
 

 

 

 

Verslag van de algemene ledenvergadering van Heemkundekring Stad en Lande van Tholen, 

gehouden op 13 oktober 2021 in De Wellevaete te Sint-Annaland. 

Aanwezig zijn 45 leden en na de pauze ook nog 5 niet-leden. 

1.Opening 

Voorzitter Gré Boelhouwers opent de vergadering door iedereen welkom te heten en tevens aan te geven, dat 

de onderwerpen met bijbehorende stukken die vanavond behandeld zullen worden vooraf op de website van 

de Heemkundekring waren in te zien en deze avond op het scherm getoond zullen worden. 

2. Mededelingen 

De volgende leden hebben een bericht van verhindering gestuurd: 

Marco Meijerink, Jan en Hannie de Putter-Blaas, Marga Kunst, Hubèrt Westdorp, Jaap en Hanna Bout. 

Op 12 november as. vindt de Keutjesavond plaats in Sassegrave (Scherpenisse). De inloop is vanaf 17.30 

uur, de maaltijd begint om 18.00 uur. Voor de leden zijn de kosten 20 euro p.p., de HKK neemt 5 euro voor 

haar rekening. 

3. Verslag algemene ledenvergadering 23 april 2019 (zie website) 

Dit verslag is gemaakt door de vorige secretaris Kees de Koning, en dit geldt ook voor het jaarverslag 2019, 

zoals genoemd onder nr. 4 

4. Jaarverslag secretaris 2019 (zie website) 

5. Financieel jaarverslag 2019 (zie website) 

Dit verslag is opgetekend door Magda Geluk, penningmeester tot en met juli 2021. 

6. Verslag kascommissie over 2019 

De kascommissie, bestaande uit mevrouw A. de Laat en dhr. P. Helleman hhebben in 2020 de boeken van de 

penningmeester gecontroleerd en goed bevonden. Décharge was verleend, maar omdat Covid-19 de 

maatschappij volop beheerste is er geen algemene jaarvergadering gehouden en worden de cijfers alsnog aan 

de leden bekend gemaakt. 

7. Begroting 2020 (zie website) 

Iedereen kan zich hierin vinden. 

8. Jaarverslag secretaris 2020, (zie website) 

Piet Quist, de nieuwe secretaris, als opvolger van Kees de Koning, heeft dit verslag gemaakt. Er heeft t.o.v. 

van de versie die alle leden hebben ontvangen een kleine correctie plaatsgevonden, nl de datum dat Kees de 

Koning een gemeentelijke onderscheiding kreeg (10-11-2020). 

  



 

 

9. Financieel jaarverslag 2020 (zie website) 

Dhr. W. Baay maakt een opmerking over de kostenpost van de jaarboekjes (1100 euro), die niet ingeboekt 

zijn. Het jaarboekje 2020 is in januari 2021 verschenen en dus ingeboekt op 2021 zoals tot nu toe 

gebruikelijk. De penningmeester geeft aan dat dit soort posten in het vervolg mogelijk een plaats krijgen in 

de balans. 

10. Verslag kascommissie over 2020 

De kascommissie bestaande uit mevrouw A. de Laat en dhr. P. Helleman hebben ten huize van de 

toenmalige penningmeester Magda Geluk de boeken gecontroleerd, in het bijzijn van de huidige 

penningmeester John Verweij. Peter Helleman doet mondeling verslag op de vergadering en zegt dat de 

boekhouding er uitstekend uitzag. De kascommissie stelt voor décharge te verlenen aan de penningmeester, 

waarna dit met applaus wordt onderstreept. De voorzitster vraagt ook applaus voor de kascommissie en 

meteen wordt de vraag gesteld wie zitting wil nemen in deze jaarlijkse commissie. Mevrouw De Laat geeft 

aan zich daarvoor nog wel een jaar beschikbaar te stellen, maar voor dhr. Helleman moet een nieuw lid 

gekozen worden, omdat hij zelfs al drie maal deze functie heeft uitgeoefend (vanwege de corona 

maatregelen). Na wat wikken en wegen wordt lid Kees de Koning vrijwillig aangewezen. Zelf reageert hij 

daar positief op, tenzij de leden van de HKK er bezwaar tegen hebben dat beide leden nu ingezetenen van 

Oud-Vossemeer zijn. Niemand vindt dit een argument om Kees de Koning niet als nieuw lid van de 

kascommissie te benoemen en hij wordt per acclamatie aangenomen.  

Magda ontvangt voor haar werkzaamheden als penningmeester een dankwoord en bloemen van de voorzitter 

uit handen van Levien Bout. 

11. Begroting 2021 (zie website) 

Deze is opgesteld door Magda Geluk en John Verweij samen en is nog maar ruim 2 maanden geldig. Alle 

aanwezige leden kunnen zich hierin vinden, waarna Gré beide bestuursleden bedankt voor hun inzet. 

12. Verkiezing kascommissie 

Zie onder agendapunt nr. 10 

13. Bestuursverkiezing 

Periodiek aftredend in 2020: 

Kees Fase (herkiesbaar) en Kees de Koning (niet herkiesbaar). 

Per 1-7- 2020 heeft Kees de Koning zijn bestuurszetel opgegeven en heeft Piet Quist de functie van 

secretaris op zich genomen. 

Kees Fase heeft zijn bestuursfunctie voortgezet. 

Periodiek aftredend in 2021: Piet Quist (herkiesbaar) 

Per 1-8-2021 heeft John Verweij de functie van penningmeester overgenomen van Magda Geluk. 
In de vacature die is ontstaan door het vertrek van Kees de Koning, heeft het bestuur nog geen kandidaat 

kunnen vinden. 

De wisselingen in het bestuur worden door alle leden geaccepteerd. Maar er staat ook nog een lege stoel aan 

de bestuurstafel. De secretaris voert een pleidooi om mogelijke bestuurskandidaten te werven en geeft aan 

dat er altijd een mogelijkheid bestaat ‘eerst te proeven aan de bestuurswerkzaamheden van de HKK’. In de 

pauze, die volgt op het officiële deel van de algemenen ledenvergadering kunnen kandidaten vragen stellen 

en/of zich aanmelden bij de secretaris. 

Gré benoemt nog de erfgoedvisie en het belang daarvoor voor de HKK, in samenwerking met de gemeente 

Tholen. 

Hierna krijgt Ad de Graaf, webmaster van de HKK en projectleider van de digitalisering van de fotocollectie, 

het woord. Via het Prins Bernhardfonds is er subsidie gevraagd (en reeds toegekend) voor een project binnen 

de HKK, waarbij is gekozen voor de fotocollectie, die inmiddels zo’n 55.000 eenheden groot is. Nu wordt 

deze collectie, die grotendeels is samengesteld en onderhouden door Kees Fase, nog niet voor de leden 

opengesteld, zoals dat in deze tijd wenselijk is. Het streven is om deze gehele collectie te digitaliseren en 

toegankelijk te maken voor iedereen. Daar menskracht en expertise van deze nieuwe mogelijkheden binnen 

het huidige bestuur ontbreken is er gezocht naar deskundige hulp. In eerste instantie is dat gezocht via 

Erfgoed Zeeland. Zij hebben een gezamenlijk project met de Zeeuwse Bibliotheek en een groot deel van de 



 

 

Zeeuwse musea (waaronder De Meestoof te Sint-Annaland), in ontwikkeling voor digitalisering en 

registratie van objecten en foto’s. Daarnaast is er contact gezocht met archivaris Fred van den Kieboom van 

de gemeente Tholen inzake deze materie. Bij beide zijn demo’s getoond van een beeldbank. Er is door de 

HKK gekozen om het aanbod van de gemeente Tholen te effectueren. Er is nu al een nauw contact met de 

archivaris van de gemeente Tholen op erfgoedterrein; de HKK van Sint Philipsland gaat ook meedoen en 

voor het onderhouden van het systeem is de hulp van de gemeente toegezegd. 

Maar…..voor al dit werk zijn handjes noodzakelijk en enige kennis met computerwerk. Ad legt uit dat er een 

speciale werkwijze verder ontwikkeld wordt inzake het behandelen en beschrijven van de foto’s, hetgeen met 

het nieuwe computersysteem thuis gedaan kan worden. Als voorwaarde geldt natuurlijk dat men thuis 

aangesloten moet zijn op internet. Natuurlijk kan men contact opnemen met Ad voor verder advies en/of 

inlichtingen. 

Jopie Meerman vraagt zich af hoe waarheidsgetrouw foto’s nu beschreven zijn, omdat ze op de website van 

de gemeente Tholen ook wel eens foutieve vermeldingen van naam of andere gegevens ziet staan. Natuurlijk 

is dit zeker een aandachtspunt voor HKK bestuur en gemeente. En bij de verwerking van de fotocollectie zal 

dit meegenomen worden en zoveel als mogelijk (benodigde kennis) gecontroleerd en aangepast worden. 

Tijdens de vergadering zijn er gelukkig al enkele leden die zich hiervoor aanmelden. 

14. Afscheid Kees de Koning als secretaris 

Afscheid van Kees de Koning gaat in drieën, al blijkt hij daarin al een voorganger te hebben gehad in de 

persoon van Wally Blaas. De late voltooiing van het afscheid voor Kees vindt zijn reden in de corona 

maatregelen, waardoor openbare vergaderingen geen doorgang konden vinden. Het eerste officiële afscheid 

vond plaats tijdens een bestuursvergadering, waarbij hij ook zijn secretariaatswerkzaamheden beëindigde en 

deze overdroeg aan Piet Quist. Tweede keer stond Kees in het zonnetje bij de overhandiging van de zilveren 

erepenning door voormalig burgemeester Ger van der Velde van Tholen en nu is het voorstel om Kees erelid 

te maken voor al zijn verdiensten voor de HKK. Mits de ledenvergadering daarmee instemt, maar dat is een 

formaliteit. Met applaus wordt dit bezegeld en kan de officiële oorkonde getekend worden. Gelukkig blijft 

Kees actief binnen de HKK; ten eerste is hij net gekozen als kascommissielid en tevens is hij nog 

verdienstelijk medeschrijver en redactielid van ons jaarboekje. 

15. Rondvraag 

Er wordt gevraagd of er plannen zijn voor het in april 2022 te vieren 20 jarig bestaan. Het bestuur moet het 

antwoord schuldig blijven. Het afgelopen anderhalf jaar is door het Covid virus ontwricht en nu 

langzamerhand is het organiseren voor grotere groepen waarschijnlijk weer mogelijk. Maar dat blijft 

afwachten. Even werd de suggestie gedaan om lid Willem Baaij in Duitsland, waar hij woonachtig is, te 

bezoeken, maar dat is een utopie. 

Dhr. Oudesluijs vroeg naar de vermelding van overleden leden. Hij gaf zelf naar enkele leden een kaartje te 

hebben gestuurd. De secretaris legt uit dat binnen het bestuur is besloten dat gemelde overlijdens in de 

nieuwsbrieven worden geplaatst, maar er zal in de algemene ledenvergadering geen verdere aandacht aan 

besteed worden. Dat is ook de reden van het niet vermelden in het jaarverslag. 

16. Sluiting ledenvergadering 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitster de vergadering.  

Na de pauze is de presentatie van oud-wereldkampioenen Keetie van Oosten-Hage en Tineke Fopma over 

hun carrière in het dameswielrennen, ondersteund met authentiek (beeld)materiaal, dat Piet Quist in een slide 

show heeft gemonteerd.. 


