Verslag van de Algemene Vergadering van zondag 22 maart 2015
Aanwezig: Baetens André, Braem Martin, Christiaens Roger, Colpaert Noël, De Backer
Luc, De Beer Chris, De Block Filip, De Bondt Frans, Deckers Peter, De Coninck Louis, De
Groof Robert, De Hauwere Etienne, De Mulder Ronny, De Pagie Jan, De Wert Nico, De
Witte Luc, Janssen Erik, Janssens de Varebeke Jean, Maes Eddy, Mauro Sarah, ‘t Kint
Leo, Vancauwenberghe Sandra, Van de Putte Paul, Van der Gucht Alfred, Vaneygen JeanPierre, Van Remoortere Kristof, Verstraeten Koen
Verontschuldigd en vertegenwoordigd bij volmacht: Baert John, Buyse Sofie, De Brandt
Guido, Hemelaer Ludo, Maes Wilfried, Moenssens Bart, Moorthamers Gertrude, Picavet
Nico, Smitz Herbert, Thys Jos, Vandooren Juliette, Van Driessche Thomas, Van
Remoortere Urbain, Vermeersch Filip
1. Verwelkoming
De algemene vergadering gaat door in de leeszaal van de K.O.K.W., Zamanstraat 49 te
9100 Sint-Niklaas. 27 leden zijn aanwezig en 14 leden zijn vertegenwoordigd bij
volmacht. Dit komt neer op 41 stemgerechtigde leden.
Voorzitter Chris De Beer opent de vergadering om 10.30 u. en verwelkomt alle
aanwezigen.
2. Verslag algemene vergadering van 23 februari 2014
Het verslag van de algemene vergadering van 24 maart 2013 wordt goedgekeurd door
de leden van de algemene vergadering.
Er wordt gevraagd om het verslag reeds kort na de vergadering te mailen naar de leden
van de algemene vergadering.
3. Verkiezing nieuw bestuurslid
De algemene vergadering dient zich uit te spreken over de toetreding van kandidaatbestuurslid Erik Janssen tot de raad van bestuur. Erik stelt zich voor aan de algemene
vergadering. Daarna wordt overgegaan tot een geheime stemming. Erik Janssen wordt
met eenparige stemmen verkozen tot nieuw bestuurslid.
De voorzitter brengt de algemene vergadering op de hoogte van het ontslag van
bestuurslid Bart Moenssens.
4. Jaarrekening 2014
Penningmeester Frans De Bondt geeft – aan de hand van een samenvatting – een
gedetailleerd verslag bij de jaarrekening 2014:
 Inkomsten totaal: € 39.441,61
 Uitgaven totaal: € 36.507,45
 Saldo: € 2.934,16

De jaarrekening 2014 werd reeds voorgelegd aan de raad van bestuur op de vergadering
van 10 januari 2015. Bestuursleden Eddy Maes en Herbert Smitz deden als
commissarissen nazicht van de jaarrekening. De jaarrekening 2014 wordt goedgekeurd
door de algemene vergadering.
De meeste Wase gemeentebesturen deden in 2014 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 2014 bedroeg het saldo van het dr. Jan Van
Raemdonckfonds € 6.458,33.
5. Begroting 2015
De penningmeester geeft toelichting bij de begroting voor 2015:
 Inkomsten totaal: € 32.500
 Uitgaven totaal: € 27.500
 Batig saldo: € 5.000
De prefinanciering van enkele publicaties (WO I gelezen in zijn affiches en Lafreri.
Italiaanse cartografie in de Renaissance) zorgde voor grote uitgaven in 2014. Het is de
bedoeling om in 2015 door verkoop van de publicaties inkomsten te generen, en op die
manier het boekjaar af te sluiten met een batig saldo.
De begroting voor 2015 wordt goedgekeurd door de algemene vergadering.
6. Jaarverslag over de werking van de K.O.K.W. in 2014
Het verslag over de werking van de Kring in 2014 wordt voorgesteld aan de hand van
een beeldverslag, gemaakt door bestuurslid Herbert Smitz. De volgende activiteiten
komen hierin o.a. aan bod:
 Zondag 23/02/2014: algemene vergadering
 Zaterdag 26/04/2014: ledenuitstap naar Henegouwen, met bezoek aan Mons en
Lessines.
 Zaterdag 24/05/2014: inhuldigingsrit van de ‘Wase kleiputter’, gerestaureerde
stoomlocomotief van SVK te Baasrode
 Zondag 22/06/2014: Verzameldingen – Dag van het particulier erfgoed –
tentoonstelling Jean Janssens de Varebeke in leeszaal K.O.K.W.
 Vrijdag 03/10/2014: opening tentoonstelling ‘WOI gelezen in zijn affiches’ i.s.m.
VOS-Vlaamse Vredesvereniging in Calfac, Sint-Jozef-Klein-Seminarie
 Donderdag 13/11/2014: opening tentoonstelling ‘Lafreri. Italiaanse cartografie in
de Renaissance’ (tentoonstelling loopt tot 19 juli 2015) en opening afdeling
Moderne Cartografie in het Mercatormuseum
 Zondag 16/11/2014: voorstelling Annalen, deel 117, gemeentehuis Temse.
7. Overzicht van de jaarplanning in 2015
De voorzitter overloopt de activiteiten die het K.O.K.W.-bestuur heeft gepland tijdens het
lopende werkingsjaar:
 Tot 19/07/2015: tentoonstelling ‘Lafreri. Italiaanse cartografie in de Renaissance’,
Mercatormuseum
 Dinsdag 10/02/2015: Mercatorlezing 'Belgium dat is het Nederlandt' door Hugo De
Schepper, Mercatormuseum
 Dinsdag 10/03/2015: Mercatorlezing 'Op zoek naar Lafreri' door Karen De Coene,
Mercatormuseum
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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
Dinsdag 14/04/2015: Mercatorlezing ‘De conservatie van 16de en 17de eeuwse
kaarten en atlassen’ door Guy De Witte, Mercatormuseum
Zaterdag 18/04/2015: ledenuitstap naar Noord-Brabant, met bezoek aan kasteel
Heeswijk en ’s Hertogenbosch
Zondag 13/09/2015: Open Monumentendag – thema ‘Kapellen’
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 SintNiklaas
Zondag 15/11/2015: voorstelling Annalen, deel 118, gemeentehuis Sint-GillisWaas
In het najaar zal in het museum ‘De Vier Ambachten’ uit Hulst een tentoonstelling
lopen over de familie Hattinga. In het voorjaar 2016 zal deze tentoonstelling
opgesteld worden in Mercatormuseum.
In het voorjaar 2016 zal de tentoonstelling ‘WOI gelezen in zijn affiches’ worden
opgesteld in de stadsbibliotheek van Sint-Niklaas.

Naast deze activiteiten werkt het bestuur intensief verder aan het opruimen en
leegmaken van het Huis Janssens. Het K.O.K.W.-bestuur blijft verder lobbyen bij het
stadsbestuur en de verantwoordelijke overheidsdiensten om de buitenrestauratie van het
Huis Janssens zo spoedig mogelijk aan te vatten.
8. Rondvraag
/
9. Receptie
Na de vergadering volgt een receptie, aangeboden door het bestuur van de K.O.K.W.
Verslag: Kristof Van Remoortere
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