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Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2018 
 
Dit jaar een wat beknopter jaarverslag dan u van voorgaande jaren gewend bent. De vele activiteiten 
die SIDS heeft georganiseerd of waar SIDS aan deelnam, staan hieronder kort benoemd. Op de 
Algemene Jaarvergadering kunnen - indien gewenst - de activiteiten nader worden toegelicht. 
 
Namens het bestuur van de Stichting In den Scherminckel wil ik alle vrijwilligers en donateurs van 
harte bedanken voor hun bijdrage, tijd en inzet - op welke wijze dan ook - aan de vele activiteiten 
van onze Stichting. Zonder deze enthousiaste, waardevolle en bovendien belangeloze inzet zouden 
deze activiteiten niet mogelijk geweest zijn!  
 
Activiteiten het hele jaar door: 

 Educatie lessen basisonderwijs (oa CuMenu). In het schooljaar 2017-2018: 40 klassen = 13 
Archeologische Stadswandelingen, 2 bezoeken Archeologisch Depot en 25 lessen 
Pottenkijkers, in totaal 824 leerlingen 

 Vrijwilligers ondersteunden de gemeentelijk archeoloog bij opgravingswerkzaamheden 

 Vrijwilligers voerden werkzaamheden in het depot uit: vondsten wassen, nummeren, 
puzzelen, ordenen, registreren, gipsen, fotograferen, etc.  

 Het bestuur kwam in 2018 8 keer in vergadering bijeen, in de volgende samenstelling: 
Stephan Asselbergs, voorzitter  
Elvira Adriaansen, secretaris  
Frans Heezius, penningmeester/ledenadministratie  
Bas Schot 
Marco Vermunt, adviseur 

Het afgelopen jaar waren ondersteunend bij bestuursactiviteiten/ projecten: Peter van 
Tilburg, Jac Konings, Désirée van Merle. 

 Diverse gesprekken zijn gehouden met de gemeente mbt het gebruik van de 4 
tentoonstellingsruimtes door SIDS. 

 Diverse gesprekken zijn gehouden met de gemeente mbt het verwerven van subsidie voor 
het project ‘Hof van Asselbergs’ 

 Deelname aan het Cultuur Historisch Overleg 

 Diverse digitale mailings zijn naar de donateurs gezonden 
 
Activiteiten januari t/m maart 2018 

 Deelname Zeeuwse Amateur Archeologen Dag (ZAAD) 

 Werkzaamheden vestingwerken Hof van Asselbergs 

 Gemeentelijke depotuitbreiding: ondersteund bij de verhuizing en inrichting 
 
Activiteiten april t/m juni 

 Publiceren Nieuwsbrief Archeologie en Monumenten Bergen op Zoom nr 73 

 Lezing Marco Vermunt over ‘Kasteel van Wouw’ 

 Rondleiding door Marco Vermunt op opgravingsterrein ‘Kasteel van Wouw’ 

 Deelname Jeugd Monumenten Dag voor volwassenen ivm 50 jarig jubileum Geschiedkundige 
Kring 

 Deelname Jeugd Monumenten Dag 

 Inrichten tentoonstellingsruimtes SIDS 



 Meeloopdag scholier Juvenaat ‘Meet&Greet een archeoloog’ via Rotary 

 Medewerking verleend aan afsluitende stadswandeling 1e jaars van School voor Geschiedenis 
van de Geschiedkundige Kring 

 Beleidsplan SIDS 2018-2021 vastgesteld 
 
Activiteiten juli t/m september 

 Opening tentoonstellingsruimtes SIDS (natuurlijk pas na schoonmaak, opbouw en inrichting) 

 Deelname Kunsten In de Monumenten: twee Open Dagen Archeologisch Depot. Ook 
aandacht in de tentoonstelling voor de verspreiding van Bergs aardewerk door Europa: ‘Heel 
Europa bakt Bergs’. 

 Inrichten en bemensen van een informatiestand over SIDS en archeologie tijdens Bergen op 
Zicht 
 

Activiteiten oktober t/m december 

 2 middagen per week openstelling van de tentoonstellingsruimtes SIDS 

 Nationale Archeologiedagen: twee Open Dagen Archeologisch Depot.  

 Ontvangst 500e bezoeker aan de SIDS tentoonstelling in het Archeologisch Depot  

 Kinderworkshop Archeologie voor Kinderen: Bodemgeheimen in het Archeologisch Depot 

 Kinderworkshop Archeologie op Het Natuurpodium nav de tentoonstelling Zonder Boer geen 
Voer en de Nationale Archeologiedagen 

 Twee middagvullende workshops op Het Natuurpodium voor kinderen van twee BSO’s 
(buitenschoolse opvang)  

 Informatiestand over onderwaterarcheologie ingericht en bemenst tijdens De Week van het 
water: Festival Waterrijk op Bezoekerscentrum De Kraaienberg 

 Workshop Archeologie (invalles) op Het Natuurpodium 

 Medewerking verleend aan profielwerkstuk van twee scholieren van Juvenaat 

 Krabbenkooi: 6 klassen bezochten het depot vanwege een erfgoedproject 

 Rondleiding in het depot verzorgd voor een groep nav een reünie  

 Voorbereidingsgesprekken mbt activiteiten SIDS rondom de tentoonstelling Lage Landen in 
Markiezenhof (in 2019) 

 Begeleiding van de module Vondstdeterminatie voor School voor Geschiedenis van de 
Geschiedkundige Kring 

 Deelname Studiedag ‘Meesterschap van de rondleider’ over competenties voor rondleiders 
en vrijwilligers 

 
Bergen op Zoom, maart 2018 
 
Elvira Adriaansen 
Secretaris  
Stichting In den Scherminckel 

 


