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

gehouden op maandagavond  8 maart 2010 in de Wilhelminakerk te Bussum               

 

Voorafgaand aan de vergadering presenteerde H.C.M. (Henk) Michielse, hoofdredacteur van 

Tussen Vecht en Eem: Een vergeten heilige uit de buurt: Sint-Liudger (742-809) en zijn laat-

middeleeuwse levensbeschrijving. 

  

Na de pauze, waarin de aanwezigen overtollige panelen met historische foto’s konden 

uitkiezen en meenemen, begon de algemene ledenvergadering.  

Aanwezig waren 32 leden.  

 

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

afwezig vice-voorzitter Jan Lieste. 

2. Notulen  de Algemene Leden Vergadering van 9 maart 2009. Geen vragen of opmerkingen 

van de aanwezigen.  

3. Jaarverslag 2009. Geen vragen of opmerkingen van de aanwezigen. Dank aan de secretaris. 

4. Financiën. Resultaat 2009. Mevr. Landeweer vraagt naar de kosten van huisvesting. 

Penn.m: In de begroting 2009 was niet voorzien dat we zo snel nieuwe huisvesting zouden 

krijgen. We hebben hiervoor extra subsidie gehad, die echter pas eind 2009 is ontvangen. Het 

bedrag zal wel geïndexeerd worden. Heer Zwaagstra: vraag over debiteuren. Penn.m: Het 

betreft achterstallige contributie en nog te betalen advertenties. Kosten tijdschrift waren 

relatief laag omdat het derde nummer een soort bijlage was bij het tweede nummer.  Kosten 

levenwerving o.a. door het laten drukken van een nieuwe folder. 

Balans per 31-12-2009.  Het vermogen is royaal. Daar zit geen plan achter; we zijn zuinig. 

Het bestuur zal zich beraden over boven welke grens er een bestemming genoemd moet 

worden. 

Verslag van de kascommissie. Commissielid Jerominus leest de brief van de commissie voor 

en stelt namens de commissie voor om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde 

financiële beleid over het jaar 2009, hetgeen de vergadering met applaus doet. De voorzitter 

bedankt de commissie. 

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

Plaatsvervangend lid blijft de heer B. Boodt. 

6. Bestuursverkiezing. De waarnemend voorzitter vraagt de vergadering om door 

handopsteken aan te geven of men instemt met de herverkiezing van de heer Adriaan 

Branderhorst. De vergadering stemt van harte in met de herverkiezing.   

7. Begroting 2010. Penn.m: Kosten ledenwerving o.a. om naar 1000 leden te kunnen groeien. 

Kan een deel van onze automatiseringskosten op OMD drukken? Penn.m: Nee. 

8. Rondvraag. Positieve reacties op het BHT en over wat de Kring zoal doet. Hoe staat het 

bestuur tegenover allerlei plannen om oude panden te slopen? De voorzitter benadrukt dat wij 

wel zorg kunnen uiten, tegenargumenten noemen, feiten noemen, maar geen standpunt 

kunnen innemen. Als we dat laatste zouden willen dan moet dat via een stichting die als 

actiegroep fungeert. In Hilversum en Weesp heeft men zo’n constructie. 

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

 

Vastgesteld te Bussum op 8 maart 2011  

 

Adriaan Branderhorst, voorzitter    Klaas Oosterom, secretaris  

 


