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Verslag Algemene Ledenvergadering HKB op 20 maart 2018 in de Wilhelminakerk te Bussum
Lezing
Namens het bestuur heette Klaas Oosterom iedereen welkom, en in het bijzonder lid van verdienste
Nel Krijnen. De avond werd ingeleid met een lezing over de geschiedenis van landgoed Oud-Bussem
door Jan Loggen. De heer Loggen is al 20 jaar werkzaam op het landgoed en behandelde aan de hand
van een groot aantal dia’s het ontstaan en de ontwikkeling van de buitenplaats en zijn bewoners. Zijn
relaas werd vanuit de zaal aangevuld door verschillende aanwezigen met grote kennis van zaken.
De lezing was een opmaat voor een viertal wandelingen die de HKB de daarop volgende weken
organiseerde en die alle binnen de kortste keren waren volgetekend.
Voorzitter ad interim Branderhorst nodigde alle aanwezigen uit de in de hal gereed liggende
nummers van Bussums Historisch Tijdschrift + een aanmeldingsformulier mee te nemen en te
gebruiken voor het werven van nieuwe leden voor HKB onder vrienden, kennissen en familieleden.
De aanwezigen die nog geen lid waren van de HKB, werden uitgenodigd om zich bij HKB aan te
sluiten.
De lezing werd bijgewoond door ongeveer 100 belangstellenden; hiervan woonde ongeveer de helft
ook de daaropvolgende ledenvergadering bij.
Vergadering
1. Opening. Secretaris Klaas Oosterom opent de vergadering en heet in het bijzonder de huidige
voorzitter van HKB, Jan Lieste en zijn gezin welkom. Jan is om gezondheidsredenen de
afgelopen maanden uitgeschakeld geweest. Oud-HKB-voorzitter Adriaan Branderhorst is
bereid gevonden om in die periode als voorzitter ad interim op te treden. Hij zal de
ledenvergadering voorzitten. Klaas Oosterom wijst erop dat het algemeen jaarverslag 2017 in
KringNieuws staat en geeft vervolgens het woord aan Adriaan Branderhorst.
2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 25 april en 30 mei 2017. De
vergadering van 30 mei was nodig omdat er op 25 april onvoldoende leden aanwezig waren
om rechtsgeldige besluiten te nemen m.b.t. de aan de orde zijnde statutenwijziging (punt 8
van de vergadering van 25 april) en omdat er een nieuwe kascommissie moest worden
benoemd. Tijdens de vergadering van 30 mei is het verslag van de vergadering van 25 april al
vastgesteld (tijdens een vervolgvergadering is er geen beperking aan het quorum). Ook is
toen de statutenwijziging goedgekeurd. Het verslag van de vergadering van 30 mei 2017
wordt vervolgens zonder wijzigingen vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag van de vergadering van 30 mei wordt geïnformeerd hoe het
staat met het voornemen de vrijwilligers (meer) te betrekken bij het formuleren van het
beleid. Klaas Oosterom antwoordt dat er een bijeenkomst met de vrijwilligers heeft
plaatsgevonden, waarvan verslag is gemaakt. Er is nog geen beleidsplan opgesteld, maar het
bestuur zal dat ter hand nemen, opnieuw met betrokkenheid van de vrijwilligers.
3. Jaarverslag 2017 (in KringNieuws). Klaas Oosterom deelt mee dat het KringNieuws is
opgemaakt door Anneke van de Koppel, die sinds enige tijd ook verantwoordelijk is voor de
opmaak van Bussums Historisch Tijdschrift (Applaus). Vanuit de zaal worden het bestuur en
de vrijwilligers gecomplimenteerd als ‘mega-actieve vereniging’ (Applaus). Op een vraag uit
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de zaal antwoordt de penningmeester dat er vorig jaar 24 nieuwe leden zijn toegetreden,
maar helaas ook 72 leden om uiteenlopende redenen zijn afgevallen. Klaas Oosterom
signaleert enkele punten uit het afgelopen jaar: de excursies naar het Scheepvaarthuis in
Amsterdam; het feit dat de Kring een beroep kan doen op circa 30 vrijwilligers en daarnaast
op een twintigtal bezorgers van Bussums Historisch Tijdschrift; dat BHT vorig jaar opnieuw 3
keer is verschenen in de nieuw opmaak van Anneke van de Koppel; dat de HKB een
Facebookpagina heeft die wordt verzorgd door Margreet de Broekert; dat de HKB op
verschillende manieren aandacht aan het thema Erfgooiers heeft geschonken, onder meer
tijdens de Open Monumentdagen 2017 en tijdens de Week van de Erfgooiers.
Het bestuur heeft het plan een digitale Nieuwsbrief te gaan uitgeven. Verder liggen er enkele
excursies naar Oud-Bussem in het verschiet; zal HKB meedoen aan het Festival Groen in Gooi
en Vecht, aan het Vakantiefestival (voor kinderen) en aan de wandelingen voor Senioren (4daagse).
Naar aanleiding van een vraag uit de zaal wordt bevestigd dat HKB ook participeert in het
Facebook-initiatief Oude Foto’s van Bussum.
4. Financiën. Penningmeester Gerard Bon geeft een korte toelichting op de financiële stukken.
De exploitatierekening spreekt voor zich. De kosten voor BHT zijn wat lager uitgevallen
doordat de opmaak nu ‘in eigen huis’ wordt gedaan. Nog niet in de exploitatie 2017 te zien
maar intussen wel ter hand genomen, is de vervanging van IT-faciliteiten, waarvoor een
reserve was gevormd. Het Eigen Vermogen is robuust genoeg om eventuele tegenvallers op
te vangen. Vervolgens leest lid van de Kascontrolecommissie Alexander Overdiep het verslag
van de commissie (die voorts bestond uit Chris Leenders) voor. Geconstateerd wordt dat de
boekhouding gedetailleerd en zorgvuldig is gevoerd en een getrouw beeld geeft van de
financiën van de vereniging. De commissie beveelt aan een grotere reserve aan te houden
voor de huisvesting, aangezien de situatie in 2019 na het aflopen van het huidige contract
met NS wel eens in negatieve zin zou kunnen veranderen. De Kascontrolecommissie beveelt
aan zo’n taakstellende begroting op te maken, gebaseerd op enerzijds continuïteit,
anderzijds op ledenwerving en concrete projecten.
Hierna wordt de Jaarrekening goedgekeurd en aan het bestuur decharge verleend.
Vervolgens wordt de begroting 2019 vastgesteld. De penningmeester heeft het advies van de
Kascontrolecommissie m.b.t. de vorming van een grotere reserve voor de huisvesting al in de
balans verwerkt. Die begroting is nog niet taakstellend, maar gebaseerd op de ervaringen van
de afgelopen jaren. Daarbij wordt opgemerkt dat in verband met de aanvraag van
(gemeentelijke) subsidie de begroting 2019 al vroeg in het voorafgaande jaar moet worden
opgesteld.
Er wordt een nieuwe Kascontrolecommissie benoemd, bestaande uit Alexander Overdiep en
Cees Bouman; Chris Leenders wordt benoemd tot reservelid.
5. Verkiezing nieuwe bestuursleden. Nol Verhagen stelt zich beschikbaar als bestuurslid (en
beoogd secretaris). Hij stelt zich kort aan de aanwezigen voor en betoogt dat het zoveel
leuker wordt om in Bussum te wonen als je iets van de geschiedenis van het dorp en zijn
omgeving weet – daarom schrijft hij daarover in het Bussums HistorischTijdschrift. Hij wordt
vervolgens bij acclamatie benoemd tot bestuurslid.
Daarna stelt Martin Kip zich voor. Hij wordt vandaag nog niet voorgedragen als bestuurslid,
maar heeft te kennen gegeven nader kennis te willen maken met de vereniging en later te
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beslissen of een bestuursfunctie hem past. Hij toont zich geïnteresseerd in de relatie van de
vereniging met haar vrijwilligers enerzijds, en in de interactie van de vereniging met haar
omgeving, in het bijzonder de gemeente Gooise Meren, anderzijds. Zowel Verhagen als Kip
worden met een boeket tulpen welkom geheten.
6. Afscheid vertrekkende bestuursleden. Klaas Oosterom meldt dat bestuurslid Gea van der
Horst zich heeft teruggetrokken als bestuurslid. Na haar benoeming drie jaar geleden is het
haar door uiteenlopende persoonlijke omstandigheden niet gelukt actief invulling te geven
aan haar bestuursverantwoordelijkheid. Ook vanavond kan zij niet bij de vergadering zijn. De
voorzitter bedankt haar voor haar inzet en zal haar de volgende dag een bos bloemen
bezorgen.
Vervolgens richt hij het woord tot Jan Lieste, wiens vrouw en beide dochters ook aanwezig
zijn, een van hen is zelfs helemaal uit Nieuw Zeeland overgekomen. Dat laatste hangt samen
met de ernstige gezondheidsproblemen die Jan recent heeft ondervonden en die hem nu
ook nopen zich terug te trekken als bestuurslid van de HKB. Jan heeft 14 jaar lang heel veel
tijd en energie in de HKB gestoken, als vice-voorzitter en als voorzitter. Hij was een van de
drijvende krachten achter het Documentatiecentrum en heeft vooral veel aandacht besteed
aan de huisvesting, de verhuizing naar het Station, aan allerlei technische en materiële
faciliteiten en, last but not least, aan de IT-voorzieningen en de digitaliseringsprojecten van
de HKB. Hij was anderhalf decennium lang de ‘spin in het web’ van de HKB. Klaas Oosterom
deelt vervolgens mee dat het bestuur om die reden heeft besloten Jan Lieste als lid van
verdienste voor te dragen. De vergadering ondersteunt met applaus deze voordracht. Klaas
Oosterom reikt Jan vervolgens de bijbehorende oorkonde uit.
Jan zegt daarop zich bijzonder vereerd te voelen door deze benoeming. Hij herinnert eraan
dat in 2006 in de Rozenboom onder aanvoering van Betty Spanjaard werd besloten om te
proberen de HKB nieuw leven in te blazen, onder andere door het tijdschrift van de
vereniging, het Bussums Historisch Tijdschrift, naar inhoud en vorm te vernieuwen. Dat
initiatief is wonderwel gelukt en heeft veel nieuwe leden opgeleverd. Jan laat de vereniging
dan ook met een gerust hart achter in de handen van het nieuwe bestuur. Hij dankt in het
bijzonder Adriaan Branderhorst voor zijn bereidheid om in het gat te springen dat hij door
zijn plotselinge ziekte moest laten vallen.
Klaas Oosterom kondigt aan dat vanaf morgen een door Jaap van Hassel en Jan
Schippersgemaakte presentatie over Jan Lieste op de site van de HKB te zien zal zijn.
7. Rondvraag en sluiting.
• Tom Koornwinder vraagt of de vereniging ook een gezinslidmaatschap kent, waardoor
mogelijk het ledental kan worden uitgebreid. Geantwoord wordt dat het lidmaatschap
momenteel gekoppeld is aan een abonnement op BHT en dat daardoor een
gezinslidmaatschap niet zinvol lijkt. Maar de suggestie verdient zeker nadere
overweging.
• Margreet de Broekert meldt dat de Facebook-pagina van de vereniging goed bezocht
wordt, ook door belangstellenden buiten Bussum en zelfs (ver) buiten Nederland.
• Uit de zaal wordt gevraagd of overwogen wordt de artikelen die in BussumsNieuws in de
rubriek Uit Bussums Historie zijn verschenen in een boekje te bundelen. Ook die
suggestie wordt meegenomen.
• Naar aanleiding daarvan suggereert Margreet de Broekert een boekje te maken over
Belangrijke Vrouwen in de geschiedenis van Bussum.
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•

Tot slot bedankt de voorzitter Klaas Oosterom voor zijn grote inzet en verdienste als
secretaris van de HKB – gelukkig blijft hij wel deel uitmaken van het bestuur. Ook hij
wordt bedacht met een gul boeket.

De voorzitter sluit de vergadering en nodigt alle aanwezigen uit een consumptie te
gebruiken.

nv 08-05-2018
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