Verslag over het verenigingsjaar 2021
2021 zal voor onze vereniging niet in hoofdzaak de geschiedenis ingaan als tweede coronajaar, al is dit
evenals in 2020 van grote invloed geweest op het functioneren van de vereniging. Een groot verlies
was het op 17 november vrij plotseling overlijden van onze voorzitter Gré Boelhouwers-Stigter. Haar
spontane en open manier van communiceren zal voor de huidige bestuursleden een blijvende
herinnering aan Gré zijn. Drie bestuursleden hebben op 26 november de afscheidsbijeenkomst
bijgewoond.
Het ledental nam in dit verenigingsjaar toe met 13.
Op 31 december 2021 telde de vereniging 268 lidmaatschappen, waarvan 167 individuele
lidmaatschappen en 101 gezinslidmaatschappen, hetgeen een totaal aantal leden van 369 betekent.
Tien leden zijn ons ontvallen door overlijden.
Een groei met 13 leden is historisch gezien een goed resultaat. De vorig jaar aangekondigde intentie
om ook de jongere generatie te interesseren voor onze activiteiten, begint voorzichtig vorm te krijgen.
Zichtbaarheid in wie we zijn en wat we doen, is wat het bestuur nastreeft. De website, facebook,
fotowerkgroep en de inventarisatie van ons funerair erfgoed heeft relatief veel aandacht getrokken.
Het bestuur hoopt in het komende jaar verdere plannen te ontwikkelen om de zichtbaarheid en
aantrekkingskracht van de vereniging nog verder te vergroten.
Bestuur
In het twintigste verslagjaar vergaderde het algemeen bestuur zes keer. Door de coronamaatregelen
waren fysieke bijeenkomsten in de eerste drie maanden niet mogelijk, waardoor de onderlinge
communicatie voornamelijk via e-mail en telefoon verliep. Drie van de zes bestuursvergaderingen
waren in verband met de beperkte mobiliteit van de voorzitter bij haar thuis, waar we alle keren
hartelijk werden ontvangen en een uitstekende verzorging genoten. De andere drie vergaderingen
waren in het atrium van de verbouwde De Meestoof.
Met De Meestoof is overeengekomen dat we in de toekomst indien mogelijk in het atrium vergaderen.
De toegankelijkheid van onze eigen ruimte in de Meestoof blijft alsnog een punt van zorg zeker met
het oog op toekomstige openstelling van ons archief.

Het informeren van de leden in een periode dat een ledenvergadering niet mag plaatsvinden was ook
dit jaar weer een punt van zorg. De website is hierin een hulpmiddel gebleken dat de vereniging niet
meer missen kan. Ook dit onderdeel vraagt tijd die niet uitsluitend door bestuursleden kan worden
opgebracht. Ondersteuning vanuit de leden is dan ook zeer wenselijk.

Per 1 juli is het penningmeesterschap overgegaan van Magda Geluk naar John Verweij. We danken
Magda voor het werk dat zij in deze functie heeft verricht.
Kees Fase, die in 2020 aftredend en herkiesbaar was, heeft zijn bestuurswerk op de voor hem
vertrouwde wijze voortgezet. Zijn herbenoeming is in de ledenvergadering van 13 oktober alsnog
bekrachtigd, evenals de herbenoeming van Piet Quist die in 2021 aftredend en herkiesbaar was. Voor
de vervulling van de nog bestaande vacature hebben zich geen kandidaten gemeld, zodat we het
nieuwe verenigingsjaar alsnog ingaan met een vacature binnen het bestuur. Na de ledenvergadering
meldde zich een lid die wel interesse had in het bestuurswerk en vanaf die tijd ter oriëntatie de
bestuursvergaderingen heeft bijgewoond. Met het overlijden van onze voorzitter ontstond echter weer
een lege plaats. Het bestuur heeft goede hoop op basis van duidelijke signalen dat we na de
ledenvergadering in 2022 weer een voltallig bestuur hebben.
Alle activiteiten rondom het ‘fotoproject’ vroegen veel tijd. Het bestuur is daarom ook blij met de
inzet van onze webmaster Ad de Graaf, die hierin de taak als projectleider op zich heeft genomen.
Bij de gemeentelijke Kerkenvisie zijn we nog steeds niet betrokken, hoewel dit toch als harde
voorwaarde is verbonden aan de verleende subsidie.
Op de uitnodiging die we kregen voor een eerste bijeenkomst over de gemeentelijke omgevingsvisie,
zijn we niet ingegaan. Een bijeenkomst zonder agenda en zonder enige voorbereiding leek ons niet
zinvol.
De RABO-clubsupporter bracht voor ons € 126,95 op, te besteden aan het fotoproject.
Contacten
We hebben ruilabonnementen van elkaars publicaties 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. Een wat andere aanpak bij de
organisatie van de Open Monumentendag onder leiding van John Verweij, heeft de contacten met
Philippuslandt en de gemeente verstevigd. Ook de door de gemeente opgestelde erfgoedvisie heeft
daaraan bijgedragen. Met het daaruit voortvloeiende erfgoedplatform in het verschiet, zien we grote
kansen om de banden met de overige culturele instellingen binnen de gemeente te verstevigen.
Rondom de Linie van de Eendracht ontstaan veel contacten in de regio door zitting in het algemeen
bestuur in de Stichting Vestingwerken Westelijk Noord-Brabant, deelname in de ontwikkeling van de
fietsroute langs de Linie van de Eendracht en medewerking aan de ontwikkeling van de databank
inundaties en vestingwerken.
De verdere ontwikkelingen in het Unesco Geopark Scheldedelta volgen we actief.
Dat geldt ook voor de restauratie van De Grote Muiterij, waar we in een plezierige samenwerking
zowel kennis halen als brengen.

Verenigingsactiviteiten
Nadat in verband met de coronamaatregelen de winterlezing in februari, de inloopdag in maart en de
ledenvergadering in april geen doorgang konden vinden, was de inloopdag in de Gasthuiskapel onze
eerste ledenactiviteit van dit jaar. Het experiment om deze te koppelen aan de Open Monumentendag
op 11 september, bleek een groot succes. Veel (oud)inwoners konden op deze dag kennisnemen van de
activiteiten die onze vereniging voorstaat.
Op 13 oktober konden we na twee en een half jaar weer een ledenvergadering organiseren. Het was
een vreemde situatie om op 13 oktober 2021 alsnog de jaarstukken 2019 en 2020 ter goedkeuring voor
te leggen aan de leden en ook de goedkeuring vragen voor de begroting van een kalenderjaar 2021, dat
nog maar twee en een halve maand zou duren, was wat onwerkelijk. Hieruit hebben we ook geleerd
dat het vaststellen van een begroting in april van het lopende jaar niet praktisch is. Het bestuur zal met
een voorstel komen om dit in het vervolg in oktober voorafgaande aan het boekjaar te doen.

Een eveneens uitgestelde actie was het afscheid van Kees de Koning als secretaris van onze
vereniging. Vanwege zijn grote verdienste voor de vereniging is Kees door de leden benoemd als
erelid en kreeg de daarbij behorende oorkonde overhandigd.
Na de pauze was het podium voor Keetie van Oosten-Hage en Tineke Fopma. Na drie keer te zijn
uitgesteld, kregen zij dan eindelijk de kans om de vele belangstellenden met verhalen en afbeeldingen
een boeiende doorkijk te geven in hun beider maar ook gezamenlijke wielercarrière. Vooral de enorme
staat van dienst van Keetie kan daarbij wel gezien worden als het fundament onder het huidige
dameswielrennen in Nederland.
Op 12 november hadden we onze traditionele keutjesavond; deze keer in Sassegrave te Scherpenisse.
Door verschillende oorzaken, maar vooral de spannende situatie rondom Corona, moesten
verschillende leden zich op het laatste moment afmelden. De dag erna zou de horeca weer ‘op slot‘
gaan. De aanwezigen genoten van een gezellige avond met een kwalitatief hoogstaand buffet in een
voor deze gelegenheid aangename accommodatie.
De nieuwsbrief voor de leden verscheen dit jaar drie keer. Daarnaast ontvingen de leden een extra
mailing naar aanleiding van het overlijden van onze voorzitter en nog vier mailings met voornamelijk
informatie van organisatorische aard.
Behalve de gebruikelijke zaken is er in de nieuwsbrieven uitgebreid aandacht besteed aan de werving
voor deelname aan verschillende werkgroepen.
Uiteindelijk is hieruit de werkgroep ‘fotocollectie’ ontstaan, die inmiddels actief is met de
voorbereidingen om onze fotocollectie samen met die van de gemeente te digitaliseren en te
metadateren. Om de voor dit project noodzakelijke hardware, zoals een scanner, te kunnen
aanschaffen, is subsidie aangevraagd bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. Deze subsidie is toegezegd
en inmiddels ook ten dele besteed. Een belangrijk aspect bij dit project is de intensieve samenwerking
met het gemeentearchief en mogelijk in een later stadium ook met onze zustervereniging
Philippuslandt.
Op het gebied van genealogie zijn we een aantal keren benaderd door leden en niet-leden om
medewerking te verlenen bij het speuren naar informatie met betrekking tot hun voorgeslacht.
Van een werkgroep genealogie is in werkelijkheid nog geen sprake maar van de wenselijkheid daartoe
zijn we wel overtuigd.
Een grote opdracht die we onszelf hebben opgelegd is de inventarisatie van het funerair erfgoed op de
gemeentelijke begraafplaatsen.
Dit jaar hebben we op de begraafplaatsen in Stavenisse de grafmonumenten beoordeeld die op de
nominatie stonden om verwijderd te worden. Doel hiervan was om te beoordelen of er
grafmonumenten zijn die om een of meerdere redenen bescherming verdienen. Dat kan zijn om het
monument zelf, de persoon waarvoor dit monument is opgericht en het verhaal dat aan deze persoon is
gekoppeld. We hebben hiervoor een systeem ontwikkeld met criteria en een daaraan gekoppelde
waarderingsschaal.
Het is de bedoeling dat we deze werkwijze ook gaan hanteren als ons wordt gevraagd ook de
monumenten op de overige begraafplaatsen binnen de gemeente te inventariseren.
Dit jaarverslag laat zien dat er duidelijk beweging is in een richting met meer activiteit, die door het
bestuur wordt aangedragen maar door de leden moet worden opgepakt om er een succes van te maken.
We vertrouwen erop dat we daar in de komende jaren ook resultaten van gaan zien.
Samen kunnen we onze vereniging een levende vereniging maken!
De secretaris, Piet Quist

