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Notulen van de Algemene Leden Vergadering van de Historische Kring Bussum, 

gehouden op dinsdagavond  20 maart 2012 in de Palmpit te Bussum               

 

Er zijn 42 leden en belangstellenden aanwezig, waaronder Lid van verdienste Herman 

Bierman. 

De heer Frans Snijders Blok, LEGO-bouwer, toont het gedetailleerd nagebouwde oude 

Raadhuis van Bussum. 

 

Voorafgaand aan de vergadering houdt wethouder Paul Barneveld een lezing. Zijn 

speerpunten als wethouder zijn naast sport ook het tegengaan van leegstand van 

winkelpanden. Via dat onderwerp komt hij bij de lijst van 200 beeldbepalende panden in het 

centrum. Hij bedankt de Historische Kring voor haar inbreng en speciaal de dames Landeweer 

en Hent. Binnenkort zal de lijst aan de raad worden aangeboden, onderverdeeld in panden met 

stedenbouwkundige waarde, architectonische waarde en cultuur-historische waarde. De lijsten 

worden vastgelegd in bestemmingsplannen. Een voorwaarde zal worden dat de voorgevel niet 

veranderd mag worden.  

In de discussie en vragenronde daarna komt aan de orde: dat er wat betreft de oude Bensdorp-

gebouwen er nog niets veranderd is in de voornemens van B&W, dus behouden.  

De inbreng van de HKB is welkom om haar opvattingen kenbaar te maken als het om het 

behoud van gebouwen e.d. gaat.  

B&W hechten aan draagvlak onder de bevolking voor haar plannen. Zo zal er nog een extra 

inspraakbijeenkomst zijn over het centrumvisieplan.  

Wethouder Barneveld kan niet garanderen dat er nooit panden ouder dan 60 à 70 jaar worden 

gesloopt.  

De verplichte Europese inschrijving leidt er toe dat de gemeente niet alle werkzaamheden aan 

Bussumse bedrijven kan gunnen. Dit n.a.v. een vraag over werkgelegenheid. 

Over de ontwikkeling van de terreinen van de Palmkazerne is niet de gemeente maar de 

provincie, die eigenaar is, aan zet. 

De gemeente stimuleert het fietsen. Daarom zal er nog een bewaakte fietsenstalling komen. 

Graffiti is een nauwelijks aan te pakken probleem. De gemeente zorgt zoveel mogelijk voor 

verwijdering en overlegt met betrokkenen. 

De heer Barneveld schenkt bij aan het slot van zijn optreden aan de kring een aantal 

documenten over de taptoes in Bussum rond 1960. 

 

Na de pauze vind het algemene ledenvergadering plaats.  

1. Berichten van verhindering zijn ontvangen van de heer en mevrouw Van Latum, erelid 

Martin Heijne, Ben Koning, Jenneke van Diest en Cees Bouman. 

2. De notulen van de algemene ledenvergadering 2011 worden onder dank goedgekeurd. 

3. De secretaris licht de onderwerpen toe die in het Jaarverslag staan. De heer Hans Jonker 

vindt dat over de afbeeldingen op de data-base niet het copyright van de HKB behoort te 

staan. Hij krijgt bijval. Hij zal voor de volgende ledenvergadering hierover een voorstel 

indienen.  

Gebouw De Vonk is in slechte staat. De HKB blijft alert maar weet niet of zij sloop kan 

voorkomen. De heer Jos de Lange adviseert om de glas-in-lood ramen veilig te stellen. De 

HKB zal actie nemen. 

4. Financiën. Resultaat 2011. De heer Paul Schneiders bepleit contributieverhoging (nu € 15). 

Het bestuur zal hierover een standpunt innemen. Contributie en de prijs van het tijdschrift 



moeten in lijn zijn. Zou de gemeentesubsidie sterk teruglopen, met name voor de huur, dan 

moet de contributie zeker omhoog.  

Balans: geen bijzonderheden.  

Vergadering is akkoord met Jaarrekening en Balans. De kascommissie heeft de boeken in 

orde bevonden en de vergadering verleent het bestuur décharge voor het gevoerde financiële 

beleid over 2011. De voorzitter bedankt de commissieleden Bouman en Nederend-Spruyt. 

5. Benoeming kascommissie. Benoemd worden mevrouw G.J. (Trudy) Nederend-Spruyt en 

de heer Jos de Lange. Plaatsvervangend lid blijft de heer B. Boodt.  

6. Bestuursverkiezing. De voorzitter stelt voor om de heer Jan Lieste te herkiezen als 

bestuurslid. De vergadering stemt met applaus in met deze voordracht.  

7. Begroting 2012 en 2013. Deze wordt vastgesteld. 

8. Rondvraag. De heer Hans Jonker wil op de volgende jaarvergadering een 

grondslagdiscussie. Diverse activiteiten van de HKB zijn zijns inziens in strijd met de 

statuten. Het bestuur zal dit voorbereiden. 

9. De voorzitter sluit om 22 uur de vergadering en nodigt een ieder uit voor een drankje. 

 

Vastgesteld te Bussum op                2013  

 

Adriaan Branderhorst, voorzitter    Klaas Oosterom, secretaris  

 


