Notulen van de jaarvergadering van de Heemkundige Kring Walcheren, gehouden op woensdag 17
april 2019 in het Betje Wolff Auditorium van de ZB|Planbureau en Bibliotheek van Zeeland te
Middelburg
1. Opening
De voorzitter, mevrouw C.N. Polderman, opent de vergadering en heet de bijna veertig aanwezigen
welkom op deze vergadering.
2. Notulen jaarvergadering 2018
De notulen van de jaarvergadering 2018 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 G.J. Gerestein, mevrouw A. Kammeraat-Besemer, de
heer H. en mevrouw W. van der Laan en de heer J.W. van Wallenburg.
Verder wordt meegedeeld dat de consumpties in de pauze, zoals gebruikelijk tijdens de
jaarvergadering, voor rekening van de vereniging zijn.
4. Jaarverslagen 2018
a. Jaarverslag secretaris
Het jaarverslag 2018 wordt, onder dankzegging aan de secretaris, mevrouw W.L. Valckenier von
Geusau-Brouwer, zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.
b. Financieel jaarverslag 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 2018, onder
dankzegging aan de heer Hubrechsen, wordt goedgekeurd.
5. Verslag kascommissie
De leden van de kascommissie, de heren K. Meertens en C. Boland, hebben op woensdag 20 maart
2019 de boeken en de administratie van de penningmeester, de heer R. Hubrechsen, ingezien en in
orde bevonden.
Geconstateerd is 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 2018 goed te keuren en
de penningmeester decharge te verlenen. De vergadering gaat hiermee akkoord.
6. Benoeming kascommissie
De heer K. Meertens is aftredend. De heer C. Boland blijft nog één jaar aan als lid van de
kascommissie.
Als nieuw lid van deze commissie meldt zich aan de heer A.J. Lous.
7. Contributie
Het contributiebedrag van € 15,00 blijft voor 2020 gehandhaafd.
Omdat vooral de kosten van het betalingsverkeer bij het gebruik van accept-giro’s toegenomen zijn, is
tijdens de jaarvergadering 2018 besloten dat het contributiebedrag van € 15,00 voor die leden die via
automatische incasso betalen met ingang van 1 januari 2019 verlaagd zou worden naar € 14,00.
De leden die toch wensen vast te houden aan betaling via accept-giro’s blijven het bedrag van € 15,00
betalen.
De penningmeester, de heer R. Hubrechsen, doet nogmaals een oproep voor het betalen van de
contributie via automatische incasso.
8. Beleid bestuur

- De voorzitter, mevrouw C.N. Polderman, meldt dat het bestuur het huidige beleid wenst voort te
zetten.
- In de toekomst willen we vaker een beroep doen op onze commissie van deskundigen (kennispool).
Zij doet een oproep aan alle leden om, waar er ergens op Walcheren een ontwikkeling wordt bespeurd
die het Walcherse heem kan schaden, dit direct aan het bestuur door te geven.
- Verder vraagt zij opnieuw aandacht voor het vorig jaar ingestelde HKW-Erfgoedfonds. Een bijdrage
hieruit is mogelijk voor tentoonstellingen, lezingen, congressen, festivals e.d. met een heemkundig
karakter. Dit jaar is er inmiddels één activiteit gesubsidieerd, namelijk een bijdrage aan de Goedaertconferentie, georganiseerd door de Werkgroep Cultuur Historie van het Zeeuws Genootschap.
- Aan toekenning van een bijdrage van zowel het HKW-Erfgoedfonds als het HKW-Publicatiefonds
wordt altijd de voorwaarde verbonden dat onze leden er ook voordeel bij hebben, bijvoorbeeld door
korting op een toegangsprijs of op aanschaf van een publicatie.
- Dit jaar wordt in de provincie Zeeland uitgebreid aandacht besteed aan de 75-jarige bevrijding, de
HKW doet dit met een speciaal themanummer van de oktober-Wete.
- De ledenwerving blijft een punt van aandacht. Hoewel we nog steeds de grootste vereniging van
Nederland zijn, is er toch een lichte daling van het aantal leden. Op 31 december 2018 eindigden we
met 17 leden minder.
We doen er alles aan om deze daling een halt toe te roepen en om te buigen naar een stijging. Zo
hebben we in 2018 een nieuwe folder laten drukken, ook plaatsen we advertenties in de PZC om onze
bijeenkomsten onder de aandacht te brengen en sturen we persberichten hierover naar dag- en
weekbladen.
Maar we kunnen dit niet alleen. Voor het werven van nieuwe leden hebben we ook onze huidige leden
nodig! Mond-op-mond reclame werkt altijd goed.
- De vorig jaar aangekondigde actie in samenwerking met het Zeeuws Genootschap voor wederzijdse
reclame heeft helaas niet het gewenste resultaat gehad.
- In verband met de invoering van de AVG in 2018 is er een privacy-verklaring in het aprilnummer
van De Wete gepubliceerd, deze verklaring is ook te lezen op de HKW-website.
Het bestuur heeft besloten dat de nieuwe leden vermeld blijven in De Wete; aan sprekers wordt
toestemming gevraagd voor publicatie van hun foto bij de diverse verslagen in De Wete en aan
deelnemers aan de buitenheemse excursie of andere (buiten)activiteiten wordt meegedeeld dat men het
dient aan te geven wanneer men bezwaar heeft tegen publicatie van een foto in De Wete.
- De voorzitter kan ook nog melden dat de HKW een unieke schenking heeft ontvangen in de vorm
van handgeschreven schriftjes van Jan Vader (oorspronkelijk afkomstig uit diens nalatenschap, maar
nu in bezit van een inwoner van Brugge). Deze schriftjes komen dus terug naar Walcheren, waar ze
ook thuishoren.
- Tot slot somt mevrouw Polderman ook nog de komende activiteiten op, voor meer informatie
hierover verwijst zij naar de komende Wetes en de website. Zij brengt nogmaals onder de aandacht dat
de leden uitsluitend gratis toegang hebben (tenzij anders vermeld) op vertoon van hun ledenpas.
9. Begroting 2019
Wederom een nadere toelichting van de penningmeester, de heer R. Hubrechsen.
De begroting 2019 wordt zonder verdere op- of aanmerkingen goedgekeurd, onder dankzegging aan
de heer Hubrechsen.
10. Rondvraag
Een der leden, mevrouw A.M. van der Most-Zuurdeeg, vraagt welke plannen de HKW heeft met de
schenking van de schriftjes van Jan Vader.
De voorzitter antwoordt dat ze op termijn ontsloten zullen worden via het Zeeuws Archief, waar ook
het HKW-archief is ondergebracht.
Een ander lid, de heer K. Meertens, is van mening dat we als HKW weer terug mogen kijken op een
mooi verenigingsjaar en hij spreekt zijn complimenten hierover uit.
11. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter, mevrouw C.N. Polderman, deze vergadering om
20.25 uur.

W.L. Valckenier von Geusau-Brouwer,
secretaris.
Na de pauze hield ons bestuurslid Ilja Mostert, in het dagelijks leven werkzaam bij het Zeeuws
Archief, een lezing over de 17e-eeuwse kaartenmaker Cornelis Goliath.
Een verslag hiervan vindt u in de rubriek Bijeenkomsten in deze Wete.

