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Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas vzw

Verslag van de Algemene Vergadering van zondag 24 maart 2013

Aanwezig: Bauwelinck Bert, Buyse Sofie, Christiaens Roger, Colpaert Noël, De Beer Chris, De
Bondt Frans, De Keyzer Eric, De Mulder Ronny, De Wert Nico, De Witte Luc, Hemelaer Ludo,
Heyman Erik, Janssens de Varebeke Jean, Maes Eddy, Moenssens Bart, Nijs Koen, Picavet Nico,
Smet Raf, Smitz Herbert, Thys Jos,‘t Kint Leo, Vancauwenberghe Sandra,Van de Putte Paul, Van
den Bergh Walter, Van Remoortere Kristof, Van Remortel Eric, Verstraeten Koen

Verontschuldigd en vertegenwoordigd bij volmacht: Baert John, Colpaert Hektor, De Brandt
Guido, Maes Wilfried, Moorthamers Gertrude, Van Dooren Juliette, Van Driessche Thomas, Van
Remoortere Urbain

Verontschuldigd: De Groof Robert, Van der Gucht Alfred

1. Verwelkoming

De algemene vergadering gaat door in de leeszaal van de K.O.K.W., Zamanstraat 49 te 9100 Sint-
Niklaas. 27 effectieven leden zijn aanwezig en 8 leden zijn vertegenwoordigd bij volmacht. Dit
komt neer op 35 stemgerechtigde leden.

Voorzitter Chris De Beer opent de vergadering om 10.30 u. en verwelkomt alle aanwezigen.

2. Verslag algemene vergadering van 29 januari 2012 – goedkeuring

Het verslag van de algemene vergadering van 29 januari 2012 wordt goedgekeurd door de leden
van de algemene vergadering.

3. Jaarrekening 2012 – goedkeuring

Penningmeester Frans De Bondt geeft – aan de hand van een samenvatting – een gedetailleerd
verslag bij de jaarrekening 2012:

 Inkomsten totaal: € 51.773,56
 Uitgaven totaal: € 50.850,82
 Saldo: € 922,74

De jaarrekening 2012 werd reeds voorgelegd aan de raad van bestuur op de vergadering van
5 januari 2013. Bestuursleden Eddy Maes en Herbert Smitz deden als commissarissen nazicht van
de jaarrekening. De jaarrekening 2012 wordt goedgekeurd door de algemene vergadering.

De meeste Wase gemeentebesturen deden in 2012 opnieuw een financiële inbreng van 1 eurocent
per inwoner in het dokter Jan Van Raemdonckfonds. Met de middelen uit dit fonds ging de Kring
in 2012 over tot de restauratie van 24 handschriftelijke (kadaster)kaarten van Zwijndrecht, Burcht,
Melsele en Beveren van landmeter Fransen (datering ca. 1840) en van de Mercator-Hondiusatlas
uit 1613.
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 Inkomsten totaal: € 8.901,85
 Uitgaven totaal: 6.700,25
 Saldo: € 2.201,60

De natuur- en milieuverenigingen zijn vrijgesteld van de patrimoniumbelasting op de vzw’s. De
Kring onderneemt via ondervoorzitter Ludo Hemelaer de nodige inspanningen om een vrijstelling
voor oudheidkundige kringen te bekomen.

De Kring maakt maximaal gebruik van de diverse subsidie- en sponsoringskanalen. In 2012 werd
ruim 20.000 euro aan inkomsten bekomen via toelagen en subsidies.

4. Begroting 2013 – goedkeuring

De penningmeester geeft toelichting bij de begroting voor 2013:
 Inkomsten totaal: € 22.900
 Uitgaven totaal: € 22.900
 Batig saldo: € 0
 Buitengewone uitgaven: € 5.000 (bestemd voor informatica).

De begroting voor 2013 wordt goedgekeurd door de algemene vergadering.

5. Jaarverslag over de werking van de K.O.K.W. in 2012 – goedkeuring

Het verslag over de werking van de Kring in het Mercatorjaar 2012 wordt voorgesteld aan de
hand van een onderhoudend filmpje, gemaakt door bestuurslid Herbert Smitz. De volgende
activiteiten komen hierin o.a. aan bod:

 Vrijdag 13/01/2012: opening tentoonstelling ‘Het Waasland en Temse in oude kaarten’ in
gemeentemuseum van Temse

 Zondag 04/03/2012: opening tentoonstelling 'Mercator Digitaal' in SteM
 Donderdag 22/03/2012: opening tentoonstelling 'Bibliothecae Gerardi Mercatoris' in

Mercatormuseum
 Woensdag 29/02/2012: première dvd ‘Wereld in Beeld – Gerard Mercator’
 Zaterdag 31/03/2012: ledenuitstap naar Duisburg
 Zaterdag 28/04/2012: studiedag ‘Open kaart - Cartografie van Liber Floridus tot GIS’ in

SteM
 Voorjaar 2012: verscheidene Mercatorlezingen op dinsdag en zondag
 Zaterdag 12/05/2012: ontvangst delegatie uit Duisburg
 Vrijdag 08/06/2012: opening tentoonstelling ‘Land van Waas en Lokeren in de kaarten

gekeken’ in Huis Thuysbaert te Lokeren
 Zondag 09/09/2012: Open Monumentendag - Thema 'Muziek, woord en beeld' in Huis

Janssens en leeszaal K.O.K.W.
 Donderdag 20/09/2012: voorstelling gerestaureerde Mercator-Hondiusatlas aan effectieve

leden en genodigden in leeszaal K.O.K.W.
 Zondag 02/12/2012: voorstelling Annalen, deel 115 in kapel Sint-Lucia en onthulling

borstbeelden Gerard Mercator en Jan-Hubert Van Raemdonck in museumpark
Zwijgershoek

 Vrijdag 14/12/2012: onthulling plaquette bij lindeboom in Rupelmonde.
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6. Jaarplanning 2013

Na het feestjaar 150 jaar K.O.K.W. in 2011 en het Mercatorjaar in 2012 besliste het bestuur om
een rustiger jaar in te plannen. De voorzitter moet echter bekennen dat er in 2013 andermaal tal
van activiteiten plaatsvonden of nog op het programma staan:

 Maandag 11/03/2013: voorstelling boek ‘Het Organisme in het Waasland’ van Hilaire
Liebaut op stadhuis van Sint-Niklaas

 Zaterdag 16/03/2013: ledenuitstap naar Oudenaarde/Ename
 Vrijdag 22/03/2013: opening tentoonstelling ‘Bonaparte aan de Schelde – Antwerpen in

een Franse stroomversnelling’ in het MAS
 Zondag 24/03/2013: opening vernieuwd Mercatormuseum
 Zondag 21/04/2013: Erfgoeddag – tentoonstelling ‘Confrontatie tussen wel en (nog) niet

gerestaureerde kaarten, atlassen, objecten’ in leeszaal K.O.K.W.
 Zondag 09/06/2013: voorstelling boek ‘Mercator Herdacht 1512-2012’
 Zondag 17/11/2013: voorstelling Annalen, deel 116.

Naast deze activiteiten werkt het bestuur intensief verder aan het opruimen en leegmaken van het
Huis Janssens. De buitenrestauratie zal ten vroegste in 2014 aanvatten. Daarnaast zal de Kring
participeren aan projecten ter herdenking van de Eerste Wereldoorlog. De K.O.K.W. is ook
vertegenwoordigd in de werkgroep ‘Willem I’, die projecten uitwerkt rond de Hollandse periode
uit onze geschiedenis.

7. Rondvraag

/

8. Heropening vernieuwde Mercatormuseum

Aansluitend op de vergadering worden de effectieve leden om 11.15 u. uitgenodigd voor de
officiële heropening van het vernieuwde Mercatormuseum door provinciegouverneur Jan Briers.

Verslag: Kristof Van Remoortere


