
    
 

Jaarverslagen 2019-2020-2021 
10 april 2022 

 

Algemeen 

Dit jaarverslag is ditmaal heel anders, dan u gewend bent. Het geeft een weergave van zowel 

2019, 2020 als van 2021. Ook het fysiek vergaderen was een aantal malen niet mogelijk. 

 

Algemene Ledenvergadering 2019-2020-2021 

Op 25 april 2019 vond de jaarlijkse Algemene ledenvergadering (ALV) plaats in de zaal van 

Hotel Dekkers. Tijdens deze vergadering werd het jaarverslag vastgesteld en verantwoording 

afgelegd voor het gevoerde financiële beleid. Als gevolg van COVID-19 vonden er in de 2020 

en 2021 geen Algemene Ledenvergaderingen plaats. 

 

Bestuur 

Het bestuur bestond in 2019 uit: 

Esther Cleeren, secretaris Regulier aftredend in 2020, gestopt per 25 augustus 2021  

Cor Cleeren, bestuurslid Regulier aftredend in 2020 

Dees Verbeek, bestuurslid Regulier aftredend in 2021 

John Mathijssen, penningmeester Regulier aftredend in 2022 

 

Kort na de ALV, melden zich Corné Dingemans en Paul Lucius. Beiden leden zijn door het 

bestuur benoemd tot aspirant-bestuurslid met de bedoeling hen bij de eerstvolgende 

mogelijkheid door de leden te laten benoemen. Als gevolg van de coronacrisis is dat de 

afgelopen jaren niet kunnen gebeuren. 

 

Ledenaantallen en contributie 

Het ledenaantal is al een aantal jaren aan het dalen. In onderstaande tabel vanaf 2016 de 

ledenaantallen zoals deze per 31 december bekend zijn. 

31 december 2016 500 

31 december 2017 512 

31 december 2018 507 

31 december 2019 497 

31 december 2020 479 

31 december 2021 475 

 

De hoogte van de contributie bedraagt sinds 1 januari 2011 € 20,00. 

De vergadering heeft op 14 juni 2018 ingestemd met een contributieverhoging naar € 22,50 met 

ingang van 1 januari 2019. 

 

 

 



Activiteiten in 2019 

Op 23 februari 2019 organiseerde KS De Snoeken hun jaarlijkse Grwoot Wjeeldrechts Dicteej, 

dat mede mogelijk wordt gemaakt door de werkgroep Dialecten. 

 

Op 6 april 2019 werd de thematentoonstelling over het werk van schilder Melsen geopend door 

wethouder Kielman. 

 

Op 7 april 2019 werd door Marco Vermunt een lezing gehouden over het kasteel van Wouw. 

 

Op 13 april 2019 werd de vernieuwde heemtuin geopend door wethouder Van Agtmaal. 

 

Tijdens de jaarlijkse lintjesregen op 26 april 2019 kreeg Jan Luysterburg een koninklijke 

onderscheiding. 

 

Jan Melsen gaf op 12 april een lezing over het leven en werk van schilder Melsen, waar de 

tentoonstelling in het museum aan gewijd is. 

 

Hét hoogtepunt in 2019 was de presentatie van het boek “Het Verdriet van Woensdrecht”. Een 

boek waarin alle 72 slachtoffers van de gemeente Woensdrecht een gezicht hebben gekregen. 

Het boek is gepresenteerd aan genodigden op dinsdagmiddag 8 oktober door de schrijvers Jan 

van Elzakker en Louis Minnebach. ’s Avonds hebben zij hun presentatie nogmaals overgedaan 

aan een groot publiek. Beide malen zat de raadszaal vol. In totaal hebben ca 200 mensen deze 

presentatie bijgewoond. 

 

Het boek is als vervanging van Tijding nummer 3 aan al onze leden verspreid. 

 

Werkgroepen 

Normaliter leveren alle werkgroepen een bijdrage aan het jaarverslag. Vanaf dit verslag is dit 

geen separaat hoofdstuk. Het bestuur heeft in 2019 alle werkgroepen één of meerdere malen 

bezocht met als doel elkaar te ondersteunen met (gezamenlijke) activiteiten en het 

beantwoorden van vragen op heemkundig gebied. 

 

Vrijwilligers bedankt 

Op 16 november 2019 was er de vrijwilligersmiddag, waarin alle vrijwilligers bedankt worden. 

Ditmaal in de vorm van een uitgebreide boerenmaaltijd met entertainment als toetje. 

 

Vanwege het niet door kunnen gaan van een soortgelijke middag, heeft het bestuur besloten 

alle vrijwilligers voor 2020 te bedanken met een tas met plaatselijk boodschappen. Deze tas is 

de laatste week van 2020 bezorgd door het bestuur en de reacties waren eensluidend: “niet 

nodig, maar toch bedankt.” 

 

In 2021 is besloten om de vrijwilligersmiddag te vervangen door een heerlijke feeststol, die ook 

nu weer door het bestuur is bezorgd. 

 

Drukwerk 

Naar aanleiding van een offertetraject om het drukwerk gecentraliseerd bij ‘’een drukker onder 

te brengen, is Van Gorsel DCP vanaf 2019 onze huisdrukker. Niet alleen de aantrekkelijkheid 

in prijs, maar zeker ook in de korte communicatielijnen en het meedenken, hebben tot dit besluit 

bijgedragen. 

 



COVID-19 en gevolgen 

Als gevolg van het coronavirus, heeft het bestuur op 18 maart 2020 moeten besluiten om alle 

activiteiten stop te zetten. Dit resulteerde in een uitstel van de opening van het museum en de 

thematentoonstelling over de scouting in de gemeente Woensdrecht. In juli van 2020 waren de 

berichten al wat hoopvoller en kon er voorzichtig weer wat bij elkaar gekomen worden. Het 

museum bleef echter gesloten.  

 

Vanaf 25 september 2021 waren de versoepelingen van de beperkende maatregelen van dien 

aard, dat het museum weer open zou kunnen. Met dank aan de suppoosten is toen het museum 

op 10 oktober 2021 weer iedere zondag tot 12 december 2021 opengegaan. De eerste weken 

met redelijk wat bezoekers, maar naar gelang de tijd vorderde nam ook dit weer af. 

 

De verwachtingen voor 2022 zijn hoopvol: een museum dat weer open kan, een tentoonstelling 

die weer te bezichtigen is en werkgroepen die weer ongeremd aan de slag kunnen.  

 


