Jaarverslag
Jaarverslag 2018 van de Heemkundige Kring Walcheren

Inleiding
In 2018 is het ledental van de Heemkundige Kring wederom iets afgenomen. We begonnen het jaar
met 2.243 (betalende) leden en gedurende dit jaar hebben zich 109 nieuwe leden aangemeld, onder wie
23 cadeaulidmaatschappen. Er zijn echter 126 leden uitgeschreven, zodat we op 31 december afsloten
met 2.226 leden.
Daarnaast heeft de Heemkundige Kring Walcheren nog 24 zogeheten ruilabonnementen met diverse
organisaties. Ook is de Heemkundige Kring Walcheren donateur van 9 instanties op het gebied van
cultureel erfgoed.
Bestuur
Het bestuur kwam tijdens het verslagjaar zes keer bijeen.
Aan het begin van het verslagjaar was het bestuur als volgt samengesteld: mevrouw C.N. (Tiny)
Polderman (voorzitter), mevrouw W.L. (Wil) Valckenier von Geusau-Brouwer (secretaris), de heer R.
(Rob) Hubrechsen (penningmeester) en de algemene bestuursleden de heren F. (Frans) van den Driest,
D.J. (Doede) Holtkamp en W. (Wim) de Veij.
Tijdens deze jaarvergadering was de penningmeester, de heer R. Hubrechsen, aftredend en
herkiesbaar. De vergadering ging akkoord met zijn herverkiezing.
De heer W. de Veij was tussentijds aftredend en niet herkiesbaar.
De heer F. van den Driest was aftredend en statutair niet herkiesbaar. In zijn plaats werd benoemd de
heer A.H.E. (Ilja) Mostert.
Eveneens tijdens deze vergadering werd kort aandacht besteed aan het 25-jarig jubileum van de
secretaris, mevrouw Valckenier von Geusau.
Erelidmaatschap
Voor zijn vele verdiensten voor de Heemkundige Kring Walcheren is het aftredende bestuurslid de
heer F. van den Driest benoemd tot erelid van de vereniging (zie hiervoor ook De Wete van juli 2018,
pag. 57 e.v.). Hij is hiermee het derde erelid in de geschiedenis van de vereniging.
Financiën
De contributie bleef ook dit jaar gehandhaafd op € 15,00.
Commissie van deskundigen (kennispool)
De commissie van deskundigen, samengesteld in 2015, is ook dit jaar weer geraadpleegd, deze keer
met name over de voorgenomen bomenkap op Walcheren van het Waterschap Scheldestromen.
Op basis van een rapport van één van de deskundigen heeft de Heemkundige Kring Walcheren haar
zienswijze over deze bomenkap bij het waterschap ingediend.
HKW-Publicatiefonds
Dit fonds is in 2016 ingesteld. In het reglement is destijds een maximum budget van € 3.000,00
(drieduizend euro) per jaar vastgelegd.

Tijdens de jaarvergadering van 18 april 2018 is besloten dit bedrag te verhogen naar € 5.000,00
(vijfduizend euro) per jaar en niet meer vast te leggen in het reglement, maar jaarlijks vast te stellen bij
de begroting.
Er is in 2018 slechts één aanvraag ontvangen voor een financiële bijdrage uit dit fonds, deze aanvraag
is gehonoreerd. De heer L.F. van Driel heeft voor zijn uitgave Cultuur wordt Kultuur, culturele
collaboratie in Zeeland een bijdrage ontvangen van € 1.000,00 (duizend euro).
HKW-Erfgoedfonds
Tijdens deze jaarvergadering zijn de leden akkoord gegaan met het instellen van een HKWErfgoedfonds en met het hiervoor opgestelde reglement (zie voor een nadere toelichting De Wete van
juli 2018, pag. 59 e.v. en www.hkwalcheren.nl).
Voor dit fonds zal jaarlijks een bedrag bij de begroting worden vastgesteld, voor 2018 was dit
maximum € 5.000,00 (vijfduizend euro).
De Wete
Ook in 2018 verscheen ons kwartaaltijdschrift De Wete weer elk kwartaal met allerlei
wetenswaardigheden over ons heem.
Aan het begin van het verslagjaar was de redactiecommissie als volgt samengesteld: de heer P. (Peter)
Blom (hoofdredacteur), de heer G.J. (Bert) Gerestein (eindredacteur), mevrouw M. (Mieke) Meijervan der Linde (beeldredacteur), mevrouw H.J. (Henny) van der Heijden (redactiesecretaris) en de
redactieleden mevrouw H. (Hetty) Begheyn, de heer R. (Roel) Gabriëlse, mevrouw C. (Coby) LereBoone en de heer J. (Jan) van Roosendaal.
Deze samenstelling bleef dit verslagjaar ongewijzigd.
Website Heemkundige Kring Walcheren www.hkwalcheren.nl
Dit was het vierde jaar van de nieuwe website, beheerd door de heren L.M. (Leo) Hollestelle en S.
(Sjoerd) de Nooijer.
De website wordt bijgehouden door deze webmasters en een bestuurslid.
Vanaf maart 2018 komen alle e-mails gericht aan info@hkwalcheren binnen bij het secretariaat i.p.v.
zoals voorheen, bij de webmasters.
De belangrijkste onderdelen op de website vormen de informatie over ons kwartaaltijdschrift De Wete
en de activiteiten.
De cijfers van 2018 verschillen niet veel van die van 2017. Ook gold in dit jaar dat 33% van de
bezoekers 65+ is en dat 13% jonger is dan 35 jaar.
58% van het aantal bezoekers komt uit Zeeland.
Zo’n 16% van de gebruikers raadpleegt de website met een mobiele telefoon en een gelijk percentage
doet dit met een tablet.
De meest geraadpleegde pagina is die met het overzicht van ons kwartaaltijdschrift De Wete.
Opvallend is dat dat het meest gebeurt rond de verschijning van het nieuwste nummer.
Vanaf 2017 is het mogelijk via de website van de HKW oude nummers van De Wete te raadplegen in
de Tijdschriftenbank Zeeland en kan worden gezocht naar artikelen in de Wetes over de jaren 19712016.
Via de website is het ook mogelijk zich op te geven als lid van de HKW, een vraag te stellen of te
reageren.
In het verslagjaar heeft een groot aantal personen zich via het formulier op de website opgegeven als
lid. Via het e-mail adres ledenadministratie@hkwalcheren zijn ook aanmeldingen binnengekomen en
zijn lidmaatschappen aangevraagd, afgezegd en zijn adreswijzigingen doorgegeven.
Er werden enkele inhoudelijke vragen gesteld. De meeste hiervan zijn doorverwezen naar de Zeeuwse
Bibliotheek en het Zeeuws Archief.
Om de interactie met de leden te verbeteren en nog meer bekendheid op het wereldwijde web te
krijgen is vanaf 10 september 2014 op de sociale netwerksite Facebook een pagina aangemaakt van de
HKW. Hiermee kunnen leden die zelf actief zijn op Facebook berichten van de HKW ontvangen en
delen met anderen. Op de pagina van de HKW wordt informatie over De Wete en over activiteiten
onder de aandacht gebracht. 194 Personen hebben de pagina gevonden en ‘geliket’.

www.veldnamenwalcheren.nl
De website www.veldnamenwalcheren.nl biedt de mogelijkheid om de resultaten van 34 jaar
veldnamenonderzoek op Walcheren, uitgevoerd door de toenmalige Veldnamencommissie van de
HKW, op een andere wijze te presenteren en bovendien kunnen aanvullende en nieuwe gegevens
worden toegevoegd.
Het aantal bezoekers aan deze website is in het verslagjaar teruggelopen, omdat er al enige jaren geen
nieuwe informatie aan deze website is toegevoegd.
Wel is het zo dat de veldnamen van een aantal voormalige Walcherse gemeenten inmiddels zijn
toegevoegd aan het Geoloket Cultuurhistorie van de provincie Zeeland. De vooroorlogse veldnamen
van de percelen op Walcheren kunnen via deze provinciale website in combinatie met historische
kaarten worden geraadpleegd.
Activiteitencommissie
De Activiteitencommissie was aan het begin van het verslagjaar als volgt samengesteld: mevrouw T.
(Tineke) Kodde-Huibregtse, mevrouw A.M. (Anja) van der Most-Zuurdeeg en mevrouw A.P. (Addy)
Simonse.
De samenstelling van deze commissie bleef dit verslagjaar ongewijzigd.
De commissie heeft ook dit jaar weer alle activiteiten – in de vorm van lezingen en excursies –
georganiseerd.
Activiteiten
In 2018 werden vier reguliere bijeenkomsten in het Betje Wolff Auditorium van de ZB|Planbureau en
Bibliotheek van Zeeland gehouden (zie ook de verslagen in de diverse Wetes).
De aangekondigde bijeenkomst van 24 januari 2018 ging wegens familieomstandigheden van de
sprekers niet door.
In plaats van de gebruikelijke dorps- of stadswandeling was er dit jaar een exclusief bezoek van onze
leden aan huis en tuin van de buitenplaats Moesbosch te Koudekerke georganiseerd en wel op zaterdag
2 juni 2018 (zie ook De Wete van oktober 2018, pag. 52 e.v.).
De buitenheemse excursie vond plaats op zaterdag 29 september 2018 en voerde ons naar Fort bij
Vechten (Nieuwe Hollandse Waterlinie) en Amersfoort.
Alle verslagen van de activiteiten werden geschreven door onze oud-bestuursleden F. (Frans) van den
Driest of L. (Leo) Faase.
De bijbehorende foto’s bij deze verslagen werden in de meeste gevallen gemaakt door mevrouw I.
(Ida) Doorenweerd.
Contacten met andere organisaties
Met het merendeel van de heem- en oudheidkundige organisaties in Zeeland vond weer een
uitwisseling van tijdschriften plaats.

W.L. Valckenier von Geusau-Brouwer,
secretaris.

