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Verslag van de Algemene Ledenvergadering op 4 april 2019
Voorafgaand aan de vergadering hield Pieter Hoogenraad een sprankelende lezing
over de geschiedenis van St. Vitus en het hoe en waarom van zijn komst naar het
Gooi. De lezing werd bijgewoond door ongeveer 90 belangstellenden. Ongeveer 60
leden van de HKB waren vervolgens aanwezig bij de Algemene Ledenvergadering.
1. Opening. Voorzitter a.i. Adriaan Branderhorst opende om 21.30 uur de
vergadering en stond stil bij de afwezigheid van oud-voorzitter en Lid van
verdienste Jan Lieste. Jan is zeer ernstig ziek en kon om die reden de
vergadering niet bijwonen. De voorzitter verontschuldigde zich voor de in veel
gevallen zeer late bezorging van Kringnieuws, met daarin de convocatie voor
de Algemene Ledenvergadering. Bij een volgende gelegenheid zal voor een
andere vorm van postbezorging worden gekozen. De agenda werd conform
voorstel vastgesteld.
2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 20 maart 2018. De
notulen van de vergadering worden conform het concept vastgesteld, met
dank aan de secretaris.
3. Jaarverslag 2018. Het Jaarverslag is opgenomen in Kringnieuws van maart
2019. HKB-secretaris Nol Verhagen memoreert het heuglijk feit dat de HKB
vorig jaar rond de Open Monumentendagen en Bussum Cultureel maar liefst
150 nieuwe leden heeft mogen verwelkomen. Onlangs zijn er daar nog 25 aan
toegevoegd ter gelegenheid van historische wandeling die de Vereniging van
Vrienden van het Brediuskwartier in samenwerking met de HKB organiseerde.
Het laat zien dat de HKB een actieve vereniging is, die met een beperkt aantal
vrijwilligers een groot aantal activiteiten organiseert die bij leden en niet-leden
van de vereniging tot de verbeelding spreken. Hij noemde met name de
werkzaamheden op het Documentatiecentrum, waar de vrijwilligers week in
week uit het hart van de HKB kloppend houden. Daarnaast is het Bussums
Historisch Tijdschrift een belangrijke asset van de HKB. BHT mag zich
verheugen in grote belangstelling en waardering van de leden.
4. Balans en Staat van Baten en Lasten. De op de website gepubliceerde
financiële stukken met betrekking tot het jaar 2018 riepen geen vragen of
commentaren van de vergadering op. Cees Bouman, lid van de
kascontrolecommissie, las mede namens het andere lid van de commissie,
Alexander Overdiep een verklaring voor waaruit blijkt dat de boeken bij een
controle op 27 februari 2019 in orde zijn bevonden en dat de financiële
administratie zorgvuldig en nauwkeurig is gevoerd door de penningmeester.
De vergadering verleende vervolgens het bestuur decharge voor het gevoerde
beleid. Tot leden van de kascontrolecommissie 2019 werden aangewezen:
Alexander Overdiep Chris Leenders; Maria Boersen werd benoemd tot
reservelid.
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5. Begroting 2020. De begroting 2020 werd conform voorstel vastgesteld.
6. Afscheid bestuursleden. De voorzitter memoreerde het vertrek van Gerard
Bon als bestuurslid. Gerard zag zich door persoonlijke omstandigheden
genoodzaakt het bestuurslidmaatschap tussentijds neer te leggen, maar bleef
wel met de van hem bekende zorgvuldigheid de financiële adminstratie doen
en zal dat werk ook in de toekomst voortzetten. De vereniging en het bestuur
zijn hem veel dank verschuldigd. Als blijk van erkentelijkheid overhandigde hij
Gerard een boeket bloemen. Vervolgens nam de voorzitter ook afscheid van
Klaas Oosterom, die de vereniging maar liefst 9 jaar als bestuurslid en
secretaris heeft gediend. Klaas heeft in die jaren veel werk verzet en veel
initiatieven ontplooid, waardoor de vereniging en het bestuur ook hem veel
dank verschuldigd is. Ook hij werd bedacht met een bos bloemen.
7. Verkiezing nieuwe bestuursleden. Martin Kip is vorig jaar al aangetreden als
kandidaat-bestuurslid. Hij heeft zich inmiddels ontfermd over enkele voor de
vereniging belangrijke portefeuilles, zoals ICT, huisvesting, ledenwerving en
organisatieverbetering. De vergadering benoemde hem bij acclamatie tot
bestuurden van de HKB. Vervolgens stelde de voorzitter Leo Thijssen aan de
vergadering voor. Leo is als schoolhoofd werkzaam geweest in Naarden en
Laren en stemde spontaan in met het verzoek om toe te treden tot het bestuur
van de vereniging. Ook hij werd bij acclamatie tot bestuurder benoemd.
Tenslotte presenteerde de voorzitter Willem Steenkamp, sinds jaar en dag
bezorger van Bussum Historisch Tijdschrift en verder in kleine kring bekend
als zanger bij het Shantykoor Het Ruime Sop. Willem is financieel deskundige
en zal binnen het bestuur de functie van penningmeester gaan vervullen. De
vergadering benoemde ook hem bij acclamatie tot bestuurder.
8. Benoeming Leden van Verdienste. Bij wijze van ingelast agendapunt zei de
voorzitter dat er enkele leden zijn die zich zo zeer voor de vereniging hebben
ingezet dat een bijzonder bewijs van erkentelijkheid op zijn plaats is. Dat geldt
in elk geval voor Klaas Oosterom, die niet alleen jarenlang bestuurslid is
geweest maar ook op vele andere manieren heeft bijgedragen aan het succes
van de HKB. In Bussum is hij wereldberoemd als auteur en redacteur van
honderden afleveringen van de rubriek Uit de geschiedenis van Bussum en
omgeving, die wekelijks verschijnt in BussumsNieuws en NaarderNieuws, en
sinds kort zelfs in MuiderNieuws. Zowel de redactie als de lezers van deze
periodieken zijn bijzonder op deze rubriek gesteld. Verder heeft Klaas talloze
excursies, wandel- en fietstochten uitgezet en als gids begeleid en was hij in
meer dan één opzicht betrokken bij initiatieven als de uitgave van de
gedichtenbundel van Willem Brandt, Bamboe en Bussum uit 2011 en Zicht op
Mariënburg uit 2015. Met recht kan gezegd worden dat Klaas heel veel
mensen bewust heeft gemaakt van de geschiedenis van Bussum en hun
belangstelling voor die geschiedenis heeft aangewakkerd. De vergadering
benoemde vervolgens Klaas Oosterom met applaus tot Lid van Verdienste.
Een ander HKB-lid dat bijzondere waardering verdient is Guusje Hent.
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Afgelopen weekend was ze weer actief bij de wandelingen in het
Brediuskwartier, mede door haar voorbereid. Eigenlijk is er binnen de HKB
bijna niets waar zij niet de hand in heeft. Haar officiële taak is coördinator van
het documentatiecentrum. Dat betekent niet alleen dat zij wekelijks 2 of 3
dagdelen op het DC aanwezig is, maar dat zij daar ook alle werkzaamheden in
goede banen leidt, medewerkers instrueert en begeleidt en nieuwe vrijwilligers
op weg helpt. Daarbij paart zij vindingrijkheid aan gevoel voor de sterke
kanten van iedereen. Voor zowel medewerkers als leden en niet-leden van de
HKB is zij de vraagbaak over alles wat er ooit in Bussum is gebeurd. Daarnaast
heeft zij vrijwel alle denkbare taken binnen de HKB vervuld, zelfs het
lidmaatschap van het bestuur. Dat zij ook nog bijzonder aardig is, maakt haar
verdienste alleen maar groter, aldus de voorzitter. Hierna benoemde de
vergadering Guusje Hent tot Lid van Verdienste.
Hierop vroeg Klaas Oosterom het woord en zette hij uiteen dat zich nog een
HKB-lid bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging, namelijk de
huidige voorzitter a.i. Adriaan Branderhorst. Adriaan is na zijn carrière in de
plaatselijke politiek gedurende lange tijd, van 2007 tot 2014 bestuurslid en
voorzitter van de HKB geweest. Tijdens zijn voorzitterschap, en zeker mede
door zijn toedoen, is de HKB in die periode gegroeid van 500 naar 1000 leden.
Adriaan is een groot initiatiefnemer en animator en zit altijd vol ideeën. De
invulling van de Open Monumentendagen is daar een goed voorbeeld van.
Maar hij schiep ook ruimte voor initiatieven van anderen, zoals projecten rond
de bunkers, of liever groepsschuilplaatsen, op de Fransche Kamp. En toen
vorig jaar de HKB-voorzitter Jan Lieste plotseling wegviel als gevolg van
ziekte, was Adriaan bereid om de voozittershamer weer op te pakken en dat
heeft hij het afgelopen jaar met hetzelfde elan als voorheen gedaan. Ook hij
werd daarom benoemd als Lid van Verdienste.
9. Rondvraag. Ondanks aandringen van de voorzitter maakt niemand gebruik
van de rondvraag.
10. Sluiting. Daarom sloot de voorzitter de vergadering om 22.15 uur.
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