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Conceptverslag van de Algemene Ledenvergadering van de Historische Kring Bussum op 25 

november 2020 in de Wilhelminakerk te Bussum 

Aanwezig zijn 25 leden, waaronder 3 bestuursleden en 14 vrijwilligers 

1. Opening. De voorzitter, Leo Thijssen, opent om 20.00 uur de vergadering en heet degenen 

die ondanks de corona-perikelen acte de présence geven van harte welkom. Hij memoreert 

dat hij halverwege dit jaar tussentijds is aangetreden als voorzitter, nadat Adriaan 

Branderhorst na een herhaaldelijk verlengde periode als voorzitter ad interim, was 

teruggetreden. Hij staat vervolgens stil bij het overlijden van oud-voorzitter en lid van 

verdienste Jan Lieste en van Auke Zwaagstra die gedurende lange tijd de ledenadministratie 

van de HKB heeft verzorgd. Hij merkt voorts op dat deze ALV dit jaar vanwege de corona-

perikelen pas zeer laat in het jaar kan plaatsvinden, ver na de gebruikelijk datum in de eerste 

maanden van het kalenderjaar. Een ander gevolg is dat de ALV niet gepaard kan gaan met de 

lezing van Sander Koopmans over de afzanding rond Naarden, zoals in maart j.l. nog de 

bedoeling was. Hopelijk kan die lezing op een later tijdstip nog plaatsvinden. 

2. Agenda. De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 

3. Verslag van de Algemene ledenvergadering van 4 april 2019. Het verslag wordt vastgesteld 

conform concept. Er zijn geen vragen naar aanleiding van het verslag. 

4. Jaarverslag. De secretaris, Nol Verhagen, wijst erop dat het jaarverslag anders dan het 

verslag van de ALV, een beeld geeft van de activiteiten van de vereniging in het verslagjaar 

en als zodanig een inhoudelijke verantwoording van het bestuur is van de besteding van de 

middelen die door de leden en de subsidiegever zijn toevertrouwd. Naar aanleiding van het 

verslag vraagt Marga Sibbing of de tot tweemaal toe uitgestelde wandeling door het 

Brediuskwartier nog gaat plaatsvinden. Nol Verhagen zegt dat dat zeker nog een keer gaat 

gebeuren, zodra de beperkingen m.b.t de groepsgrootte dat toelaten. Momenteel is dat 4 

personen inclusief de gids. Om diezelfde reden is ook een wandeling door het Spiegel tot 

nader order uitgesteld. Guusje Hent merkt op dat we bezig zijn de wandelingen op de 

website te zetten zodat leden en andere belangstellenden ze ook op individuele basis of in 

een kleine groep kunnen maken. 

5. Vaststelling van de Jaarrekening. De penningmeester, Willem Steenkamp, geeft een korte 

toelichting op de balans en de jaarrekening 2019. Hij wijst er allereerst op dat de 

boekhouding van de vereniging gevoerd wordt door Gerard Bon, oud-penningmeester van de 

HKB. De staat van baten en lasten geeft net als in het voorafgaande jaar een royaal overschot 

te zien dat aan het eigen vermogen is toegevoegd. Het eigen vermogen is daardoor 

toegenomen tot ongeveer € 30.000. Daarin is wel een reserve opgenomen van € 7500, voor 

de eventuele kosten van verhuizing van het Documentatiecentrum. De kascontrolecommissie 

verklaart bij monde van Chris Leenders dat de commissie ten huize van de penningmeester 

de boeken van de vereniging heeft gecontroleerd en in orde heeft bevonden. De vergadering 

besluit vervolgens tot goedkeuring van de jaarrekening.  

6. Benoeming van de kascontrolecommissie 2020. Cees Bouman wijst er naar aanleiding van 

de voordracht van Alexander Overdiep als lid van de kascontrolecommissie 2020 op dat dat 

zou betekenen dat deze voor het derde achtereenvolgende jaar deel uitmaakt van de 

commissie, hetgeen volgens het Huishoudelijk Reglement van de vereniging niet is 

toegestaan. Het bestuur wijzigt daarom staande de vergadering de voordracht. De 

vergadering benoemt vervolgens Maria Boersen en Bert van den Berg tot leden van de 

kascontrolecommissie en Eva Schild tot reserve lid. 



7. Begroting 2021. De penningmeester merkt op dat de begroting normaliter ruim voor de 

aanvang van het komende begrotingsjaar wordt vastgesteld. Dit jaar kan dat helaas pas vlak 

voor het begin van het jaar geschieden. De conceptbegroting is overigens gelijk aan het 

voortel dat in maart aan de leden is toegestuurd. De begroting voorziet in een sluitende 

exploitatie, dat wil zeggen dat inkomsten en uitgaven op hetzelfde niveau liggen. Cees 

Bouman vraagt of de gemeentelijk subsidie voor 2021 al is toegekend. De secretaris 

antwoordt dat dat nog niet het geval is omdat eerst de gemeentelijke begroting moet 

worden vastgesteld en er pas daarna een subsidiebesluit kan worden genomen. Vervolgens 

vraagt Cees of het ruime eigen vermogen van de vereniging er niet toe kan leiden dat de 

gemeente haar jaarlijkse subsidie verlaagt. De penningmeester antwoordt dat dat inderdaad 

mogelijk is. Bij de subsidieaanvraag worden ook de jaarstukken van de vereniging 

overgelegd. 

8. Aan- en aftreden van bestuursleden. De voorzitter deelt mee dat gedurende het lopende 

kalenderjaar twee bestuursleden tussentijds zijn teruggetreden: Adriana van den Berg, die 

vanaf 2017 deel heeft uitgemaakt van het bestuur, en Martin Kip die vanaf 2018 bestuurslid 

was. Bovendien is zoals eerder vermeld, Adriaan Branderhorst, teruggetreden als bestuurslid 

ad interim. Het bestuur heeft twee nieuwe bestuursleden voorgedragen, maar mb.t. de 

voordracht van Nico Steenbergen is te elfder ure een complicatie opgetreden. Nico is eerder 

dit jaar getroffen door een zeer ernstige medische aandoening, die hem niet alleen 

verhindert volledig als bestuurslid te functioneren, maar die hem ook noodzaakt in deze tijd 

van besmettingsgevaar de uiterste voorzichtigheid in acht te nemen. In onderling overleg is 

daarom besloten zijn kandidatuur aan te houden totdat meer duidelijkheid bestaat over zijn 

feitelijke beschikbaarheid voor de vereniging. Rest de kandidatuur van Eric Bor, oud-leraar 

Nederlands aan het Vituscollege en het Willem de Zwijgercollege en inmiddels al in de 

vereniging actief als lid de redactie van Bussums Historisch Tijdschrift en als lid van het 

schrijverscollectief van de rubriek Uit de geschiedenis van Gooise Meren in BussumsNieuws. 

Eric wordt bij acclamatie benoemd als lid van het bestuur van  de HKB. 

9. Rondvraag. 

Bert van den Berg, bewoner van en onlangs als gemeentelijk monument aangewezen pand, 

merkt op dat de HKB ten behoeve van de gemeente een lijst heeft opgesteld van panden die 

volgens de HKB in aanmerking komen om als gemeentelijk monument te worden 

aangewezen. De bewoners, voor wie zo’n aanwijzing grote gevolgen kan hebben, waren niet 

van die voordracht op de hoogte gesteld. Hij is van mening dat dat wel hoort te gebeuren. 

Adriaan Branderhorst antwoordt, gesteund door de secretaris, dat de HKB geen rol kan 

spelen in de communicatie tussen bewoner en gemeente over een dergelijke aanwijzing. Zij 

zou daarmee treden in de procedures die bij een voornemen tot aanwijzing in acht moeten 

worden genomen. 

Bert van den Berg meldt vervolgens dat er onlangs een koersdocument is vastgesteld waarin 

de zuidwestzijde van Bussum, i.c. het gebied rond de Franse Kampweg en het gebied tussen 

Bussum en de Hilversumse Meent, wordt aangeduid als verstedelijkt gebied. De vrees 

bestaat dat dit een opmaat is voor het te zijner tijd volbouwen van dit gebied. Hij vindt dat 

naast andere erfgoed- en natuurorganisaties ook de HKB moet overwegen daar stelling tegen 

te nemen. De secretaris antwoordt dat het bestuur de ontwikkeling van een omgevingsvisie 

en vervolgens een omgevingsplan in Gooise Meren nauwlettend volgt. Tot nu toe is niets 

gebleken van bouwplannen in het bedoelde gebied, dat overigens geheel of grotendeels tot 

het Goois Natuurreservaat behoort. Het is van belang beleidsstukken en dergelijke 

nauwkeurig te bekijken en ook de betekenis van bepaalde termen goed te onderzoeken. Er 



ontstaat vervolgens enige verwarring of het bedoelde gebied tot Bussum of tot Hilversum 

behoort. Van den Berg zegt toe de desbetreffende informatie naar de HKB ts sturen. 

Marja Boersen vraagt of de HKB voornemens is mee te doen aan het uitgestelde 

Erfgoedfestival, met als thema Wereldverbeteraars. De secretaris antwoordt dat een verzoek 

tot deelname is gedaan door Tussen Vecht en Eem en dat de HKB inderdaad van plan is 

daaraan deel te nemen. 

Jan Schippers vraagt wanneer de Algemene ledenvergadering 2021 zal worden gehouden. De 

secretaris antwoordt dat het bestuur zich daarop nog moet beraden; zolang de huidige 

beperkingen van kracht blijven (en naar verwachting zal dat nog wel enige tijd het geval zijn) 

blijft het lastige bijeenkomsten van enig omvang te organiseren, tenzij we over willen gaan 

tot digitaal vergaderen. Overigens blijft de wettelijke en statutaire verplichting van kracht om 

binnen 6 maanden na afloop van het kalenderjaar een ALV te houden.  

10. Sluiting. De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering op 

20.50 uur. 
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