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Notulen van de HKW-jaarvergadering 2022, gehouden op woensdag 20 april 2022 in het Betje 
Wolff Auditorium van de ZB Bibliotheek van Zeeland te Middelburg.  
 
 
1.  Opening 
De voorzitter, mevrouw C.N. Polderman, opent de vergadering en heet de ongeveer 30 aanwezigen 
welkom. 
 
2.  Notulen gecombineerde jaarvergaderingen 2020/2021 
De notulen van de gecombineerde jaarvergaderingen 2020/2021, die als bijlage bij het aprilnummer 
van De Wete waren gevoegd, worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd, onder dankzegging 
aan de secretaris, mevrouw W.L. Valckenier von Geusau-Brouwer. 
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
Bericht van verhindering ontvangen van de heer L. Faase en mevrouw I. Doorenweerd, de heer G.J. 
Gerestein, de heer J. Kodde, mevrouw H.J. Kruse-ter Avest, de heer A.J. Lous, mevrouw G.W. 
Waasdorp en de heer en mevrouw J.W. van Wallenburg. 
Verder is een brief, gedateerd 7 april 2022, ontvangen van de heer G.J. Gerestein, waarin hij bezwaar 
aantekent tegen het voorstel tot contributieverhoging (zie verder agendapunt 7). 
Tenslotte wordt meegedeeld dat de consumpties in de pauze, zoals gebruikelijk tijdens 
jaarvergaderingen, voor rekening van de vereniging zijn. 
 
4.  Jaarverslagen 2021 
a. Jaarverslag 2021 secretaris 
Het jaarverslag 2021 wordt, onder dankzegging aan de secretaris, mevrouw W.L. Valckenier von 
Geusau-Brouwer, zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 
 
b. Financieel jaarverslag 2021 penningmeester  
De penningmeester, de heer R. Hubrechsen, geeft een mondelinge toelichting bij de cijfers. 
Er zijn geen op- of aanmerkingen vanuit de vergadering, zodat het financieel jaarverslag 2021, onder 
dankzegging aan de heer Hubrechsen, wordt goedgekeurd. 
 
5.  Verslag betreffende financiële stukken door de kascommissie 
De leden van de kascommissie, de heren A.J. Lous en J. Kodde, hebben op 11 maart 2022 de boeken 
en administratie over het jaar 2021 van de penningmeester, de heer R. Hubrechsen, ingezien en in orde 
bevonden. 
Beide heren zijn vanavond verhinderd, maar hebben eerder middels een schriftelijke verklaring 
gemeld dat de administratie nauwgezet en volledig in overeenstemming met de getoonde bescheiden 
door de penningmeester is bijgehouden. 
De commissie stelt dan ook voor de rekening en verantwoording over het jaar 2021 goed te keuren en 
de penningmeester decharge te verlenen. 
De vergadering gaat hiermee akkoord. 
 
6.  Begroting 2022 
De penningmeester, de heer R. Hubrechsen, geeft weer een nadere toelichting. 
De begroting 2022 wordt verder zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd, onder dankzegging aan de 
penningmeester. 
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7.  Contributie 
Het bestuur stelt voor de contributie per 1 januari 2023 te verhogen van € 15,00 naar € 18,00. 
De penningmeester geeft een korte toelichting bij dit voorstel, dat mede is ingegeven door de steeds 
stijgende kosten op velerlei gebied. 
De laatste contributieverhoging was per 1 januari 2016 en wel van € 13,00 naar € 15,00. 
Zoals eerder gemeld heeft de heer G.J. Gerestein vooraf bezwaar aangetekend tegen dit voorstel (zie 
agendapunt 3). 
De voorzitter, mevrouw C.N. Polderman, leest vervolgens de brief van de heer Gerestein aan de 
vergadering voor. 
Een aantal leden, t.w. de heren P.C. van Keulen, A.P. de Klerk, K. Meertens en M.R. van Wallenburg, 
zijn van mening dat € 3,00 per jaar slechts een minimale verhoging is en het voorstel van het bestuur 
alleszins redelijk is. 
Zij zouden op zich zelfs geen bezwaar hebben tegen een nog verdere contributieverhoging en zij 
achten het bezwaar van de heer Gerestein dan ook niet reëel. 
Mevrouw M. Ton-van Sabben vult hierbij nog aan dat de meeste heemkundige kringen in Zeeland een 
nog hogere contributie vragen. 
De heer J.C. van Splunder doet nog de suggestie om vanwege de steeds stijgende papierprijzen als 
alternatief in de toekomst een mindere kwaliteit papier voor De Wete te gebruiken. 
 
Vervolgens gaat de vergadering unaniem akkoord met de voorgestelde contributieverhoging per 1 
januari 2023 van € 15,00 naar € 18,00. 
Dit betekent dat de leden die per automatische incasso betalen, het bedrag van € 17,00 gaan betalen. 
De leden die toch wensen vast te houden aan betaling via acceptgiro’s betalen het bedrag van € 18,00. 
Overigens komt het betalen middels acceptgiro’s per 1 juni 2023 definitief te vervallen. 
Er dient dan sowieso te worden gekozen voor een andere betaalmogelijkheid. 
 
8.  Beleid bestuur 
- De voorzitter, mevrouw C.N. Polderman, meldt dat het bestuur het huidige beleid wenst voort te 
zetten. 
Zij doet wederom een beroep op de leden om zich in te zetten voor de bescherming van ons heem en 
waar ergens op Walcheren een ontwikkeling wordt bespeurd die het Walcherse heem kan schaden, dit 
direct aan het bestuur te melden. 
Het bestuur kan dit niet alleen, de inbreng van onze leden is daarbij van het hoogste belang. 
Immers, zij fungeren als de ‘ogen en oren’ van het bestuur! 
Waar nodig, kan het bestuur dan contact opnemen met onze Commissie van deskundigen 
(kennispool).  
- Het bestaan van onze fondsen, t.w. het HKW-Publicatiefonds en het HKW-Erfgoedfonds, wordt 
steeds bekender, de HKW ontvangt regelmatig aanvragen voor een financiële bijdrage uit deze 
fondsen.  
De toekenning van een dergelijke bijdrage wordt altijd vermeld in de jaarverslagen. 
- Ons kwartaaltijdschrift De Wete en de HKW-website vormen nog steeds de paradepaardjes van onze 
vereniging. 
De redactie heeft tot nu toe altijd voldoende kopij voor elk nummer en ontvangt ook veel reacties van 
leden op bepaalde artikelen en/of gestelde vragen. 
De webmasters, de heren L.M. Hollestelle en S. de Nooijer hebben hun taak als webmaster per 1 
januari 2022 neergelegd en ons algemeen bestuurslid de heer A.H.E. Mostert die tot nu toe vanuit het 
bestuur het plaatsen van mededelingen, e.d. op de website verzorgde, is vanavond aftredend. 
Echter, onze eveneens deze avond aftredende penningmeester, de heer R. Hubrechsen, is bereid 
gevonden de taak van webmaster op zich te nemen.  
- Verder worden er dit jaar nog enkele (uitgestelde) jubileumactiviteiten georganiseerd: 
Op zaterdag 23 april 2022 is er een feestelijke middag in ‘De Zandput’ te Serooskerke, het hele 
programma en de wijze van betaling staat vermeld in het aprilnummer van De Wete 2022 (pag. 54).  
Op zaterdag 21 mei 2022 wordt er, eveneens in het kader van ons jubileum, nog een fietstocht 
georganiseerd, de zgn. Popperoute (43 km). 
Een beschrijving van deze tocht was als bijlage bij De Wete van april 2022 gevoegd. 



3 
 

Tijdens deze fietstocht kunnen de deelnemers alleen die zaterdag uitsluitend op vertoon van hun 
HKW-ledenpas gratis koffie/thee krijgen ten huize van de voorzitter in Veere. 
 
9.  Verkiezing bestuursleden  
a. De penningmeester, de heer R. Hubrechsen is aftredend en niet herkiesbaar. 
De voorzitter dankt hem voor zijn deskundige inzet voor de vereniging, in het bijzonder op financieel 
gebied, en de prettige samenwerking en overhandigt hem een cadeaubon en een boeket bloemen. 
Het bestuur stelt voor in zijn plaats te benoemen de heer P. de Bruijne uit Middelburg. 
De vergadering gaat akkoord met zijn benoeming. 
 
De heer de Bruijne dankt de leden voor het in hem gestelde vertrouwen en stelt zich in het kort aan de 
aanwezigen voor. 
Hij is afkomstig uit Zeeuws-Vlaanderen en na de middelbare school in Oostburg en een studie 
econometrie en economie in Amsterdam is hij in diverse functies ruim 40 jaar werkzaam geweest in 
het middelbaar onderwijs, in eerste instantie buiten Zeeland en vanaf 1985 in Middelburg 
(aanvankelijk ook nog in combinatie met een aantal uren in Goes). 
Inmiddels is hij sinds bijna een jaar met pensioen en in het penningmeesterschap van de HKW ziet hij 
een mooie gelegenheid om zowel zinvol bezig te zijn, alsmede zijn kennis en ervaring te gebruiken. 
 
b. De heer A.H.E. Mostert, algemeen bestuurslid, is eveneens aftredend en niet herkiesbaar. 
De voorzitter dankt hem voor zijn deskundige inzet, speciaal zijn werkzaamheden voor de website, en 
de prettige samenwerking en overhandigt ook hem een cadeaubon en een boeket bloemen. 
Helaas is het bestuur er (nog) niet in geslaagd een geschikte opvolger voor de heer Mostert te vinden. 
 
10.  Benoeming kascommissie 
De heer A.J. Lous is aftredend, in zijn plaats meldt zich aan de heer M.J. Walraven als lid van deze 
commissie. 
De heer J. Kodde blijft nog één jaar aan als lid van de commissie. 
 
11.  Rondvraag 
- De heer M.R. van Wallenburg is mede vanwege het jubileumboek in 2021 lid geworden van de 
HKW. 
Hij vraagt waarom dit boek exclusief voor leden is en niet in de boekhandel verkrijgbaar. 
De voorzitter, mevrouw C.N. Polderman, antwoordt dat het bestuur onlangs heeft besloten dat later dit 
jaar het restant jubileumboeken alsnog in de boekhandel te verkrijgen is.  
De heer P.C. van Keulen doet – wellicht ten overvloede – de suggestie dan in de boekhandel een 
hogere prijs dan de kostprijs te vragen. Het bestuur heeft hierover reeds een besluit genomen en 
inderdaad een hogere verkoopprijs vastgesteld. 
- De voorzitter meldt nog dat in de beschrijving van de Popperoute een storende fout is geslopen:  
Aan het eind van pag. 1 staat vermeld dat er een fruitteeltbedrijf aan de Walcherseweg ligt, dit is 
echter een woonhuis met de naam ‘Poppenroede Ambacht’. 
- Verder deelt zij mee dat er voor de jubileummiddag op zaterdag 23 april 2022 nog enkele plaatsen 
beschikbaar zijn. 
- Op woensdag 11 mei 2022 is er nog de laatste (door corona telkenmale uitgestelde) bijeenkomst van 
dit seizoen in de ZB Zeeuwse Bibliotheek van Zeeland:  
De heer J. Francke zal dan een lezing houden over de Nederlandse commissievaart tijdens de Vierde 
Engelse Oorlog, met het motto ‘Niet uitgevaren om landen te besien’. 
- Verder zal op donderdag 7 juli 2022 weer de jaarlijkse dorpswandeling plaatsvinden, deze keer is 
Oostkapelle aan de beurt. 
- Hierna neemt de heer K. Meertens nog het woord en dankt het bestuur weer voor hun inzet en moeite 
het afgelopen jaar.  
Hij verwijst hierbij naar een prominent lid van onze vereniging, wijlen de heer I.M. van Houte, die 
altijd vooraan zat bij jaarvergaderingen en er een mooie traditie van maakte om het bestuur elk jaar 
uitvoerig te bedanken. De heer Meertens wil op zijn beurt graag deze traditie voortzetten. 
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12.  Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter, mevrouw C.N. Polderman, het huishoudelijk 
gedeelte van deze jaarvergadering om 20.45 uur en dankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng. 
 
 
W.L. Valckenier von Geusau-Brouwer, 
secretaris. 
 
 
Na de pauze heeft de heer Peter van Druenen uit Vlissingen een lezing gehouden over de 
gebeurtenissen in Vlissingen in 1572 (zie hiervoor het verslag elders in deze Wete). 
Na afloop van deze lezing was de uitgave ‘Vlissingen was de eerste!’ verkrijgbaar. 
De heer Van Druenen schreef in de eerste drie maanden van 2022 een feuilleton in vijftien 
afleveringen voor het huis-aan-huisblad De Vlissingse Bode over de Vlissingse Opstand van april 1572 
en naderhand zijn deze afleveringen in een boekje – dat te verkrijgen is in de boekhandel – gebundeld 
(zie ook www.vlissingen700.nl).  
 
 


