
 

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

gehouden op woensdag 20 april 2022 in Sport en Gemeenschapscentrum Haestinge te Sint-

Maartensdijk 

 

Aanwezig zijn 28 leden. 

 

1. Opening door de vice-voorzitter 

Tineke Fopma opent de vergadering en heet allen welkom op deze voor het gevoel bijzondere 

vergadering, die na alle maatregelen vanwege de coronapandemie nu weer op het gebruikelijke 

moment zonder speciale maatregelen kan worden gehouden. De laatst gehouden vergadering kon na 

anderhalf jaar uitstel op 13 oktober 2021 doorgaan. 

Toen stond er aan de bestuurstafel een lege stoel. Daar is nog een lege plaats bijgekomen door het 

plotseling overlijden van onze voorzitter Gré Boelhouwers-Stigter. 

Ter nagedachtenis aan Gré wordt een minuut stilte in acht genomen. 

 

Tineke vervolgt haar openingswoord met de constatering dat we nu nog zonder voorzitter en 

onderbezet zijn, terwijl de taken van de HKK steeds omvangrijker worden. 

“Zo komen er vaker vragen vanuit de gemeente zoals het begraafplaatsenonderzoek, ligt de organisatie 

van de Open Monumentendag tot nu toe nog geheel bij de HKK, raken we steeds meer betrokken bij 

andere organisaties op het gebied van cultuurhistorisch erfgoed op regionaal en provinciaal niveau 

zoals Stichting Vestingwerken Westelijk Noord Brabant, fietsroute Linie van de Eendracht, UNESCO-

geopark Scheldedelta en de Zuiderwaterlinie. 

Zo wordt de restauratie van boerderij de Grote Muiterij geheel gevolgd en gefotografeerd. De 

werkgroep fotocollectie is gestart om samen met de gemeente Tholen een goede gedigitaliseerde 

beeldbank te realiseren. Dat alles kost veel tijd en menskracht. 

 

Gelukkig heeft onze webmaster Ad de Graaf veel werk verzet en heeft Adrie Cornelisse als kandidaat 

bestuurslid reeds de nodige hand- en spandiensten verleend. 

Het bestuur vindt het dan ook heel fijn dat beiden zich als kandidaat bestuursleden hebben aangemeld 

en dat u als leden van de HKK straks bij de bestuursverkiezing daarover uw mening kunt geven.  

 

Een bijzondere jaarvergadering, omdat de invulling na de pauze door het bestuur zelf wordt verzorgd. 

We geven dan een inkijk in alle activiteiten die door de HKK worden georganiseerd of waar we aan 

deelnemen. Nu wordt dat nog grotendeels door het bestuur afgehandeld, maar zonder ondersteuning 

van werkgroepen is dat niet vol te houden. Er wordt uitleg gegeven over de plannen waarbij leden een 

actieve rol kunnen spelen. 

Samenwerken is noodzakelijk om de HKK haar rol als sterke speler op het gebied van erfgoed te laten 

behouden en te versterken en om alle ontwikkelingen bij te houden.” 

 

Na deze inleiding wenst Tineke de aanwezigen een prettige en actieve vergadering toe.  

 

  



2. Ingekomen stukken en mededelingen 

-Bij de secretaris zijn van 11 leden berichten van verhindering binnengekomen: 

Magda Geluk, Annemieke de Laat, Jan Oudesluijs, Cees van Broekhoven, Frank en Kitty van Heyst, 

Gerrit en Jopie Meerman, Albert Walpot, Adri en Bram van de Sande, Marga Kunst-van Tilburg, 

Janny en Jacob Gunter en Kees Wilsing. 

Mededelingen: 

- Het bestuur is voornemens dit kalenderjaar nog een tweede ledenvergadering uit te schrijven en wel 

in oktober, voorafgaande aan de najaarslezing. Op de agenda staan dan de begroting 2023 en het 

beleidsplan. 

- In de periode tussen de twee ledenvergaderingen is er een intensieve mailwisseling tussen een van de 

leden en het bestuur geweest. In deze mailwisseling werd door het betreffende lid het functioneren van 

het bestuur ter discussie gesteld. In de rondvraag is er gelegenheid om verder op deze kwestie in te 

gaan.  

 

3. Verslag algemene ledenvergadering 13 oktober 2021 

Het verslag was op de website in te zien. 

Er zijn geen vragen of opmerkingen over het verslag, zodat het verslag ongewijzigd wordt vastgesteld. 

 

4. Jaarverslag secretaris 2021 

Het verslag was op de website in te zien. 

Er zijn geen vragen over het verslag. De secretaris wordt bedankt voor het geleverde werk. 

 

5. Financieel jaarverslag 2021 

Ook dit was op de website in te zien. 

De penningmeester geeft toelichting op het feit dat er in dit boekjaar een negatief resultaat is van € 

628,31, waar dit niet was begroot. De oorzaak hiervan is de gewijzigde werkwijze om voortaan alle 

posten te boeken in het betreffende boekjaar. Hierdoor zijn in 2021 de kosten opgenomen van de 

jaarboeken 2020 en 2021, waar tegenover staat dat er in de jaarrekening 2020 geen jaarboek is 

opgevoerd, wat resulteerde in een positief resultaat van € 1221,79. 

De reden voor deze gewijzigde aanpak is dat zo een betrouwbare vergelijking kan worden gemaakt 

tussen begroting en resultaat.  

Dhr. Baaij merkt op dat de bij de exploitatierekening 2021 opgenomen begroting afwijkt van de 

begroting die is goedgekeurd in de ledenvergadering van oktober 2021. Achteraf blijkt dit inderdaad 

een verkeerde begroting te zijn geweest. De juiste begroting is de begroting die in oktober 2021 in de 

ledenvergadering is goedgekeurd. Het resultaat blijft nihil, maar zowel de inkomsten als de uitgaven 

moeten €800 hoger zijn vanwege de Open Monumentendag. Dit betreft de posten gemeentesubsidie en 

kosten activiteiten.  

6. Verslag kascommissie over 2021 

Ook het verslag van de kascommissie was vooraf op de website in te zien. 

Kees de Koning doet als lid van de kascommissie ook nog mondeling verslag van de bevindingen, 

bedankt de penningmeester voor het geleverde werk en verzoekt de vergadering om de 

penningmeester decharge te verlenen. De vergadering gaat hiermee akkoord. 

 

7. Begroting 2022 

Was ook op de website in te zien. 

De penningmeester wijst nogmaals op het belang van het voornemen om de begroting in het vervolg te 

behandelen in het najaar van het komende boekjaar. 

De begroting toont een aanmerkelijk hoger bedrag dan in de afgelopen jaren; dit heeft voornamelijk te 

maken met de in de begroting opgenomen subsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds t.b.v. 

fotoproject, zowel aan de inkomsten als aan de uitgavenkant. Een andere post die eruit springt is de 

post Kosten Activiteiten. Waar in de specificatie Busreis staat, kan ook Excursie worden gelezen. 

Hoewel een relatief groot bedrag vallen ook hier inkomsten en uitgaven nagenoeg tegen elkaar weg.



8. Verkiezing kascommissie 

In de kascommissie hadden zitting Annemieke de Laat en Kees de Koning. 

Annemieke de Laat is nu aftredend; zij wordt bedankt voor haar geleverde werk. 

Het bestuur heeft Rinus Potappel bereid gevonden zich in haar plaats kandidaat te stellen; waarvoor 

dank. De vergadering gaat met de benoeming akkoord. 

De statuten voorzien in de benoeming van een reservelid. Hiervoor stelt Piet van Dijke zich spontaan 

beschikbaar. 

 

9. Bestuursverkiezing 

Periodiek aftredend zijn Magda Geluk en Tineke Fopma. 

Beiden hebben zich herkiesbaar gesteld. Er zijn geen tegenkandidaten ingediend, waardoor zij  beiden 

zijn herbenoemd. 

 

In de vacature die Kees de Koning bij zijn afscheid in 2020 heeft achtergelaten, draagt het bestuur 

Adrie Cornelisse voor. 

In de vacature die is ontstaan met het overlijden van Gré Boelhouwers, draagt het bestuur Ad de Graaf 

voor. 

Beiden stellen zich kort voor. 

Er zijn geen tegenkandidaten ingediend, waardoor zij beiden zijn gekozen. 

 

10. Rondvraag 

Concrete vragen zijn er niet. Chris Koopman maakt van de gelegenheid gebruik om het bestuur te 

complimenteren met de wijze waarop allerlei (nieuwe) zaken worden opgepakt. 

 

11. Sluiting ledenvergadering 

Tineke sluit het huishoudelijk deel van de vergadering en dankt een ieder voor de positieve bijdrage. 

 

Pauze 

In de pauze wordt een fotocarrousel getoond met detailfoto’s van gebouwde monumenten in de kern 

Tholen. De secretaris doet een oproep om iets dergelijks over een andere kern in een volgende 

bijeenkomst te tonen. 

 

In de pauze verwelkomen we drie vertegenwoordigers van onze zustervereniging Heemkundekring 

Philippuslandt. Zij zijn geïnteresseerd in de presentaties die op het programma staan omdat zij ook 

gaan deelnemen in het fotoproject en de inventarisatie van het funerair erfgoed op Sint Philipsland 

gaan uitvoeren. 

 

Ad de Graaf verzorgt een presentatie over de werkwijze bij het fotoproject waaraan inmiddels 

ongeveer 10 leden deelnemen. 

Duidelijk wordt dat het belangrijk is om heel gedisciplineerd de structuur te volgen daar het anders 

onmogelijk is een goed bruikbare beeldbank op te bouwen. Het bezit van veel foto’s is voor de 

vereniging alleen waardevol als de beeldbank goed benaderbaar is en de foto’s zijn voorzien van 

relevante informatie, direct gerelateerd aan de betreffende foto. 

Ad geeft ook nog een korte toelichting op de registratie van ons verenigingsarchief, waar Ank Schot-

Potter op dit moment nog als enige mee bezig is. Zij noemt dit werk erg interessant en leerzaam. 

Hopelijk dat dit ook andere leden aanspreek om hieraan deel te nemen. 

 

Piet Quist verzorgt een presentatie over de werkwijze bij de inventarisatie van het funerair  erfgoed. 

Aan de gemeente Tholen is toegezegd om de grafmonumenten waarop geen rechten meer rusten te 

beoordelen op hun eventueel cultuurhistorische waarde. Aan de hand van de werkwijze bij en de 

resultaten van de inventarisatie op de oude begraafplaats in Stavenisse wordt het proces geschetst 

zoals dat de komende jaren ook voor de overige gemeentelijke begraafplaatsen zal plaatsvinden. 

Als eerstvolgende zal in de periode juli-oktober 2022 de inventarisatie plaatsvinden op de 

begraafplaats in Poortvliet. Hierbij hopen we ook op medewerking van leden buiten het bestuur. 



 

John Verweij geeft een korte toelichting op de gewenste taakverdeling bij de organisatie van de Open 

Monumentendag. Het streven is om in elke kern een vertegenwoordiger te hebben om zo de lijnen 

tussen organisatie en uitvoering zo kort mogelijk te kunnen houden. Voor Sint-Annaland, Sint-

Maartensdijk en Sint Philipsland hebben zich al medewerkers aangemeld. John vraagt leden uit de 

andere kernen om zich hiervoor beschikbaar te stellen. 

 

Tineke Fopma vraagt in haar presentatie aandacht voor originele elementen in monumentale 

boerderijen. Over de buitenkant is vaak al veel gepubliceerd maar bij een grondige restauratie zijn 

elementen in het interieur zeker zo belangrijk. De leden wordt gevraagd om naar dit soort zaken uit te 

kijken en dit bij Tineke te melden. 

Als voorbeeld wordt de vraag vanuit de Grote Muiterij besproken. 

Het betreft de restauratie van het varkenskot. “Wie weet, waar op het eiland nog een originele 

inrichting van een varkenskot is te zien?” 

Met deze vraag is Tineke naar De Kettinghoeve gegaan en heeft daar foto’s gemaakt van het nog 

originele varkenskot. Aan de hand van deze foto’s kan bij de Grote Muiterij het varkenskot op een 

verantwoorde wijze worden gerestaureerd. 

 

Afsluiting 

Tineke bedankt allen voor de aanwezigheid en getoonde interesse, hoopt op een toename van de 

ledenactiviteit en wenst allen wel thuis.  


