Verslag van de Algemene Vergadering van zondag 20 juni 2021
Aanwezig: Buyse Sofie, Chalmet Luc, Colpaert Noël, De Beer Christiaan, De Beer Marleen,
De Bondt Frans, De Brandt Guido, De Clercq Rudi, De Mulder Ronny, De Keyzer Eric,
Hemelaer Ludo, Hofman Edy, Maes Eddy, Picavet Nico, Smitz Herbert, Vancauwenberghe
Sandra, Van Remoortere Kristof
Verontschuldigd en vertegenwoordigd bij volmacht: Baert John, Moorthamers Gertrude,
Van den Bergh Walter, Van Dooren Juliette, Van Driessche Thomas, Van Gansen Kristof,
Verstraeten Koen
Verontschuldigd: Moenssens Bart
1. Verwelkoming
Als gevolg van de geldende veiligheidsmaatregelen n.a.v. Covid-19 gaat de algemene
vergadering door in openlucht op het overdekt terras van restaurant La Vita E Bella, Grote
Markt 19 te Sint-Niklaas (t.h.v. Nieuwstraat).
17 leden zijn aanwezig en 7 leden zijn vertegenwoordigd bij volmacht. Dit komt neer op
24 stemgerechtigde leden. Voorzitter Chris De Beer opent de vergadering om 10u. en
verwelkomt alle aanwezigen.
2. Verslag algemene vergadering van 25 oktober 2020
Het verslag van de algemene vergadering van 25 oktober 2020 wordt goedgekeurd door
de leden van de algemene vergadering.
3. Verkiezing nieuw bestuurslid
De algemene vergadering dient zich uit te spreken over de toetreding van kandidaatbestuurslid Marleen De Beer tot de raad van bestuur. De voorzitter stelt haar voor aan de
leden van de algemene vergadering. Daarna wordt overgegaan tot een geheime stemming.
Marleen De Beer wordt met eenparige stemmen verkozen tot nieuw bestuurslid.
4. Jaarrekening 2020
Voorzitter Chris De Beer geeft – aan de hand van een samenvatting – een gedetailleerd
verslag bij de jaarrekening 2020:
• Inkomsten totaal: 63.258,86 euro
• Uitgaven totaal: 20.633,31 euro
• Saldo: 42.625,55 euro.
Commissaris Herbert Smitz licht toe dat het inschrijvingsgeld van de ledenreis naar het
Afrikamuseum en Louvain-la-Neuve, die oorspronkelijk gepland was op 25 april 2020 maar

uitgesteld is naar 25 september 2021, opgenomen is in de jaarrekening van 2020. De
uitgaven zullen pas terug te vinden zijn in de jaarrekening van 2021.
Eddy Maes en Herbert Smitz deden als commissarissen nazicht van de jaarrekening. De
jaarrekening 2020 wordt goedgekeurd door de algemene vergadering.
5. Begroting 2021
Voorzitter Chris De Beer geeft toelichting bij de begroting voor 2021. De inkomsten van de
studiereis (ca. 3.000 euro) werden reeds opgenomen in het batig saldo van de jaarrekening
van 2020 en moeten niet meer begroot worden in 2021. Dit wordt aangepast in het voorstel
van begroting:
• Inkomsten totaal: 60.000 euro
• Uitgaven totaal: 47.000 euro
• Batig saldo: 13.000 euro.
Het is de bedoeling om ook 2021 af te sluiten met een spaarreserve. De opbouw van een
overschot is noodzakelijk om de inrichting en aankleding van de aan de K.O.K.W ter
beschikking gestelde ruimtes in het Huis Janssens te bekostigen.
De begroting voor 2021 wordt goedgekeurd door de algemene vergadering.
6. Dr. Jan Van Raemdonckfonds
Alle Wase gemeenten, met uitzondering van Zwijndrecht en Moerbeke, deden in 2020 een
financiële inbreng van 1 eurocent per inwoner in het dr. Jan Van Raemdonckfonds. De
gemeente Kruibeke droeg in 2020 ook voor de eerste maal bij in het fonds. Met deze
middelen koopt/restaureert het fonds archivalia, oude waardevolle boeken, documenten of
kaarten met betrekking tot het Waasland. Er werd in 2020 voor 3.670 euro besteed. Eind
2020 bedroeg het saldo van het dr. Jan Van Raemdonckfonds 5.685.23 euro. Via de
nieuwsbrief worden de leden geïnformeerd over de nieuwe aanwinsten. Jaarlijks wordt
hierover ook aan de deelnemende gemeenten gerapporteerd.
7. Overzicht van de jaarplanning in 2021
De voorzitter overloopt de activiteiten die het KOKW-bestuur heeft gepland tijdens het
lopende werkingsjaar:
• Zondag 7/02/2021: tentoonstelling ‘De Atlas Maior van Blaeu. De mooiste atlas van
de wereld’ in Mercatormuseum i.s.m. The Phoebus Foundation (t/m 27/06/2021).
• Zaterdag 12/06/2021: colloquium i.v.m. Frantz Van Dorpe i.s.m. de Erfgoedcel
Waasland en het ADVN in Collegekerk. De teksten van deze studiedag zullen door
Frank Judo gebundeld worden in een bijzondere uitgave van de K.O.K.W., die
voorgesteld zal worden in juni 2022.
• Zondag 11/07/2021: tentoonstelling '160 jaar sparen en vergaren. Een unieke blik
op kaarten en atlassen uit het depot van de KOKW'.
• Vrijdag 17/09/2021: voorstelling inventaris parochiearchieven Temse in OnzeLieve-Vrouwekerk (Temse), met als spreker kanselier en bisschoppelijk archivaris
Ludo Collin.
• Zaterdag 25/09/2021: ledenreis naar Afrikamuseum en Louvain-la-Neuve.
• Zondag 24/10/2021: voorstelling Annalen deel 124.
Onder impuls van Herbert Smitz wordt – in samenwerking met het SteM en de
Maatschappij Linkerscheldeoever – een fototentoonstelling voorbereid rond 50 jaar
ontwikkeling van de linkerscheldeoever. Op de tentoonstelling zullen 50 ingekaderde foto’s
te zien zijn. De K.O.K.W. zal hiervoor zelf de kaders aankopen. Via een QR-code zal men
per bouwconstructie verdere info kunnen downloaden, zodat men toegang heeft tot meer
dan 1000 foto’s uit de periode 1971-2021. Het wordt een rondreizende tentoonstelling, die

van 6 januari tot 6 februari 2022 te zien zal zijn in de Piet Elshoutzaal van het SteM. Daarna
zal de tentoonstelling ook te zien zijn in Beveren en Zwijndrecht. De locatie en het tijdstip
worden nog verder besproken. Eric De Keyzer zal navragen of de gemeente Sint-GillisWaas ook interesse heeft om de foto’s te exposeren.
8. Jaarverslag over de werking van de KOKW in 2020
Als gevolg van de coronacrisis konden tijdens 2020 minder publieksgerichte activiteiten
worden georganiseerd. Een gedetailleerd overzicht van de KOKW-activiteiten, die konden
doorgegaan en die noodgedwongen geannuleerd moesten worden, zal terug te vinden zijn
in het jaaroverzicht van 2020 in de Annalen:
• Zondag 2/02/2020: tentoonstelling ‘Het Land van Waas in oude kaarten II’ in
Mercatormuseum (t/m 13/12/2020).
• Zaterdag 15/02/2020: colloquium i.v.m. oorlogsdagboeken uit WOI in De Salons.
• Dinsdag 10/03/2020: Mercatorlezing ‘De straat van Maghelaen’ door Eddy Maes.
De andere Mercatorlezingen werden n.a.v. de coronacrisis geannuleerd.
• De ledenreis naar het Afrikamuseum en Louvain-la-Neuve, die gepland was op
zaterdag 25 april 2020, kon niet doorgaan en is uitgesteld naar 25 september 2021.
• Zondag 6/09/2020: lezing Casestudy ‘Gentse vaart’ door Herbert Smitz en
rondleiding in de tentoonstelling ‘Het Land van Waas in Oude Kaarten II’ door Eddy
Maes in Mercatormuseum.
• Dinsdag 15/09/2020: Jan Van Raemdoncklezing ‘Pelgrim met een knipoog’ door
Herman Cole.
• Als gevolg van de verstrengde veiligheidsmaatregelen werd de voorstelling van
Annalen (deel 123), die gepland was op 25 oktober 2020 in de Don Boscokerk te
Sint-Niklaas, geannuleerd.
9. Binnenrestauratie Huis Janssens – stand van zaken
De voorzitter geeft toelichting bij de stand van zaken van de restauratie en invulling van
het Huis Janssens en de annex op de 2de verdieping:
• Commissaris Herbert Smitz volgt op een zeer constructieve wijze de technische
vergaderingen over de binnenrestauratie op. We hebben net een moeilijk moment
met de stad achter de rug. De werken gaan wel vooruit en zullen vermoedelijk
afgerond zijn tegen februari/maart 2022.
• Ondervoorzitter Sandra Vancauwenberghe en bestuurslid Ronny De Mulder wonen
de vergaderingen over de museale invulling van het gelijkvloers en de 1ste
verdieping van het Huis Janssens bij. Sandra licht toe dat het gelijkvloers wordt
ingericht als 19de-eeuwse burgerwoning, waarbij de geschiedenis van Alfons
Janssens in de kijker wordt gezet. De 1ste verdieping wordt ingericht als museum.
De oude bibliotheek zal toegankelijker gemaakt worden door de boeken achter
tralies of hekwerk te plaatsen. In deze ruimte zal via een interactieve tafel de
geschiedenis van de Kring toegelicht worden. Er zal ook een ruimte beschikbaar zijn
voor tijdelijke tentoonstellingen. Tegen 2023 zal waarschijnlijk de eerste, tijdelijke
tentoonstelling georganiseerd worden rond paleontologie. De K.O.K.W. heeft
voldoende materiaal om andere aspecten via tijdelijke tentoonstellingen aan bod te
laten komen. Ook andere partners kunnen in deze ruimte van het erfgoedhuis
Janssens terecht. De belangrijkste principes per kamer liggen dus vast. De
samenwerking met het SteM verloopt goed.
• De annex op de 2de verdieping zal gedeeld worden met vier partners, m.n.
K.O.K.W., Familiekunde Vlaanderen – afdeling Waasland, Reynaertgenootschap en
Sint-Nicolaasgenootschap. Op deze annex zal elke partner over een gedeelde
vergaderruimte en een gecompartimenteerde depotruimte kunnen beschikken. De
besprekingen worden geleid door schepen Filip Baeyens. De sfeer onder de partners
zit goed. De K.O.K.W. zal bij bepaalde gelegenheden de grote ruimte in het Huis
Janssens ook ter beschikking stellen van de andere partners in het erfgoedhuis. Dit

•

10.

dossiers gaat ook vooruit. De schepen hoopt deze ruimte te kunnen openen in
september 2022.
Daarnaast moet de Kring werk maken van de inrichting en aankleding van de
toegewezen ruimtes op de 2de verdieping en zolder van het Huis Janssens. Op de
2de verdieping zal een polyvalente ruimte voor een 30-tal personen worden
voorzien. Er is dus nog veel werk, maar het kan nuttig zijn om tijdens de Open
Monumentendag 2022 reeds een leeg Huis Janssens open te stellen en te tonen als
resultaat van de binnenrestauratie.
Rondvraag

•

•

Ludo Hemelaer staat stil bij de verzekeringswaarde bij de tentoongestelde stukken
in de Bleau-tentoonstelling in het Mercatormuseum. Hij vraagt zich af of er een lijst
is met de verzekeringswaarde van de tentoongestelde stukken uit de K.O.K.W.collectie. Dit verdient zeker de nodige aandacht. Het bestuur zal dit verder opnemen
met het SteM.
Eric De Keyzer geeft toelichting bij het programma rond de viering van 150 jaar
spoorlijn Mechelen-Terneuzen. Er is een fietstocht uitgewerkt, waarbij je op vele
plaatsen (Terneuzen, Sluiskil, Axel, Hulst, Klingspoor, Sint-Gillis-Waas, SintNiklaas, Temse, Puurs) meer kan vernemen over de lijn Mechelen-Terneuzen. In
Hulst, Moerbeke, Sint-Gillis-Waas zullen tentoonstellingen te bezichtigen zijn. Op
Open Monumentendag zullen Sandra Vancauwenberghe en Marcella Piessens
rondleidingen in en rond het station van Sint-Niklaas verzorgen. De belangrijkste
data van activiteiten zullen opgenomen worden in de K.O.K.W.-nieuwsbrief van
september. Het volledige programma is terug te vinden via:
http://www.deklompdeklingevzw.be/150jaarMechelen-Terneuzen
https://www.facebook.com/search/top?q=150jaarmechelenterneuzen.
Het is de bedoeling om tegen eind 2022 een publicatie over de spoorlijn MechelenTerneuzen klaar te hebben. De voorzitter deelt mee dat voor de uitgave van dit
boek eventueel subsidies – in samenwerking met de K.O.K.W. en Oudheidkundige
Kring de Vier Ambachten – aangevraagd kunnen worden bij verschillende instanties.

Verslag: Kristof Van Remoortere

