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Verslag van de Algemene Vergadering van zondag 23 februari 2014

Aanwezig: Buyse Sofie, Christiaens Roger, Colpaert Noël, De Backer Luc, De Beer Chris,
De Block Filip, De Bondt Frans, De Groof Robert, De Pagie Jan, De Mulder Ronny, De
Wert Nico, De Witte Luc, Heyman Erik, Janssen Erik, Maes Eddy, Mauro Sarah,
Moorthamers Gertrude, Picavet Nico, Smitz Herbert, Vael Gunther, Van de Putte Paul,
Van den Bergh Walter, Van der Gucht Alfred, Van Remoortere Kristof, Verstraeten Koen

Verontschuldigd en vertegenwoordigd bij volmacht: Baert John, De Brandt Guido,
Janssens de Varebeke Jean, Moenssens Bart, Vancauwenberghe Sandra, Van Driessche
Thomas, Van Remoortere Urbain

Verontschuldigd: Colpaert Hektor, Deckers Peter, ‘t Kint Leo, Van Remortel Eric

1. Verwelkoming

De algemene vergadering gaat door in de leeszaal van de K.O.K.W., Zamanstraat 49 te
9100 Sint-Niklaas. 25 effectieven leden zijn aanwezig en 7 leden zijn vertegenwoordigd
bij volmacht. Dit komt neer op 32 stemgerechtigde leden.

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

2. Verslag algemene vergadering van 24 maart 2013 – goedkeuring

Het verslag van de algemene vergadering van 24 maart 2013 wordt goedgekeurd door
de leden van de algemene vergadering.

Er wordt gevraagd om het verslag reeds kort na de vergadering te mailen naar de leden
van de algemene vergadering.

3. Jaarrekening 2013 – goedkeuring

Penningmeester Frans De Bondt geeft – aan de hand van een samenvatting – een
gedetailleerd verslag bij de jaarrekening 2013:

 Inkomsten totaal: € 49.617,10
 Uitgaven totaal: € 48.443,22
 Saldo: € 1.173,88

De jaarrekening 2013 werd reeds voorgelegd aan de raad van bestuur op de vergadering
van 11 januari 2014. Bestuursleden Eddy Maes en Herbert Smitz deden als
commissarissen nazicht van de jaarrekening. De jaarrekening 2013 wordt goedgekeurd
door de algemene vergadering.

De meeste Wase gemeentebesturen deden in 2013 opnieuw een financiële inbreng van
1 eurocent per inwoner in het dokter Jan Van Raemdonckfonds. Jaarlijks wordt aan de
deelnemende gemeenten gerapporteerd over de gerealiseerde aankopen/restauraties
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met de middelen uit dit fonds. Eind 2013 bedroeg het saldo van het dr. Jan Van
Raemdonckfonds € 4.125,05.

De Kring maakt maximaal gebruik van de diverse subsidie- en sponsoringskanalen. In
2013 werd € 13.753 aan inkomsten bekomen via toelagen en subsidies. De voorzitter
deelt mee dat we de komende jaren als gevolg van de besparingen zo’n € 500 minder
subsidies zullen ontvangen van de stad Sint-Niklaas.

4. Begroting 2014 – goedkeuring

De penningmeester geeft toelichting bij de begroting voor 2014:
 Inkomsten totaal: € 25.200
 Uitgaven totaal: € 25.200
 Batig saldo: € 0
 Buitengewone uitgaven: € 5.000 (bestemd voor reorganisatie en herinrichting

bibliotheek).

De begroting voor 2014 wordt goedgekeurd door de algemene vergadering.

5. Jaarverslag over de werking van de K.O.K.W. in 2013

Het verslag over de werking van de Kring in 2013 wordt voorgesteld aan de hand van
een beeldverslag, gemaakt door bestuurslid Herbert Smitz. De volgende activiteiten
komen hierin o.a. aan bod:

 Zaterdag 26/01/2014: jaarvergadering in Oudenaarde van het Oost-Vlaams
Verbond van de Kringen voor Geschiedenis

 Maandag 11/03/2013: voorstelling boek ‘Het Organisme in het Waasland’ van
Hilaire Liebaut op stadhuis van Sint-Niklaas, 25ste buitengewone uitgave van de
K.O.K.W.

 Zaterdag 16/03/2013: ledenuitstap naar Oudenaarde/Ename
 Zondag 24/03/2013: algemene vergadering + opening vernieuwd

Mercatormuseum, afdeling oude cartografie
 Zondag 21/04/2013: Erfgoeddag – tentoonstelling ‘Confrontatie tussen wel en

(nog) niet gerestaureerde kaarten, atlassen, objecten’ in leeszaal K.O.K.W.
 Dinsdag 03/09/2013: persvoorstelling nieuw logo en huisstijl van de K.O.K.W.
 Zondag 15/09/2013: voorstelling eindverslag/jaarboek van de vzw Mercator 2012

in trouwzaal stadhuis
 Woensdag 09/10/2013: lezing ‘Oratorianen in het Waasland’ door Ludo Hemelaer

in het SteM.
 Vrijdag 18/10/2013: voorstelling boek ‘Gerard Mercator. Geograaf’ in het

Mercatormuseum, 26ste buitengewone uitgave van de K.O.K.W.
 Zondag 17/11/2013: voorstelling Annalen, deel 116 met het eerste boekdeel van

‘Toen den Duitsch kwam – Het Waasland tot de Duitse bezetting (augustus-
oktober 1914)’ van Hugo De Looze in kasteel Walburg en gelegenheidstoespraak
door Dr. Luc Vandeweyer.

6. Overzicht van de jaarplanning in 2014

De voorzitter overloopt de activiteiten die het K.O.K.W.-bestuur heeft gepland tijdens het
lopende werkingsjaar:

 Zondag 23/02/2014: algemene vergadering
 Dinsdag 11/03/2014: lezing ‘Van Luik tot Sint-Niklaas. De Duitse opmars in 1914’

door Hugo De Looze in het SteM
 Zaterdag 26/04/2014: ledenuitstap naar Henegouwen, met bezoek aan Mons en

Lessines.
 Zondag 27/04/2014: Erfgoeddag met als thema ‘Grenzeloos’
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 Zaterdag 17/05 en zondag 18/05/2014: opening afdeling moderne cartografie in
het Mercatormuseum

 Zondag 22/06/2014: Dag van het particulier erfgoed – tentoonstelling Jean
Janssens de Varebeke in leeszaal K.O.K.W.

 Zondag 14/09/2014: Open Monumentendag – tentoonstelling oorlogsaffiches uit
collectie K.O.K.W. in kasteel Walburg

 Zondag 16/11/2014: voorstelling Annalen, deel 117
 Eind 2014: opening tentoonstelling i.v.m. de Lafreri-atlas van de Kring.

Naast deze activiteiten werkt het bestuur intensief verder aan het opruimen en
leegmaken van het Huis Janssens. De buitenrestauratie zal aanvatten in 2015.

7. Rondvraag

/

8. Receptie

Na de vergadering kunnen de aanwezigen de nieuwe aanwinst van de Kring, m.n. de
‘Cosmographiae universalis’ van Sebastian Munster (1554), bewonderen. Daarna volgt
een receptie, aangeboden door het bestuur van de K.O.K.W.

Verslag: Kristof Van Remoortere


