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1. Verwelkoming
De algemene vergadering gaat door in de leeszaal van de K.O.K.W., Zamanstraat 49 te 9100
Sint-Niklaas.
Voorzitter Chris De Beer opent de vergadering om 10.30 u. en verwelkomt alle aanwezigen.
2. Verkiezing nieuw bestuurslid
De algemene vergadering dient zich uit te spreken over de toetreding van kandidaatbestuurslid Nico De Wert tot de raad van bestuur. De voorzitter stelt de kandidaat voor aan de
algemene vergadering. Daarna wordt overgegaan tot een geheime stemming. Nico De Wert
wordt met eenparige stemmen verkozen tot nieuw bestuurslid.
3. Jaarrekening 2010 – goedkeuring
Penningmeester Frans De Bondt geeft – aan de hand van een samenvatting – een gedetailleerd
verslag bij de jaarrekening 2010:
 Inkomsten totaal: € 31.542,84
 Uitgaven totaal: € 22.874,56
 Batig saldo: € 8.668,28
De jaarrekening 2010 werd reeds voorgelegd aan de raad van bestuur op de vergadering van
8 januari 2011. Twee commissarissen, Hektor Colpaert en Jean Janssens de Varebeke, deden
nazicht van de jaarrekening. De jaarrekening 2010 wordt goedgekeurd door de algemene
vergadering.
Bijna alle Wase gemeenten (uitgezonderd Kruibeke en Moerbeke) deden in 2010 een
financiële inbreng van 1 eurocent per inwoner in het dokter Jan Van Raemdonckfonds. Dit
fonds is bestemd om archivalia, oude waardevolle boeken, documenten of kaarten met
betrekking tot het Waasland aan te kopen. Het kan immers van belang zijn om snel te
reageren op wat er zich aandient. Daarnaast werd het fonds gespijsd met een schenking van
Albert Geerinck van 2500 EUR en met een eigen inbreng van de K.O.K.W. van 3000 EUR.
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Op deze manier werd 7798,97 EUR verzameld in het fonds. In 2010 ging de Kring reeds over
tot de aankoop van:
 Kaartenboek van Capitaine (1795).
 Diverse boeken en documenten uit de collectie van Gilbert De Wilde.
 16e-eeuws kaartje (houtsnede) van Vlaanderen van de hand van Sebastian Munster.
 Staande klok uit 1743, gemaakt door Sint-Niklazenaar Pieter Heynderickx.
4. Begroting 2011 – goedkeuring
De penningmeester geeft toelichting bij de begroting voor 2011:
 Inkomsten totaal: € 28.200
 Uitgaven totaal: € 28.200
 Batig saldo: € 0
 Buitengewone uitgaven: € 10.500
De begroting voor 2011 wordt goedgekeurd door de algemene vergadering.
5. Jaarverslag over de werking van de K.O.K.W. in 2010 – goedkeuring
Voorzitter Chris De Beer schetst de werking van de K.O.K.W. gedurende het afgelopen jaar.
 Bestuur: op 9 december 2010 overleed bestuurslid Herman Christiaens.
 Nieuwsbrief: ongeveer 2/3 van de leden ontvangt de nieuwsbrief in elektronische
vorm.
 Annalen: de voorstelling van deel 113 vond plaats op 7 november 2010. Ilke
Werbrouck hield een gelegenheidstoespraak over de evolutie van het Durmelandschap
in de 20ste eeuw.
 Webstek: 2115 unieke bezoekers brachten in 2010 een bezoek aan de website.
 Algemene vergadering: vond plaats op 30 mei 2010 in Verrebroek. Daarna werd een
bezoek gebracht aan de tentoonstelling over Filip Verheyen.
 Restauratie Huis Janssens: het dossier voor de buitenrestauratie is zo goed als klaar.
Volgens de laatste berichten zullen de werken aanvatten in 2013. Daarna staat de
binnenrestauratie op het programma.
 Filip Verheyen: in Verrebroek werd een feestprogramma uitgewerkt n.a.v. de
herdenking van de 300ste sterfdag van Filip Verheyen. De Kring was
vertegenwoordigd in de werkgroep en verleende haar medewerking aan de
tentoonstelling over Filip Verheyen.
 Viering 150 jaar K.O.K.W.: het bestuur spendeerde veel tijd aan de uitwerking van het
feestprogramma n.a.v. het 150-jarig bestaan van de K.O.K.W. in 2011 (zie verder).
 Mercatorjaar 2012: Samen met de stad Sint-Niklaas, de gemeente Kruibeke en
Mercatoria vzw behoort de K.O.K.W. tot de stichtende leden van de vzw Mercator
2012. Onder impuls van de projectmedewerkster zullen diverse activiteiten worden
uitgewerkt in het Mercatorjaar. De K.O.K.W. levert een belangrijke bijdrage aan de
uitwerking van de tentoonstelling Mercator Digitaal, die zal openen op 4 maart 2012
en zal lopen tot eind augustus 2012.
 Erfgoeddag: In samenwerking met de Heemkundige Kring Braem organiseerde de
Kring n.a.v. de Erfgoeddag een fototentoonstelling over het Durmelandschap in Huis
De Fortune te Elversele.
 Medewerking andere activiteiten: de K.O.K.W. verleende in 2010 zijn medewerking
aan diverse activiteiten, o.a.:
o Bruikleen handtasje voor tentoonstelling ‘Van haarnaald tot schoengesp’ in
Zilvermuseum Sterckshof.
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o Bruikleen affiche spoorlijn Mechelen-Terneuzen voor tentoonstelling ‘Op
vakantie gaan’ in MIAT.
o 3 stukken in bruikleen voor tentoonstelling ‘Arm maar Proper’ in SteM.
o Mogelijkheid tot bezoek aan archeologische site ‘Kluizenmolen in Sint-GillisWaas.
6. Jaarplanning 2011
De voorzitter geeft een overzicht van de activiteiten in kader van de viering van het 150-jarig
bestaan van de K.O.K.W.:
 Zaterdag 29/01/2011: algemene vergadering koepel van oudheidkundige kringen en
uitreiking De Potter-Broeckaertprijs.
 Zondag 20/02/2011: opendeurdag, waarbij de etsen van het Huis Janssens werden
voorgesteld. Onthulling gedenkplaat 150 jaar K.O.K.W. bij lindeboom in het
museumpark.
 Dinsdag 22/02/2011: eerste Mercatorlezing: "Genade Genade" door Gert Gielis over
de inquisitie in onze streken in de 16e eeuw.
 Donderdag 17/03/2011: voorstelling buitengewone uitgave over Prosper Thuysbaert te
Lokeren n.a.v. Erfgoeddag.
 Zaterdag 30/04/2011: onthulling gedenkplaat 150 jaar K.O.K.W. en planten van
lindeboom te Lokeren.
 Zondag 22/05/2011: academische zitting op het stadhuis van Sint-Niklaas, minitentoonstelling in de hal van het stadhuis (tot 11/07) en feestmaal.
 Donderdag 01/09/2011: opening tentoonstelling Het Land van Waas in oude kaarten
in SteM (tot 6/11) en voorstelling catalogus.
 Zondag 23/10/2011: kerkhofwandeling met hulde aan dokter Jan van Raemdonck en
andere notabelen uit de lokale geschiedenis.
 Zaterdag 26/11/2011: voorstelling Annalen, deel 114 en symposium Wase Identiteit
op het stadhuis van Sint-Niklaas.
7. Rondvraag
Er wordt voorgesteld om opnieuw een brief te richten naar de Wase gemeentebesturen met de
vraag om hun (jaarlijkse) bijdrage van 1 eurocent per inwoner te storten in het dokter Jan Van
Raemdonckfonds.
In het verleden onderhield de K.O.K.W. een goede samenwerking met de Archeologische
Dienst Waasland (ADW). Er wordt voorgesteld om een duidelijk signaal te geven aan de
dienstdoend directeur Jean-Pierre Van Roeyen, dat de Kring openstaat en vragende partij is
voor een structurele en goede samenwerking met de ADW (vb. voor publicaties).
8. Receptie
Na de vergadering worden de aanwezigen uitgenodigd voor een receptie, aangeboden door het
bestuur van de K.O.K.W.

Verslag: Kristof Van Remoortere
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