Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas vzw
Verslag van de Algemene Vergadering van zondag 29 januari 2012
Aanwezig: Baetens André, Braem Martin, Buyse Sofie, Christiaens Roger, Colpaert Hektor,
Colpaert Noël, De Beer Chris, De Bondt Frans, De Brandt Guy, De Coninck Louis, De
Mulder Ronny, Debbaut Alain, Hemelaer Ludo, Heyman Erik, Heymans Raymond, Janssens
de Varebeke Jean, Maes Eddy, Moenssens Bart, Moorthamers Gertrude, Picavet Nico, Smitz
Herbert,’t Kint Leo, Vancauwenberghe Sandra, Van der Gucht Alfred, Van de Putte Paul,
Van Driessche Thomas, Van Remoortere Kristof, Verstraeten Koen
Verontschuldigd en vertegenwoordigd bij volmacht: Baert John, Deckers Peter, Maes
Wilfried, Thys Jos, Van Dooren Juliette, Van Remoortere Urbain
Verontschuldigd: De Wert Nico, De Witte Luc
1. Verwelkoming
De algemene vergadering gaat door in de leeszaal van de K.O.K.W., Zamanstraat 49 te 9100
Sint-Niklaas. 28 effectieven leden zijn aanwezig en 6 leden zijn vertegenwoordigd bij
volmacht. Dit komt neer op 34 stemgerechtigde leden.
Voorzitter Chris De Beer opent de vergadering om 10.30 u. en verwelkomt alle aanwezigen.
2. Verkiezing nieuwe bestuursleden voor periode 2012-2015
De algemene vergadering gaat over tot verkiezing van een nieuwe bestuursploeg voor de
periode 2012-2015. Alfred Van der Gucht, Hektor Colpaert en Jean Janssens de Varebeke zijn
geen kandidaat-bestuursleden meer. De voorzitter dankt hen voor hun jarenlange inzet als
bestuursleden van de Kring. De kandidaat-bestuursleden stellen zich voor aan de algemene
vergadering.
De effectieve leden verklaren zich akkoord met de toetreding tot de raad van bestuur van:
- Buyse Sofie, met 34 ja-stemmen
- De Beer Chris, met 34 ja-stemmen
- De Bondt Frans, met 34 ja-stemmen
- Debbaut Alain, met 34 ja-stemmen
- De Mulder Ronny, met 34 ja-stemmen
- De Wert Nico, met 28 ja-stemmen, 4 nee-stemmen en 2 onthoudingen
- Hemelaer Ludo, met 32 ja-stemmen, 1 nee-stem en 1 onthouding
- Maes Eddy, met 34 ja-stemmen
- Moenssens Bart, met 34 ja-stemmen
- Smitz Herbert, met 34 ja-stemmen
- Vancauwenberghe Sandra, met 33 ja-stemmen
- Van Driessche Thomas, met 33 ja-stemmen
- Van Remoortere Kristof, met 34 ja-stemmen
- Verstraeten Koen, met 34 ja-stemmen.
3. Jaarrekening 2011 – goedkeuring
Penningmeester Frans De Bondt geeft – aan de hand van een samenvatting – een gedetailleerd
verslag bij de jaarrekening 2011:
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Inkomsten totaal: € 50.542,46
Uitgaven totaal: € 47.685,11
Saldo: € 2.857,35

De jaarrekening 2011 werd reeds voorgelegd aan de raad van bestuur op de vergadering van
21 januari 2012. Jean Janssens de Varebeke deed nazicht van de jaarrekening. Het debat over
een verhoging van de lidgelden zal dit jaar worden gevoerd binnen de raad van bestuur. De
jaarrekening 2011 wordt goedgekeurd door de algemene vergadering.
Bijna alle Wase gemeenten (uitgezonderd Kruibeke en Moerbeke) deden in 2011 opnieuw een
financiële inbreng van 1 eurocent per inwoner in het dokter Jan Van Raemdonckfonds. Met
de middelen uit dit fonds ging de Kring in 2011 over tot de aankoop van de Kronieken van
Brabant en kaarten van Sanson. Ook de gemeente Zwijndrecht zegde toe om in 2012 bij te
dragen in dit fonds.
 Inkomsten totaal: € 6.588,94
 Uitgaven totaal: € 1.688,20
 Saldo: € 4.900,74
4. Begroting 2012 – goedkeuring
De penningmeester geeft toelichting bij de begroting voor 2012:
 Inkomsten totaal: € 21.500
 Uitgaven totaal: € 21.500
 Batig saldo: € 0
 Buitengewone uitgaven: € 18.000 (bestemd voor informatica, bindwerk en digitale
kaartentafel).
De begroting voor 2012 wordt goedgekeurd door de algemene vergadering.
5. Jaarverslag over de werking van de K.O.K.W. in 2011 – goedkeuring
De voorzitter blikt terug op de activiteiten n.a.v. 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.
 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.
De voorzitter besluit dat we kunnen spreken van een geslaagd feestjaar met een aantal
hoogtepunten, aangevuld met enkele, kleinere activiteiten. Ook de reguliere werking (beheer
documentatiecentrum en uitbouw digitaliseringsprojecten) kreeg de nodige aandacht.
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6. Jaarplanning 2012
De voorzitter geeft een overzicht van de geplande activiteiten in het Mercatorjaar. Dit betreft
zowel eigen producties, als projecten waaraan de Kring zijn medewerking verleent.
 Vrijdag 13/01/2012: opening tentoonstelling 'Het Waasland en Temse in oude kaarten'
in gemeentemuseum van Temse (tot 19/02).
 Zondag 04/03/2012: opening tentoonstelling 'Mercator Digitaal' in SteM (tot 26/08).
 Dinsdag 13/03/2012: Mercatorlezing 'Jan Van Raemdonck, armendokter en
oudheidkundige' door Koen Verstraeten.
 Donderdag 22/03/2012: opening tentoonstelling 'Bibliothecae Gerardi Mercatoris' in
Mercatormuseum (tot 30/06).
 Zaterdag 31/03/2012: busreis naar Duisburg.
 Woensdag 25/04 t/m zaterdag 28/04/2012: Mercator Revisited - Cartography in the
age of discovery - Internationaal congres.
 Zaterdag 28/04/2012: Open kaart - Cartografie van Liber Floridus tot GIS - Nationaal
congres (SteM).
 Zondag 25/11/2012: Voorstelling Annalen deel 115.
Naast deze activiteiten staan diverse Mercatorlezingen op het programma. Alle leden zullen
een gratis museumkaart ontvangen van de Stedelijke Musea Sint-Niklaas, zodat zij gratis
toegang hebben tot de tentoonstellingen en lezingen. N.a.v. het Mercatorjaar realiseerde de
Kring een DVD over Mercator (regie van Hedwige Daenens en sponsoring van vzw Mercator
2012 en de Maatschappij Linkerscheldeoever). De DVD zal aangemaakt worden op 300
exemplaren en verkocht worden tegen € 10 (o.a. in leeszaal K.O.K.W., het SteM, toeristische
dienst). De restauratie van het Huis Janssens zal ten vroegste in 2013-2014 aanvatten.
7. Rondvraag
De voorzitter deelt mee dat de stoomlocomotief van Scheerders-Van Kerckhove volledig is
gerestaureerd en opnieuw rijvaardig is. De Kring blijft eigenaar van de stoomlocomotief.
Volgens de overeenkomst zal de locomotief door de vzw Stoomtrein Dendermonde-Puurs
worden ingezet op de museumspoorlijn tussen Baasrode en Puurs. Bij gelegenheid zullen de
leden van de algemene vergadering worden uitgenodigd om een ritje te maken met de
gerestaureerde stoomlocomotief.
Er wordt gevraagd om het verslag van de vorige algemene vergadering ter goedkeuring te
agenderen. De verslagen van de vorige algemene vergaderingen zijn terug te vinden op de
website. Er wordt ook steeds een korte samenvatting opgenomen in het jaarverslag in de
Annalen.
8. Vertoning DVD over Mercator + Receptie
Aansluitend op de vergadering wordt de DVD over Mercator, die de Kring realiseerde n.a.v.
het Mercatorjaar 2012, in primeur getoond aan de leden van de algemene vergadering. Daarna
volgt een receptie, aangeboden door het bestuur van de K.O.K.W.
Verslag: Kristof Van Remoortere
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