Stedelijke Musea. De opdracht van de 

Stedelijke Musea zal zich focussen op het Mercatormuseum, het SteM en het Huis 

Janssens. 

 

7. Jaarverslag over de werking van de K.O.K.W. in 2017 

 

Het verslag over de werking van de Kring in 2017 wordt voorgesteld aan de hand van 

een beeldverslag, gemaakt door Herbert Smitz. De volgende activiteiten komen hierin 

o.a. aan bod: 

 Zondag 19/03/2017: algemene vergadering + onthulling lindeboom in Elversele 

n.a.v. 500ste verjaardag van het begin van de reformatie en ter herdenking van de 

gebroeders Verdickt uit Elversele, 16de-eeuwse martelaren. 

 Zaterdag 20/05/2017: ledenuitstap naar Doornik in het kader van 800 jaar Sint-

Niklaas. 

 Zondag 10/09/2017: Open Monumentendag + onthulling lindeboom in Sinaai 

n.a.v. 800 jaar parochie/gemeente Sinaai. 

 Zondag 15/10/2017: voorstelling Annalen, deel 120, Sint-Nicolaaskerk, Sint-

Niklaas. 

 Zaterdag 26/08 t/m zondag 19/11/2017: tentoonstelling ‘Zijde gij ook van 

Sinnekloas?’ in tentoonstellingszaal SteM, Zwijgershoek. Op woensdag 27/11 

werd een geleid bezoek georganiseerd voor de leden o.l.v. curator Sandra 

Vancauwenberghe. 

 Dinsdag 12/09/2017: lezing ‘Johanna van Constantinopel’ door Els De Paermentier 

(Universiteit Gent), SteM, Zwijgershoek. 

 Zaterdag 7/10 t/m maandag 6/11/2017: tentoonstelling ’80 topstukken, 1217-

2017’, trouwzaal stadhuis Sint-Niklaas. Op dinsdag 10/10 gidste Sandra 

Vancauwenberghe geïnteresseerde leden doorheen deze tentoonstelling. 

 Zaterdag 25/11/2017: colloquium ‘Le jardin de la Flandre? Aspecten van het Wase 

landschap’ in samenwerking met Erfgoedcel Waasland en Erfpunt, Erfgoedhuis Hof 

ter Welle, Beveren. 

 Evolutie van de restauratiewerken aan het Huis Janssens. 
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8. Rondvraag 

 

 De digitale versies van de Annalen, jaargangen 1861 t/m 2008, werden te koop 

aangeboden aan de leden via een USB-stick. Aangezien de eerste 50 exemplaren 

snel waren verkocht, besliste de raad van bestuur om tweede reeks van 50 USB-

sticks te laten aanmaken. Ook deze voorraad is uitverkocht. Er zullen geen 

bijkomende exemplaren besteld worden. De verkoop van de USB-sticks leverde 

een 10-tal nieuwe leden op. Het is de bedoeling om binnen een aantal jaar 

opnieuw een USB-stick uit te geven met daarop ook de laatste digitale Annalen 

(met uitzondering van de laatste 5 jaargangen). Op termijn kan ook overwogen 

worden om de Annalen digitaal te ontsluiten via de website. 

 

 Er wordt gevraagd om een inhoudstafel op te nemen bij langere artikels in de 

Annalen. Hierdoor krijgt de lezer zicht op de structuur van het artikel, wat de 

leesbaarheid bevordert. De voorzitter antwoordt dat deze opmerking zal 

doorgegeven worden aan de redactieraad. 

 

 Er wordt aandacht gevraagd om de nodige stappen te ondernemen m.b.t. de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei 2018 van 

kracht wordt. Het gaat om het beschermen van de rechten van Europese burgers 

van wie de persoonsgegevens worden verwerkt. Alle organisatie, dus ook vzw’s, 

moeten voldoen aan deze nieuwe, strenge normen van de Europese Unie. De 

voorzitter deelt mee dat het item deze ochtend reeds besproken werd op de 

bestuursvergadering. De secretaris heeft zich ingeschreven op een infomoment 

over deze verordening. Het bestuur zal de verplichtingen inzake de AVG 

nauwgezet opvolgen. 

 

9. Receptie 

 

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

 

 

Verslag: Kristof Van Remoortere 

 


