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Verslag over het verenigingsjaar 2020 

 

In de nieuwjaarsgroet las u al een kort jaarverslag, dat hier wordt herhaald en op enkele 

plaatsen aangevuld: 

 

‘Wat een jaar! Met onze eerste activiteit, de goedbezochte winterlezing in februari, was als 

gevolg van de coronapandemie meteen ons gehele verenigingsseizoen voorbij. Geen 

inloopdag, geen jaarvergadering, geen open monumentendag, geen excursie en geen 

najaarslezing. Hoe houd je dan als bestuur het contact met de leden en tussen de leden 

onderling in stand? 

Een hele opgave, die veel energie kost en maar weinig oplevert. We hebben als bestuur 

ervaren dat het, ondanks alle moderne technieken, moeilijk is om een goed contact te 

onderhouden. Een onderwerp bespreken zonder dat je de ‘vergadertafel’ kunt overzien levert 

weinig resultaat op. Maar er zijn ook lichtpuntjes! De introductie van de nieuwe website en 

de vele positieve reacties daarop, ervaren we als zeer waardevol. Nog nooit is er in zo’n grote 

getale gereageerd op de website, nieuwsbrieven en berichten; een teken dat we een 

vereniging zijn met zeer betrokken leden. We willen als bestuur die betrokkenheid verder 

uitbouwen naar activiteit en hopen binnen afzienbare tijd enkele werkgroepen te kunnen 

opstarten.’ 

 

Het ledental bleef nagenoeg gelijk. Op 31 december 2020 telde de vereniging 356 (was vorig 

jaar 358) leden, waarvan 158 (154) individuele lidmaatschappen en 99 (102) 

gezinslidmaatschappen, een daling van 2 leden. Negen leden zijn ons ontvallen door 

overlijden. 

Feit is dat de gemiddelde leeftijd van onze leden relatief hoog is. Het bestuur is zich ervan 

bewust dat een grotere betrokkenheid van de leden en verhoging van het aantal activiteiten 

alleen mogelijk is bij een aanwas van het aantal (jongere) leden. Het bestuur hoopt daar in het 

komende jaar verdere plannen voor te ontwikkelen.  

 

Bestuur 

In het negentiende verslagjaar vergaderde het algemeen bestuur vier keer en het dagelijks 

bestuur één keer. Door de coronamaatregelen was het reguliere vergaderschema van ‘om de 

zes weken’ niet uitvoerbaar. Vanwege de verbouwing van De Meestoof vergaderde het 

bestuur een aantal keren ten huize van de voorzitter. Zaken die de aandacht van het bestuur 

vroegen, zijn onder meer het steeds weer aanpassen van de jaarplanning, de nieuwe website, 

de vacature in het bestuur, de wisseling van het secretariaat en het verdelen van de taken. 

We zijn blij dat Ad de Graaf heeft aangeboden om onze webmaster te worden. De resultaten 

van zijn aanpak worden door bestuur en leden hoog gewaardeerd. De geheel vernieuwde 

website wordt goed bezocht en heeft ook al diverse nieuwe leden opgeleverd. Met vaste 

rubrieken in een vaste tijdcyclus worden bezoekers uitgenodigd om regelmatig naar de 

website terug te keren. Om deze werkwijze vol te kunnen houden, is wel een webredactie 

nodig die bestaat uit meerdere personen. 

De ANBI-gegevens komen in het vervolg op onze eigen website. 

Omdat er geen jaarvergadering gehouden kon worden, was het niet mogelijk om officieel 

afscheid te nemen van Kees de Koning, die het na achttien jaar secretaris te zijn geweest, tijd 

vond om afscheid te nemen als bestuurslid. In de bestuursvergadering van 30 juni hebben we 

als bestuur afscheid genomen van Kees en hem namens de vereniging een cadeau 



overhandigd onder het uitspreken van veel dank en grote waardering voor alles wat hij voor 

de vereniging heeft gedaan en betekend. Piet Quist heeft de functie van secretaris op zich 

genomen. De overdracht is met veel inzet van beiden prima verlopen. We hopen het afscheid 

van Kees in de ledenvergadering 2021 alsnog vorm te geven. 

Kees Fase, die aftredend en herkiesbaar was, heeft zijn bestuurswerk op de voor hem 

vertrouwde wijze voortgezet. 

De jaarstukken 2019 konden niet worden vastgesteld. Wel heeft de kascommissie het beheer 

van de financiën gecontroleerd en in orde bevonden. Hiervoor dank aan de kascommissie. 

Waar het verenigingsleven op een laag pitje stond, was er vooral in het begin van het jaar een 

groot aantal activiteiten waaraan één of meerdere bestuursleden hebben deelgenomen. 

 

Zo waren we bij de seizoenstart van streekmuseum De Meestoof en hadden we overleg om 

het jaarboekje 2021 af te stemmen op de geplande tentoonstelling in De Meestoof in het kader 

van immaterieel erfgoed.   

We nemen actief deel in de planvorming over de toekomst van het kasteelterrein in Sint-

Maartensdijk, een archeologisch monument. Op initiatief van de dorpsraad Halsteren, werken 

we samen met de heemkundekringen van Halsteren, Nieuw-Vossemeer en Steenbergen en de 

geschiedkundige kring van Bergen op Zoom aan een fietsroute langs de voormalige Linie van 

de Eendracht. Ook woonden we een bijeenkomst bij van de Stichting Vestingwerken 

Westelijk Noord-Brabant (i.o.). De geplande bijeenkomsten over de provinciale 

omgevingsvisie zijn vervangen door online-bijeenkomsten en schriftelijk informatie-

uitwisseling. Hierbij namen we deel aan de onderwerpen Kust- en Deltawateren en Landelijk 

gebied. Ook het thema Erfgoed in de Omgevingswet kreeg aandacht in een aparte online-

vergadering en er werd deelgenomen aan een Webinar over auteursrecht op beeldmateriaal, 

waarin duidelijk werd dat je als erfgoedvereniging niet zomaar alles mag publiceren wat je in 

bezit hebt. De sectie Reimerswaal binnen Unesco Geopark Scheldedelta presenteerde de 

eerste schetsen die mogelijk tot concrete plannen kunnen leiden.  

Voor herinrichting van het havenplateau Tholen, een Rijksmonument, kwam nog net op tijd 

een overleg tot stand, waardoor het grootste deel van de historische bestrating gehandhaafd 

bleef waar de plannen gereed lagen om die geheel te verwijderen. Ook is de 

informatiebijeenkomst over de herinrichting van het Havenplein in Sint-Annaland 

bijgewoond. 

De gemeentelijke klankbordgroep welstand, waarin we vertegenwoordigd waren, blijkt 

zonder duidelijke reden niet meer te bestaan. 

We hebben actief deelgenomen in een online overleg ter voorbereiding op de ontwikkeling 

van een gemeentelijke erfgoedvisie. Ook hebben we onze leden via de website nog eens extra 

geattendeerd op de oproep om de erfgoedwens bij de gemeente kenbaar te maken. 

Op het aanbod aan de gemeente om medewerking te verlenen bij de inventarisatie van 

mogelijk cultuurhistorisch waardevolle grafmonumenten (funerair erfgoed), is inmiddels 

gereageerd en krijgt een vervolg in 2021. 

Bij de voorbereidingen om te komen tot een gemeentelijke Kerkenvisie zijn we niet betrokken 

omdat we daarvoor niet zijn uitgenodigd. 

De plannen voor meerdere woningen in plaats van de geplande landgoederen in de 

Muiepolder is een onderwerp om scherp op te blijven.  

De RABO-clubsupporter bracht voor ons € 126,95 op, te besteden aan de inrichting van ons 

verenigingsarchief in De Meestoof. 

 

 

  



Contacten 

We hebben ruilabonnementen met de heemkundekringen in Sint Philipsland, Halsteren en 

Walcheren, en met de geschiedkundige kring van Bergen op Zoom. Verder zijn we donateur 

van de stichting Zeeuws Erfgoed en lid van Erfgoedvereniging Heemschut. En we ontvangen 

meerdere digitale nieuwsbrieven: van Zeeuws Archief, Nederland 

Monumentenland/Erfgoedstem, Cultuurkwadraat, Stichting Kastelen Buitenplaatsen 

Landgoederen (SKBL), Erfgoed Zeeland, heemkundekring Halchterth en Projectbureau Open 

Monumentendag. 

 

Activiteiten 

Slechts de voorjaarslezing kon doorgaan. Op 18 februari waren er zeventig belangstellenden 

bij de lezing van de heer Catsburg over de bevrijding van West-Brabant. Een interessant 

verhaal, erg gedetailleerd en met fraaie beelden. De meeste bezoekers waren positief.  

Bestuurslid Kees Fase verzorgde voor de basisschool een presentatie over WO2 en ook 

presentaties voor Anna Zorgt en de Schutse. Ook verzorgde hij een fototentoonstelling in de 

Wellevaete, die door de bekende omstandigheden maar weinigen hebben kunne zien. Hij 

werkte ook mee aan een fotoboekje over Sint-Annaland. 

Ter compensatie van ‘grote stilte’ en vanwege het feit dat het jaarboekje door omstandigheden 

niet binnen het kalenderjaar kon verschijnen, is aan de leden een ‘eigen’ nieuwjaarsgroet 

gestuurd.  

De nieuwsbrief voor de leden verscheen dit jaar vijf keer. Behalve de gebruikelijke zaken 

betrof het dit jaar nogal wat zaken van organisatorische aard en dan vooral over wat er niet 

kon doorgaan. 

 

Onderscheiding Kees de Koning 

Onze voormalige secretaris Kees de Koning ontving op 10 december de zilveren erepenning 

van de gemeente Tholen voor zijn verdiensten op het gebied van de Thoolse cultuurhistorie. 

Een groot deel van die activiteiten verrichtte hij als secretaris van onze vereniging en als 

auteur en redactielid van ons jaarboekje. Ook in het jaarverslag zoals Kees die er achttien 

maakte, past een welgemeend: “Kees, dank je wel”.  

 

  

Dit jaarverslag, mijn eerste, wordt vooral gekenmerkt door wat er niet kon doorgaan. De 

oproep om meer activiteit van de leden heeft daarmee ook geen kans van slagen gehad. Wel is 

er binnen het bestuur veel over gesproken en zijn er plannen gemaakt om dit doel in 2021 te 

verwezenlijken. Hopelijk gaan we daar in het komende jaar ook resultaten van zien. 

Alleen samen kunnen we onze vereniging overeind houden!  

 

De secretaris, Piet Quist         


