
Verslag van de algemene ledenvergadering van heemkundekring Stad en Lande van Tholen, 
gehouden op dinsdag 23 april 2019 in De Wellevaete te Sint-Annaland. 
 
 
Aanwezig zijn 30 leden. 
 
 
De voorzitter verwelkomt iedereen en opent de vergadering. Daarna noemt ze de namen van acht 
leden die het afgelopen jaar en de voorbije maanden van dit jaar zijn overleden. Ze worden herdacht 
met een ogenblik stilte. 
 
Berichten van verhindering zijn ontvangen van de families Koene, De Putter-Blaas, Van Gorsel-van 
Dijke, De Korte-de Korte en Bout-van ’t Hof; de dames M. Kunst en C. van Elsacker-Schot, en de 
heren J. Oudesluijs, S. Baaij, O. Huiskamp en A. de Graaf.  
 
Het verslag van de algemene ledenvergadering van 10 april 2018 wordt goedgekeurd. 
 
De aanwezigen stemmen in met het jaarverslag van de secretaris. 
 
De penningmeester licht de resultatenrekening en de balans toe, waarna deze worden goedgekeurd. 
 
Namens de kascommissie meldt de heer P. Helleman dat de gecontroleerde bescheiden een getrouw 
beeld geven van het vermogen van de vereniging. 
Mevrouw M. Kunst is in deze commissie aftredend. In haar plaats wordt bij acclamatie mevrouw A. 
de Laat benoemd. 
 
De begroting 2019 krijgt, na een toelichting door de penningmeester, de instemming van de 
vergadering. 
 
Bij de bestuursverkiezing bedankt de voorzitter het aftredende lid A. Walpot voor het vele werk, met 
name voor de jaarlijkse excursie en Open Monumentendag. Ze biedt bloemen en een attentie aan. 
Zelf is de voorzitter herkiesbaar, en in de ontstane vacature wordt J. Verweij – die zichzelf kort 
introduceert – benoemd. Op de vraag van W. Baaij waarom er geen verkiezing plaatsvindt, 
antwoordt de voorzitter dat dit niet nodig is omdat er geen andere kandidaten zijn voorgedragen. 
 
De vergadering stemt in met het voorstel om leden de mogelijkheid te bieden via het schenken van 
jaarboeken te proberen mensen over te halen lid te worden van de heemkundekring. Naast 
uitbreiding van het ledental, moet dit ook leiden tot een nóg actievere vereniging. Bij monde van P. 
Quist deed het bestuur een oproep aan de leden om actief te worden, door het doen van historisch 
onderzoek of het schrijven van een bijdrage voor het jaarboek. 
 
In de rondvraag merkt mevrouw De Laat op dat het lidmaatschap van de vereniging erg goedkoop is. 
Vanuit het bestuur is de reactie dat de financiële situatie geen aanleiding geeft om de contributie te 
verhogen. 
 
De voorzitter sluit hierna de vergadering. 
 
Na de pauze verzorgt bestuurslid C. Fase een presentatie over de winters op Tholen.        


