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Verslag over het jaar 2018 

 

De belangstelling bij de leden voor de activiteiten van de vereniging was ook dit jaar goed te 

noemen. Het ledental bleef stabiel. Zes leden zijn ons ontvallen door overlijden. Op 31 

december waren er 351 leden, een afname van drie.  

 

Bestuur 

In het zeventiende verslagjaar vergaderde het bestuur acht keer. Zaken die de aandacht 

hadden, zijn inventarisatie van gemeentelijke monumenten, algemene verordening 

gegevensbescherming, jaarplanning. De Raad van State heeft het, door ons gesteunde, beroep 

tegen het bestemmingsplan Slachtveld-Kruittoren Tholen afgewezen.  

De vereniging is vertegenwoordigd bij de seizoenstart van streekmuseum De Meestoof; de 

regionale startdag van Open Monumentendag ; een overleg over het kunstproject Het 

onzichtbare zichtbaar maken (St.-Annaland); bijeenkomsten over de rol van erfgoed in de 

omgevingsvisie en over Zeeuwse erfgoedlijnen; brainstormsessies over belevingsconcept 

archeologisch monument Reimerswaal; overleg over activiteiten rond 75 jaar bevrijding. 

Tijdens de jaarvergadering is afscheid genomen van voorzitter Jaap Bout en algemeen adjunct 

Joop de Korte. In de vacatures zijn Gré Boelhouwers en Tineke Fopma gekozen. Zij namen 

respectievelijk de functie van voorzitter en van algemeen adjunct op zich. Oud-voorzitter 

Bout blijft vooralsnog als webmaster van de website fungeren, het Facebook-account is 

inmiddels uit de lucht. Voor derden zijn verschillende dialezingen verzorgd. 

 

Activiteiten 

De inloopdag in maart, in Poortvliet, trok een redelijke belangstelling. Ook waren er drie 

interessante lezingen: over het boek Tholen van Kees Slager, Thoolse havens, en natuursteen 

in monumenten. Was de animo voor de excursie naar het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk 

met 44 deelnemers praktisch gelijk aan die van het vorige jaar, de 43 bezoekers van de 

keutjesavond waren er een stuk minder dan voorgaande keren. Voor die avond kwam de 

aanmelding laat op gang. Terwijl de excursie werd geplaagd door het verschijnsel dat ruim 

een kwart van de aangemelden te elfder ure afzegde. Dit bezorgde het bestuur veel extra werk.  

De Open Monumentendag had dit keer, door diverse omstandigheden, geen openingsmoment. 

Negentien monumenten deden mee, de indruk bestaat dat er overal minder bezoekers 

kwamen. Er is veel werk gestoken in een fotoprijsvraag, maar het aantal inzendingen bleef 

zeer beperkt. Voor de OM Klassendag, die niet langer een vaste datum kent, had alleen de 

Eben-Haëzerschool belangstelling. Ze verkoos een datum in oktober. We zouden dit graag 

uitbouwen in het kader van het cultuuronderwijs. 

De nieuwsbrief voor de leden, die vooral huishoudelijke zaken bevat, verscheen drie keer. Het 

jaarboek bevatte drie lezenswaardige bijdragen. 

Voor onze fotoverzameling zijn de nodige aanvullingen ontvangen. Ongeveer veertig procent 

van de afbeeldingen is inmiddels beschreven. 

Tot slot wil ik iedereen bedanken die zich het afgelopen jaar voor de vereniging heeft ingezet. 

 

De secretaris, Kees de Koning         


