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Notulen van de Algemene Vergadering, gehouden op maandagavond  9 maart 2009 

 in de ontmoetingsruimte voor Marokkaanse Culturele Vereniging in het gebouw Huizerweg 

54 te Bussum               

 

Voorafgaand aan de vergadering presenteerde mw. Netty Langemeijer haar boekje 

‘Gevelstenen in Bussum’ en bood burgemeester M. Schoenmaker en mw. E. Swemle het 

eerste exemplaar aan. De burgemeester zei in een kort dankwoord dat de gemeente nieuwe 

inwoners een exemplaar van het boekje zal uitreiken. Mw. Langemeijer verkoopt in de pauze 

het boekje voor € 9,90. Het zal ook bij de HKB en Los te koop zijn. 

 

Daarna  verzorgde Alexander Overdiep de presentatie 'Typografie in de Gebouwde 

Omgeving'. In een boeiende PP-presentatie, met vooral beelden uit Bussum, gaf hij een 

college typografie. Velen zullen na deze lezing ongetwijfeld anders kijken naar de vele cijfers, 

letters, woorden en teksten die we in de openbare ruimte tegenkomen. 

  

Na de pauze begon de algemene ledenvergadering. Aanwezig waren 49 leden.  

 

1. Opening door de voorzitter Adriaan Branderhorst. Mededelingen: met kennisgeving 

afwezig Jaap van Welsen, Cees Bouman en Ben Duizer. 

 

2. Beknopte weergave van  de Algemene Vergadering van 17 maart 2008. Geen vragen of 

opmerkingen van de aanwezigen.  

 

3. Jaarverslag 2008. Geen vragen of opmerkingen van de aanwezigen.  

 

4. Financiën. Rekening 2008. Geen vragen of opmerkingen van de aanwezigen.  

Balans per 31-12-2008.  Geen vragen of opmerkingen van de aanwezigen.  

Verslag van de kascommissie. De voorzitter leest de brief van de commissie voor, die bestond 

uit de heren H.R. Elenbaas en C. Schriek. De commissie stelt voor om het bestuur decharge te 

verlenen voor het gevoerde financiële beleid over het jaar 2008, hetgeen de vergadering met 

applaus doet. De voorzitter bedankt de commissie. 

 

5. Benoeming kascommissie. Benoemd worden de heer C. Schriek en de heer J. Jerominus. 

Plaatsvervangend lid blijft de heer B. Boodt. 

 

6. Bestuursverkiezing. Het bestuur heeft de heer N.C. (Klaas) Oosterom bereid gevonden, een 

kandidatuur te aanvaarden. Al sinds juni 2008 neemt hij het secretariaat waar van de heer J. 

van Welsen, die vorig jaar aftrad. De vergadering stemt met applaus in met de benoeming.  

 

6a. Ingelast agendapunt. Het bestuur stelt ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de 

Historische Kring voor om drie leden te benoemen tot Lid van verdienste: Mw. Kinnie 

Offringa-Oosterlaar, de heer Martin Heyne en de heer Herman Bierman. Met applaus stemt de 

vergadering hiermee in. Nadat de voorzitter de verdiensten van elk geschetst heeft 

overhandigt hij de leden van verdienste een oorkonde (waarop een foto van het oude raadhuis, 

het logo van de kring) en een boeket.  

 

7. Begroting 2009. Geen vragen of opmerkingen van de aanwezigen.  

 



8. Rondvraag. Hr. Renes: Kan het bestuur bevorderen dat er de mogelijkheid komt om een 

rondleiding te krijgen in het Bensdorp-complex, vóór dat tot renovatie wordt overgegaan? Het 

bestuur zal deze mogelijkheid onderzoeken.  

 

9. De voorzitter sluit om 21.45 uur de vergadering en nodigt een ieder uit om de nieuwe 

ruimtes van de kring te bezichtigen onder het genot van een drankje. 

 

Bussum, 12 maart 2009  

Klaas Oosterom, secretaris  


