
 
Notulen Algemene ledenvergadering 10 maart 2020 

 

(Gemeenschapscentrum De Lieve Hulst) 

Aanwezig: 50 personen 

1. Opening door de voorzitter 

De voorzitter (Ed Peerbolte) heet iedereen hartelijk welkom. Hij maakt melding van: 

- De leden die niet meer onder ons zijn 

- Het aantal van 506 leden! 

- 11 juli Keuredag 

- Samenwerking Museum en de Kring 

- Aankondiging Basiliekboek 

- Vraagt en krijgt applaus voor de inzet van de vrijwilligers 

 

2. Notulen van de algemene ledenvergaderingen: 

a. 26 maart 2019  

opmerkingen: geen opmerkingen – iedereen akkoord 

b. 3 december 2019   

opmerkingen: geen opmerkingen – iedereen akkoord   

 

3. Mededelingen van het bestuur: o.a. Uitrollen van het beleidsplan 2020-2024 

- Werkgroep communicatie, voorzitter doet oproep tot werving. Uitgangspunt: 

Hoe zetten we de Kring in de markt?  

- Commissie bibliotheek is werkgroep archief en bibliotheek. Noemt het aantal 6000 

boeken. Dit aantal zal alleen maar toenemen. 

- Contacten met allerlei bureaus i.v.m. samenwerking museum 

- Commissie ontzamelen. Voorzitter roept op tot aanvulling 

 

4. Goedkeuring Huishoudelijk Reglement 

Opmerking: artikel museumstukken 

Voorstel: toevoeging na overleg met en rekening houdend met beschikbaarheid. 

5. Verslag van de penningmeester over 2019  

Toelichting Dhr. Moubis 

- In 2021 wijzigt het beleid van de gemeente t.a.v. de toekenning van subsidie. Daarom 

zijn voor dit jaar de reeds informeel bestaande reserveringen in de begroting voor 2020 

opgevoerd.  

Vraag: Wat te doen met de reserves: Antwoord: Ze besteden aan de doelen waarvoor ze 

bestemd zijn: Basiliekboek en de komende jaarboeken en enkele projecten. Ook voor de 

Keuredag is gereserveerd.  

Vraag: begroting projecten is hoger dan vorig jaar. Antwoord: uitgaves voor de Keuredag. 

Vraag: Vorige Keuredag is er samengewerkt met de ondernemersvereniging (voorheen 

Hulst Reynaertstad).  

Voorzitter zal de vraag daar neerleggen.  



 
Er zullen bij verschillende fondsen subsidieverzoeken ingediend worden. 

Vraag/ opmerking: Benader bezoekersmanagement. Antwoord: wordt meegenomen. 

Vraag/opmerking: Benader de Rabobank. Antwoord: we zitten bij ABN. Rabobank is niet 

genegen ons te ‘sponsoren’.  

6. Kascommissie: 

a. Verslag door de heren A. Verbist en A. Reunis. 

Dhr. Reunis stelt voor om jaarrekening goed te keuren. Er zijn geen onregelmatigheden 

geconstateerd. Kascommissie stelt aan de vergadering voor om het bestuur decharge te 

verlenen. 

b. Voordracht/benoeming van de kascommissie: A. Verbist is aftredend, wij benoemen een 

tweede lid in de commissie in de persoon van dhr. Guillaume Drumont. 

 

7. Decharge over het gevoerde financiële beleid.  De vergadering gaat akkoord met de 

gepresenteerde jaarrekening en verleent het bestuur decharge over het gevoerde financiële 

beleid in 2019. 

 

8. Begroting 2020 – geen opmerkingen. De begroting wordt aangenomen. 

 

9. Verslag van de secretaris over 2019  

Bij absentie van secretaris wordt verslag verder niet behandeld. Op de website staat het 

verslag. Dit wordt ter kennisgeving aangenomen. Geen opmerkingen. 

 

10. Verslagen van de afzonderlijke commissies en werkgroepen. 

- Redactiecommissie: werkt hard aan het Basiliekboek 

- Excursies: verwijzing naar verslag eerder gepubliceerd in Bulletin – geen opmerkingen 

- GrensDorpen: opsomming van de activiteiten waarbij diversiteit aan activiteiten 

nadrukkelijk in beeld zijn.  

- Genealogie: digitale toegankelijkheid wordt benadrukt. Dhr. Moubis zal na het 

beëindigen van zijn werkzaamheden als penningmeester nog meer tijd kunnen besteden 

hieraan 

Vraag: waar worden de bidprentjes bewaard? Antwoord. Bij mevrouw Sleegers. 

- Funerair erfgoed: kunnen extra handen gebruiken.  

- Archeologie: geen opmerkingen. 

 

11. Voorlopig programma 2020. 

12. Bestuursverkiezing: 

a. Mevrouw Lies Kohnhorst en de heren Willy Verschraegen, Fons Vinck, Ferrie Moubis, 

Evert-Jan van de Kerkhove en Luc Ringoot zijn regulier aftredend. Allen stellen zich 

herkiesbaar. 

-Vergadering stemt in met de volgende termijn van de bestuursleden. 

b. Door het bestuur wordt mevrouw Dorine van Rijsbergen als bestuurslid voorgedragen. 

-Vergadering is akkoord met de aanstelling van mevrouw van Rijsbergen als lid van het 

bestuur van de Kring 



 
c. Andere kandidaten kunnen zich, met schriftelijke ondersteuning van tenminste tien 

leden, tot het begin van de vergadering melden bij de secretaris. 

-Er zijn geen andere kandidaten aangemeld. 

13. Overdracht van het Seydlitz-archief aan de Kring. 

Dhr. Jan de Kort licht het belang toe van het familiearchief familie Seydlitz dit als 

inleiding op de bezegeling van de overdracht van het archief aan de Oudheidkundige 

Kring De Vier Ambachten. Dhr. Seydlitz, dhr. De Kort en dhr. Peerbolte ondertekenen de 

oorkonde.  

 

Dhr. Jan de Kort wordt door de vergadering benoemd tot ere-voorzitter van De Kring. Dit 

wordt onder luid applaus door de vergadering bekrachtigd.  

14. Rondvraag en sluiting. 

- Is er een presentielijst bij de ledenvergadering?  Voorzitter: dit wordt nagekeken. 

- Excursie naar Destelberge? Wat heeft dit te maken met De Kring? 

Antwoord dhr. Moubis: wij krijgen dit binnen van andere verenigingen. Het staat onder 

het kopje ‘derden’. Staat de website hiervoor open? Antwoord: Ja, als dit binnenkomt, 

wordt dit geplaatst  

- Verzoek om het verslag van vorige vergaderingen niet onder ‘overige activiteiten’ te 

plaatsten. Voorzitter zegt toe dit in de toekomst te doen. 

Voorzitter sluit de vergadering om 21.08 uur. Allen spoeden zich naar de bar. 

Verslag is opgemaakt door Evert-Jan van de Kerkhove 

 


