Verslag van de Algemene Vergadering van zondag 19 maart 2017
Aanwezig: Braem Martin, Buyse Sofie, Chalmet Luc, De Beer Christiaan, De Block Filip,
De Bondt Frans, De Brandt Guido, De Clercq Rudi, De Coninck Louis, De Mulder Ronny,
De Pagie Jan, Deckers Peter, Hemelaer Ludo, Maes Eddy, Mauro Sarah, Smitz Herbert,
Vael Gunther, Vancauwenberghe Sandra, Vaneygen Jean-Pierre, Van Remoortere Kristof,
Verstraeten Koen
Verontschuldigd en vertegenwoordigd bij volmacht: Baert John, Baetens André,
Christiaens Roger, Janssen Erik, Janssens de Varebeke Jean, Moorthamers Gertrude,
Picavet Nico, Van de Putte Paul, Van Dooren Juliette, Van Driessche Thomas, Van
Remoortere Urbain
Verontschuldigd: De Groof Bob, Maes Wilfried
1. Verwelkoming
De algemene vergadering gaat door op de zolder van Huis De Fortune, Dorpstraat 56 te
9140 Elversele. 21 leden zijn aanwezig en 11 leden zijn vertegenwoordigd bij volmacht.
Dit komt neer op 32 stemgerechtigde leden.
Voorzitter Chris De Beer opent de vergadering om 10u. en verwelkomt alle aanwezigen.
2. Verslag algemene vergadering van 13 maart 2016
Het verslag van de algemene vergadering van 13 maart 2016 wordt goedgekeurd door
de leden van de algemene vergadering.
3. Jaarrekening 2016
Penningmeester Frans De Bondt geeft – aan de hand van een samenvatting – een
gedetailleerd verslag bij de jaarrekening 2016:
 Inkomsten totaal: € 38.070,96
 Uitgaven totaal: € 21.217,87
 Saldo: € 16.853,09
De jaarrekening 2016 werd reeds voorgelegd aan de raad van bestuur op de vergadering
van 4 februari 2017. Bestuursleden Eddy Maes en Herbert Smitz deden als
commissarissen nazicht van de jaarrekening. Er wordt steeds getracht om maximaal in te
spelen op de ter beschikking gestelde subsidies. De aankoop van materiaal voor het
leegmaken van het Huis Janssens was in 2016 een grote kost. De jaarrekening 2016
wordt goedgekeurd door de algemene vergadering.
4. Begroting 2017
De penningmeester geeft toelichting bij de begroting voor 2017:
 Inkomsten totaal: € 38.800
 Uitgaven totaal: € 24.900
 Batig saldo: € 13.900

Het is de bedoeling om ook 2017 af te sluiten met een spaarreserve. De opbouw van een
overschot is noodzakelijk om de latere inrichting van het Huis Janssens te bekostigen.
Het is nog onduidelijk wat er met de subsidie (ca. € 2.600) van het Oost-Vlaams Verbond
van Kringen voor Geschiedenis zal gebeuren. Waarschijnlijk zal pas bij het begin van de
volgende legislatuur duidelijk zijn wie deze bevoegdheid zal overnemen.
Voor de organisatie van de tentoonstellingen in het kader van 800 jaar Sint-Niklaas
beloofde de K.O.K.W. om € 5.000 in te brengen via sponsoring. Er wordt opgemerkt dat
deze uitgave en de bijhorende inkomsten via sponsoring dienen opgenomen te worden in
de begroting.
De begroting voor 2017 wordt goedgekeurd door de algemene vergadering.
5. Dr. Jan Van Raemdonckfonds
Alle Wase gemeenten, met uitzondering van Kruibeke en Moerbeke, deden in 2016
opnieuw een financiële inbreng van 1 eurocent per inwoner in het dr. Jan Van
Raemdonckfonds. De gemeente Zwijndrecht stortte voor het eerst. De gemeente
Kruibeke had toegezegd, maar deed geen storting. De vzw K.O.K.W. stortte zelf ook
€ 1.000 in het fonds. Er werd voor zo’n € 6.000 kaartmateriaal aangekocht /
gerestaureerd. Jaarlijks wordt hierover aan de deelnemende gemeenten gerapporteerd.
Eind 2016 bedroeg het saldo van het dr. Jan Van Raemdonckfonds € 1.051. Voorlopig
wordt een rem gezet op nieuwe cartografische aankopen, zodat het fonds opnieuw kan
aangroeien.
Vanuit de vergadering wordt gevraagd om het dr. Jan Van Raemdonckfonds als een apart
punt in het verslag te behandelen, omdat dit losstaat van de vzw.
6. Overzicht van de jaarplanning in 2017
De voorzitter overloopt de activiteiten die het K.O.K.W.-bestuur heeft gepland tijdens het
lopende werkingsjaar:
 Dinsdagen 7 en 21/03, 18 en 25/04/2017: Mercatorlezingen
 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
 Zondag 23/04/2017: Erfgoeddag met als thema ‘Zorg’
 Zaterdag 06/05/2017: onthulling lindeboom in Kemzeke n.a.v. 900 jaar
parochie/gemeente Kemzeke
 Zaterdag 20/05/2017: ledenuitstap naar Doornik in het kader van 800 jaar SintNiklaas. Er werd geopteerd voor een bus met 60 zitplaatsen; er zijn nog 10
plaatsen vrij
 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, SintNiklaas
 Zaterdag 25/11/2017: colloquium 'Wase landschap door de eeuwen heen' in
samenwerking met Erfgoedcel Waasland en Erfpunt in Erfgoedhuis Hof ter Welle,
Beveren.
Naast deze activiteiten staan het komende jaar de volgende projecten op het
programma:
1) Restauratie Huis Janssens:
 De restauratiewerken aan het Huis Janssens, die startten in november 2016,
zitten op schema.
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Voor het dossier van de binnenrestauratie zullen ook sneller dan verwacht
financiële middelen vrijgemaakt kunnen worden.
De raad van bestuur doet reeds een denkoefening rond de functionele invulling
van 2de verdieping en zolderverdieping van het Huis Janssens, die ter beschikking
zullen zijn voor de K.O.K.W.-werking.

2) Herdenking 800 jaar Sint-Niklaas:
 Sandra Vancauwenberghe geeft toelichting bij de organisatie van de twee
tentoonstellingen rond 800 jaar Sint-Niklaas, die samen met het SteM, het
Stadsarchief en de K.O.K.W. worden georganiseerd. De tentoonstelling ‘
80 topstukken’ zal plaatsvinden in de trouwzaal op het stadhuis en openen op
4 oktober. De tentoonstelling ‘Zijde gij ook van Sinnekloas?’ zal vanaf
26 augustus lopen in het SteM. Het is de bedoeling van deze dubbeltentoonstelling om bezoekers een stuk fierheid mee te geven over de stad SintNiklaas. De Kring levert ongeveer een kwart van de tentoongestelde stukken aan.
 Aan deze tentoonstellingen zullen ook rondleidingen en lezingen gekoppeld
worden. Prof. Els De Paermentier (Universiteit Gent) zegde reeds toe om een
lezing te houden over het belang van de figuur van Johanna van Constantinopel.
 Ook 800 jaar Sinaai wordt herdacht. De Open Monumentendag zal in het teken
staan van Sinaai. De Kring zal dan een lindeboom inhuldigen.
7. Jaarverslag over de werking van de K.O.K.W. in 2016
Het verslag over de werking van de Kring in 2016 wordt voorgesteld aan de hand van
een beeldverslag, gemaakt door bestuurslid Herbert Smitz. De volgende activiteiten
komen hierin o.a. aan bod:
 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. oudheidkundige kring De Vier Ambachten, Mercatormuseum. De
tentoonstelling liep tot 24 april
 Dinsdag 15/03/2016: Mercatorlezing ‘Nen vaert door het Waesland naar zee' door
Herbert Smitz, Mercatormuseum
 Zaterdag 16/04/2016: viering van Ludo Hemelaer, gewezen ondervoorzitter, in
Lokeren
 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 werd een
bezoek gebracht aan de tentoonstelling over Mercator en Ortelius in het Musée de
Flandre
 Zondag 11/09/2016: deelname aan Open Monumentendag met tentoonstelling
kaart van Belsele in de oude pastorie van Belsele.
 Zondag 20/11/2016: voorstelling Annalen, deel 119, stadhuis Lokeren
 November 2016: start buitenrestauratie Huis Janssens.
8. Rondvraag


Er wordt opgemerkt dat de publicatie van de nieuwe bestuursploeg in de bijlagen
van het Belgisch Staatsblad nog niet gebeurd is. Zolang dit niet gebeurd is, heeft
de vzw geen rechtspersoonlijkheid en heeft de Kring het statuut van feitelijke
vereniging. De bestuursleden kunnen hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden. De
voorzitter zal dit probleem in overleg met de juridisch adviseur verder opnemen.



Er wordt gewezen op artikel 36 van de statuten, waarin gesteld wordt dat de
tijdelijke verwijdering (zoals uitlening of bruikleen) van om het even welk
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voorwerp/boek uit de collectie niet langer dan 3 maand mag bedragen. Dit
betekent dat de recente bruikleenovereenkomsten i.v.m. de vaste tentoonstelling
in het SteM en de 3D-collectie uit het Huis Janssens, die met het stadsbestuur
werden afgesloten voor onbepaalde duur, in strijd zijn met de statuten. De
voorzitter erkent dat zowel de Kring als de stad alle belang hebben bij duidelijke
en sluitende overeenkomsten. De statuten van de Kring werden voor het laatst
gewijzigd in 2004. De voorzitter stelt dat – rekening houdend met deze opmerking
en de recente ontwikkelingen rond bepaalde collecties – een update van de
statuten noodzakelijk is.


Ludo Hemelaer laat weten dat op wetgevend vlak een initiatief tot wijziging van
het Wetboek der Successierechten werd genomen teneinde oudheidkundige
verenigingen vrij te stellen van een taks tot vergoeding van successierechten. Het
voorstel dient nog goedgekeurd te worden.



De K.O.K.W. sloot recent een overeenkomst af met de provincie Oost-Vlaanderen
i.v.m. de digitalisering van de Annalen. De overeenkomst bepaalt dat de door de
provincie gedigitaliseerde kopieën worden ontsloten in de provinciale bibliotheek
en ter beschikking worden gesteld van de Kring, die deze digitale versies
eventueel zelf verder kan ontsluiten. Binnen de raad van bestuur werd het idee
geopperd om de digitale versie van de Annalen, met uitzondering van de laatste
jaargangen, te koop (vb. tegen € 20) aan te bieden op een USB-stick. Een
meerderheid van de leden van de algemene is dit idee genegen. Er worden wel
vragen gesteld omtrent de auteursrechten, zowel op het artikel als op de foto’s in
het artikel. Het item komt ook aan bod op de bijeenkomst van oud- en
heemkundige kringen Waasland op dinsdag 21 maart a.s.

9. Inhuldiging lindeboom t.h.v. Sint-Margrietkerk en receptie
Aansluitend op de vergadering worden de leden van de algemene vergadering om 11u.
uitgenodigd voor de inhuldiging van de lindeboom t.h.v. de Sint-Margrietkerk
(Dorpstraat), die wordt geschonken aan de inwoners van Elversele ter gelegenheid van
de 500ste verjaardag van het begin van de reformatie en ter herdenking van de
gebroeders Verdickt uit Elversele, 16de-eeuwse martelaren.
Nadien volgt een receptie in Huis De Fortune, aangeboden door het gemeentebestuur
van Temse.
Verslag: Kristof Van Remoortere
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