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Jaarverslag van de secretaris over 2020. 

 

Twintig twintig, we begonnen er aan met veel enthousiasme en de nodige 

plannen. Maar veel kwam al snel tot stilstand door een naar virus. Half maart 

stelden we dat alle activiteiten tot augustus werden doorgeschoven maar later in 

het jaar bleek dat dit te optimistisch was ingeschat, de beperkingen sleepten zich 

voort tot na de jaarwisseling zodat veel van de geplande activiteiten werden 

geannuleerd of uitgesteld.  

Toch een paar bijzonderheden: 

Tijdens de algemene ledenvergadering op 10 maart is Jan de Kort benoemd tot 

ere-voorzitter van de vereniging. Als troost voor al het gemis dit jaar is een extra 

bulletin voor u uitgebracht. 

 

De algemene ledenvergadering vond dit jaar plaats op 10 maart. Dorine van 

Rijsbergen werd in het bestuur verkozen en heeft in de loop van het jaar de taak 

van penningmeester overgenomen van Ferrie Moubis. Naast de gebruikelijke 

punten twee uitschieters. Oud bestuurslid en oud voorzitter van de Kring Jan de 

Kort werd in het zonnetje gezet en benoemd tot ere-voorzitter van onze 

vereniging. Ook in de vergadering is het archief van de familie Seijdlitz 

overgedragen aan de Kring. 

Het bestuur vergaderde 8 maal, door alle beperkingen vanwege het Corona virus 

konden we slechts 6 maal fysiek samenkomen en werden 2 vergaderingen 

schriftelijk afgehandeld. Het ledental nam met 11 leden af tot 474. Eind van het 

jaar traden Marc Mangnus en Richard Lensen terug uit het bestuur. 

 

Onze werkgroepen continueerden voor zover mogelijk hun activiteiten. De 

werkgroep Genealogie, de werkgroep Funerair Erfgoed (met o.a. onderhoud op 

de begraafplaats en herdenking van oorlogsslachtoffers), de werkgroep 

GrensDorpen (o.a. actief met voorbereiding van de cursus dialect en de 

herdenking van 150 jaar spoorlijn Mechelen-Terneuzen), werkgroep 

Archeologie en werkgroep Archief en Bibliotheek (een voortzetting is van de 

bibliotheekcommissie). 

Een nieuwe werkgroep zag het daglicht, namelijk de werkgroep Communicatie 

en Webomgeving.De eerste resultaten van deze werkgroep zijn zichbaar 

gemaakt op onze website met een agenda op de homepage en nieuws over 

activiteiten bij zusterverenigingen. 

Ook actief binnen de Kring: Excursie commissie en Redactiecommissie. De 

redactiecommissie is alweer druk in de weer met de samenstelling van het 

jaarboek voor 2021. Ook wordt veelomvattend boek over de basiliek in Hulst 
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voorbereid. Bijzonder om nog te vermelden is dat vanwege de beperkingen en 

de onmogelijkheid om diverse activiteiten te houden een vijfde bulletin is  

samengesteld en uitgebracht.  

 

Activiteiten. De geplande excursies konden dit jaar helaas geen doorgang vinden 

en zullen worden doorgeschoven naar volgend jaar. In de eerste maanden van 

het jaar konden nog wel lezingen gehouden worden. Op 14 januari 

presenteerden Wim de Meester en Kees Stoutjesdijk hun onderzoek naar de 

luchtoorlog boven Zeeuws-Vlaanderen. Dinsdag 11 februari gaf Richard 

Meersschaert ons inzicht in het EGTS Linieland (een grensgebied met meer 

kansen) en na de algemene ledenvergadering op 10 maart volgde een lezing van 

Eric Marteijn over ins en outs van de nieuwe sluis bij Terneuzen. De later in het 

jaar geplande lezingen zijn doorgeschoven naar later datum.  

Ook de geplande manifestatie van de Keure kon geen doorgang vinden en is 

uitgesteld tot betere tijden. Dit geldt voor ook de Maand van de Geschiedenis in 

oktober, de cursus dialect, de open dag en de lichtjesavond op Kerstavond.  

 

Het bestuur is ook dit jaar allen dankbaar die zich in 2020 hebben ingezet voor 

de Kring. Wij hopen in de tweede helft van 2021 onze activiteiten weer te 

kunnen hervatten, houd vol. 

 

Luc Ringoot, 

Secretaris.         

 


