Notulen van de Algemene vergadering, gehouden op maandag 26 februari 2007 in één
der vergaderruimten van de Wilhelminakerk, Wilhelminaplantsoen 14 te Bussum.
Voorzitter: de heer A. Branderhorst.
Aanwezig 55 leden.
Voorafgaand aan de vergadering houdt de heer drs. A.J. Gouka een causerie over “Bussum architectonisch terug
naar de tijd van K.P.C. de Bazel”.
1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken.
De voorzitter opent de vergadering om 20.45 uur en heet de in groten getale opgekomen leden welkom.
Bericht van verhindering is ontvangen van de leden N.R. Keuning, F.G. van Neer en Joke Vos.
De heer J.G. Jonker heeft voorgesteld een statutenwijziging te agenderen om te komen tot een
gemeenschappelijke historische vereniging voor Naarden en Bussum. Op voorstel van het bestuur wordt
besloten, dit voorstel te bespreken bij agendapunt 8. Werkplan 2007.
Voorts is een vandaag verschenen persbericht ontvangen over een de voorbereiding van een canon van
Naarden/Bussum. Ook dit bericht zal worden behandeld bij agendapunt 8.
2. Notulen van de Algemene vergadering dd. 11 september 2006.
Deze notulen worden ongewijzigd vastgesteld en geven geen aanleiding tot vragen of opmerkingen.
3. Jaarverslag 2006
Het verslag geeft een beeld van onze verrichtingen.
De voorzitter onderstreept hoeveel dank verschuldigd is aan de vrijwilligers, niet alleen die van het
Documentatiecentrum maar ook die van de redactie. Zij verzetten veel werk, maar desondanks moeten wij taken
laten liggen door gebrek aan menskracht. Wij hebben dus nog steeds dringend behoefte aan meer vrijwilligers.
Het verslag wordt vervolgens zonder opmerkingen of vragen goedgekeurd.
4. Jaarrekening 2006.
a. Resultatenrekening.
In zijn toelichting verklaart de penningmeester, de heer P.E.B. Heyen, dat zijn in het verleden uitgesproken
bezorgdheid over de financiële toekomst van de Kring is verdwenen als gevolg van de door de gemeente Bussum
toegekende en in 2006 ontvangen subsidie resp. voor voorlichting en communicatie, voor de Open
Monumentendag en voor omgevingseducatie. De voorlichting en communicatie zijn speerpunt van onze
activiteiten, omdat hierdoor het historisch besef wordt bevorderd. De hiervoor bestemde subsidie is besteed.
De redactie van het Bussums Historisch Tijdschrift is geheel vrijwilligerswerk. Alleen voor de opmaak en het
drukken maken wij gebruik van betaalde professionele krachten.
Het is niet onze bedoeling geld te besteden aan een verdere verfraaiing van het Bussums Historisch Tijdschrift
omdat het zich bij een vergelijking met publicaties van andere historische verenigingen zeer goed onderscheidt..
Ook de subsidie voor de Open Monumentendag is geheel besteed.
De voorgenomen activiteiten voor de omgevingseducatie zijn in 2006 niet van de grond gekomen. De respons
van de door ons benaderde scholen was teleurstellend. Voor 2007 zoeken wij naar andere wegen om onze
doelstelling te bereiken. Er is hiervoor gereserveerd voor 2007.
De consequenties van een eventuele vermindering of stopzetting van de – jaarlijks vast te stellen – gemeentelijke
subsidie zijn moeilijk aan te geven. Naar de mening van het bestuur zullen in dat geval zeker activiteiten moeten
worden aangepast en de contributie worden verhoogd. Onze vaste kosten – in hoofdzaak de huisvesting en
daarnaast de telefoonkosten,die vrijwel geheel uit abonnementskosten bestaan – zijn namelijk zo bescheiden, dat
daarop niet of nauwelijks bezuinigd kan worden. Er is overigens geen enkel signaal dat de subsidies voor
voorlichting en communicatie en voor de Open Monumentendag gevaar lopen.
Nochtans zal het bestuur nagaan of een (bescheiden) reserve als buffer kan worden gevormd.
De toerekening van de contributie aan de verschillende kostenposten en activiteiten is moeilijk. Het separeren
van de invloed van de subsidie vraagt een nadere analyse. Het bestuur zal dit nader bestruderen.
Desgevraagd zegt de heer Heyen toe, de resultatenrekening en begroting eenzelfde structuur te zullen geven
opdat zij gemakkelijker met elkaar vergeleken kunnen worden.
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b. Balans per 31 december 2006.
Na een korte toelichting van de penningmeester, de heer Heyen, wordt deze goedgekeurd.
c. Verslag van de Kascommisie.
Namens de kascommissie, bestaande uit mevrouw E. Leeuwering en de heer B. Boodt, rapporteert mevrouw
Leeuwering dat de financiële administratie in orde is bevonden en de jaarrekening 2006 een getrouw beeld geeft
van de financiële situatie. Op voorstel van de commissie besluit de vergadering vervolgens, het bestuur décharge
te verlenen voor het gevoerde beleid.
5. Benoeming Kascommissie.
Mevrouw Leeuwering treedt af als lid van de commissie. In haar plaats benoemt de vergadering de heer H.R.
Elenbaas. De commissie bestaat dan uit de heren B.Boodt en H.R. Elenbaas, terwijl de heer H. Lansink reservelid blijft.
6. Bestuursverkiezing.
Overeenkomstig het voorstel van het bestuur wordt de heer P.E.B. Heyen herkozen, en de heer H.J. van Welsen
bij acclamatie gekozen tot lid van het bestuur. Het is de bedoeling dat de heer Heyen het penningmeesterschap
voortzet en dat de heer van Welsen benoemd zal worden tot secretaris.
De vijfde bestuurszetel - die van bestuurslid Activiteiten – kan wegens het ontbreken van een kandidaat, nog
niet vervuld worden. Besloten wordt, deze vacature op de website op te nemen.
7. Begroting 2007
Desgevraagd verklaart de penningmeester dat de begrote contributieopbrengsten geen rekening hebben gehouden
met de recente verrassende stijging van het ledental. De begroting wordt vervolgens goedgekeurd.
8. Werkplan 2007
Desgevraagd verklaart de heer Jonker, dat hij met zijn voorstel over de samenwerking met Naarden beoogt om
vooruitlopend op een gemeentelijke fusie te komen tot de vorming van een gemeenschappelijke historische
vereniging voor Bussum en Naarden.
Deze gedachte blijkt weliswaar steun te krijgen vanuit de vergadering, maar er wordt anderzijds ook
behoedzaamheid bepleit. Gemeentelijke fusie brengt niet samensmelting van historische verenigingen met zich,
zoals uit het voorbeeld van de gemeente Wijdemeren is gebleken. Omzichtigheid is gewenst, b.v. door deelname
aan het “historisch café “ in Naarden en dit te formaliseren. In algemene zin moet gestreefd worden naar
aandacht schenken aan gemeenschappelijke historische feiten en ontwikkelingen.
Het bestuur is voorstander van een samenwerking met Naarden. De uitbreiding van de aanvankelijke canon van
Bussum tot Naarden – waarover vandaag een persbericht is uitgegeven - geeft hiervan ook blijk. Het wil in dit
opzicht het mogelijke bezien en daarover aan de ledenvergadering te rapporteren. Dit kan ook tussentijds via email, aldus de vergadering. Voorgesteld wordt, dat de aanwezige leden hun e-mailadres hier opgeven dan wel dit
aan de Kring mailen.
Het belang van ledenwerving voor de continuïteit van de Kring wordt onderschreven. Gesuggereerd wordt, in
het Bussums Historisch Tijdschrift aanmeldingsformulieren in te leggen.
Er wordt naar gestreefd het Documentatiecentrum op donderdagavond open te stellen doch de bezetting stuit op
problemen. Openstelling op zaterdag is – met name in de wintermaanden - moeilijk te verwezenlijken omdat de
verwarming dan uitgeschakeld is..
Desgevraagd deelt de voorzitter mede dat het thema voor de derde aflevering van het Bussums Historisch
Tijdschrift nog niet is vastgesteld. Mogelijk is de informatie over “de t.v. en Bussum” zo omvangrijk dat hieraan
twee afleveringen moeten of kunnen worden gewijd.
Het werkplan wordt vervolgens goedgekeurd.
9. Rondvraag.
De heer Oosterom toont een foto van een afbeelding in de gevel van Het Kruidvat. Hij vraagt naar de
achtergrond hiervan. Indien hierover bij onze leden niets bekend blijkt, zou de vraag in de Bussummer Krant als
“raadsel’ kunnen worden gepubliceerd. Spreker wordt verwezen naar de heer L.A. Wieringa, die zich bereid
verklaart dit verder te behandelen.
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De heer Van Setten verklaart naar aanleiding van een vraag om de aan de gang zijnde ontwikkeling van de
Landstraat Noord te documenteren, dat de fotogroep van het Documentatiecentrum actief is met het vastleggen
van situaties en ontwikkelingen in Bussum. De fotogroep zal de bouw van de Landstraat Noord op de korrel
nemen. Het Documentatiecentrum houdt zich overigens ook aanbevolen voor foto’s die leden hebben gemaakt.
Mevrouw Den Otter bepleit samenwerking met de Vereniging van vrienden van Het Spiegel. Zij is op zoek naar
een publicatie van die vereniging, welke tot dusver niet verkrijgbaar is gebleken.
De voorzitter deelt mede dat er contacten bestaan met die organisatie. Er zal worden nagegaan wat dat verder
kan betekenen. Hij bezit de gezochte publicatie en stelt die gaarne voor kopiëren beschikbaar.
10. Sluiting.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 21.55 uur.
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