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Verslag Algemene Ledenvergadering  
Oudheidkundige kring de Vier Ambachten. 

Datum:  17 mei 2022 
Locatie:  Stropievat Zaamslag 

 
 
Afwezig mk: dhr. Sinke, dhr. Van der Aa, dhr. Ringoot, dhr. Moubis, dhr. Drumont, 
dhr. Reunis 
=============================================================== 

1. Opening door de voorzitter. 
Ed heet de aanwezigen welkom. 
 
2. Notulen van de algemene ledenvergadering van 10 maart 2020. 
Geen opmerkingen vanuit de vergadering. De notulen worden geaccordeerd. 
Vraag over ledenlijst i.v.m. stemming.  Ed geeft aan dat dit geen problemen zal 
opleveren.  
 
3. Mededelingen van het bestuur. 
De namen van de leden die zich hebben afgemeld worden voorgelezen. 

4. Verslag van de penningmeester. 

Geen opmerkingen. Wel een vraag over de contributie 2020. Dit is een laag bedrag. 

Hoe komt dat? Dit valt te verklaren vanuit het feit dat de contributie eind 2019 wordt 

geïnd. 

 

5. Verslag van de kascommissie door de heren A. Reunis en G. Drumont.  

De oude kascommissie verleent het bestuur decharge. Voordracht/benoeming van 

de kascommissie over 2021 waarbij dhr. A. Reunis aftreedt. De vergadering benoemt 

een tweede lid in de commissie in de persoon van dhr. Van de Sar.   

 
6. Verslag van de secretaris over 2020. 
Geen opmerkingen vanuit de vergadering.  
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7. Verslagen van de afzonderlijke commissies en werkgroepen. 
 

Commissie/  
werkgroep 
(spreker) 

Mededelingen 

Archeologie 
(Marc) 

Deelname aan de archeologiedagen op 17 juni met een 
activiteit georganiseerd door de werkgroep.  

Archief en 
Bibliotheek 
(Marc) 

Vanwege corona waren we niet welkom in de diverse 
instellingen. 
 

Communicatie 
(Ed) 

Heropmaak website vanuit een toegekend bedrag.  
Ed geeft toelichting over de uithangborden  / tegel en over 
tijdlijn. Vervolg uitleg over social media en de Kring en over 
nieuwe huisstijl en logo.  

Educatie 
(EJ) 

Eerste ‘product’ in de vorm van een lesbrief in de maak nav 
jaarboek over Koewacht. Lezingen voor het najaar. 
Dinsdag 20 september geeft Hans Waldeck een lezing over de 
familie Hombach. (waarschijnlijk in De Lieve.)  
-8 oktober Koewacht: Presentatie jaarboek te Koewacht met 
allerlei activiteiten hier omheen in het kader van de Maand van 
de Geschiedenis.  
-Zaterdag 19 november is een lezing van Peter van den 
Berghe  gepland voorlopig met als titel "processievaandels van 
Graauw". Bij voorkeur in dorpshuis Graauw  
-December; Lezing over het thema ‘Rampjaar en verder’. 
Nadere info volgt.  

Excursie 
(Peter) 

Lies Kohnhorst heeft het stokje overgedragen aan Peter de 
Bakker. Weinig kunnen doen vanwege Corona. Bezoek aan 
Zuiddorpe en aan het Industrieel Museum (Sas van Gent). 
Peter: met ongeveer 30 mensen naar Prosperpolder.  
In september naar Doornik.   

Funerair 
erfgoed (Ilse) 

We hebben ‘coronaproof’ kunnen werken. Inventarisatie van de 
graven is (eindelijk) compleet.  We zoeken nog ‘handjes’ voor 

de zaterdagochtend. 
Genealogie 
(Ferrie) 

Geen opmerkingen 

Grensdorpen 
(Marc M.) 

-Dialectcursus / vertelavond goed bezocht. 

-geslaagd jubileum Mechelen Terneuzen gevierd. Hiervoor is de 
werkgroep genomineerd voor erfgoedprijs Oost Vlaanderen 
2020 – 2021.  
-Oproep aan de leden van de Kring om lid te worden van de 
werkgroep met als doel aan te schuiven bij het bestuur.  

Redactie 
(Willy) 

-Er is een extra bulletin verschenen vanwege Corona zowel in 
2020 – 2021 als in 2021 – 2022. Dit om het gemis aan lezingen 
e.d.. te compenseren. In het laatste jaar werd een 
jubileumuitgave gepresenteerd vanwege het 40 jarige bestaan 
van het  bulletin.  
-Jaarboek 2021-2022 uitgereikt te Kloosterzande. 
-Jaarboek 2022-2023 wordt dit jaar uitgereikt op 8 oktober in 
Koewacht. 
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8. Bestuursverkiezing. 

Lies heeft afscheid genomen van het algemeen bestuur. De voorzitter dankt Lies 

hartelijk voor haar jarenlange inzet. Hij spreekt zijn waardering uit over het feit dat zij 

nog wel in de werkgroep actief blijft ter ondersteuning. Voorstel om dhr. Peter de 

Bakker in zijn rol als voorzitter van de werkgroep excursies aan te nemen als 

bestuurslid. De vergadering stemt in onder applaus. Tevens stemt de vergadering in 

met het verlengen van de termijnen van de zittende bestuursleden Ilse Thuy  

en Marc B.  

 

9. Rondvraag 

EJ; namens het bestuur wordt Luc Ringoot hartelijk bedank voor zijn inzet als 

secretaris de afgelopen jaren. 

Dorine; Uitleg over de Rabobank actie. Verzoek om aan de leden van de Rabo bank 

stem op de Kring!! Op deze manier ontvangen we een financiële ondersteuning. 

Tip vanuit de vergadering gebruik social media! 

 

10. Afsluiting 

Dhr. Adri de Kraker wordt benoemd tot erelid van de Kring. 

Willy beschrijft de activiteiten die Adri voor een langere periode heeft uitgevoerd. 

Vaak waren dat meerdere activiteiten tegelijk. Zo was Adri 25 jaar lid van het bestuur 

waarvan vele jaren als secretaris en als vice-voorzitter.  Tevens was hij voorzitter/ 

secretaris van de redactie commissie. Verder heeft hij vele artikelen geschreven voor 

het bulletin en was hij voorzitter van de werkgroep archeologie alsmede initiator en 

organisator van de Keuredagen.  De benoeming wordt met een luid applaus door de 

vergadering bekrachtigd. 

Toespraak van Adri. Hij dankt ons voor deze geste en spreekt verder over  ‘de liefde 

en aandacht voor het heem’  

 

Hierna sluit de voorzitter de vergadering nadat hij Marc B. heeft aangekondigd 

met de lezing over inundaties.  


