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Notulen van de Algemene Leden Vergadering van de Historische Kring Bussum,
gehouden op dinsdagavond 8 maart 2011 in de Wilhelminakerk te Bussum
Er zijn 40 leden en belangstellenden aanwezig, waaronder Lid van verdienste Herman
Bierman.
Voorafgaand aan de vergadering houdt wethouder van o.a. Kunst en Cultuur, mevrouw Nen
van Ramshorst, een verhaal over haar fascinatie voor oude gebouwen, cultureel erfgoed en
over haar ideeën en plannen als wethouder. Zo vindt ze het behoud van oude beeldbepalende
panden zeer belangrijk. Zeker van wat ouder is dan 60 jaar. Zij maakt zich sterk voor de
terugkeer van de muziektent op het Wilhelminaplantsoen, maar dan wel vandaalbestendig. Zij
vraagt of de HKB na wil gaan welke hutten van het project Walden er nog zijn.
In het gesprek volgend op haar presentatie kan voorzitter Branderhorst melden dat de ‘Wg i.o
Beeldbepalende panden’ recent plannen heeft gemaakt om de Hut van Van Eeden voor
verdere achteruitgang te behoeden en zal proberen de oorspronkelijke toestand te herstellen.
Een tweede hut wordt gekoesterd door een particulier in wiens tuin die hut staat. De HKB zal
bij de gemeente zeker aandacht voor dit onderwerp vragen.
Verschillende aanwezigen reageren positief op de toon en inhoud van de lezing.
Aangedrongen wordt om van het Scapino-terrein iets te maken dat bij de sfeer van Bussum en
de omgeving past. De wethouder stemt hier van harte mee in. Over het idee om weer een
muziektent te krijgen is men positief. De wethouder acht het behoud van gebouw De Vonk
gewenst omdat het een belangrijke schakel is geweest in de ontwikkeling van Bussum. Een
aanwezige suggereert om er een museum in te vestigen. Verdere achteruitgang van het pand
moet voorkomen worden. Aandacht vragen aanwezigen verder voor de naoorlogse wijken, de
Palmkazerne en het Bensdorp-complex. De voorzitter bedankt mevrouw Van Ramshorst voor
haar presentatie.
Na de pauze vind het algemene ledenvergadering plaats.
1. Berichten van verhindering zijn ontvangen van Ben Boodt, Charlot Abma, Rob Riksen,
Jeanine Peijnenburg en Wieger van Setten.
2. De notulen van de algemene ledenvergadering 2010 worden onder dank goedgekeurd.
3. Secretaris Klaas Oosterom licht de onderwerpen toe die in het Jaarverslag genoemd
worden. Niet álles wat er in de vereniging gebeurt is vermeld. Zo werd samengewerkt met
Artes, die een publicatie over kunst en historie voorbereidt. Vrijwilligers dachten, op
uitnodiging van de gemeente Bussum, mee over de ontwikkeling van het centrumplan, in de
adviescommissie beeldende kunst in de openbare ruimte, in creativiteitsbijeenkomsten en over
de toekomst van diverse panden zoals De Rozenboom, Marienburg en Raffles. Aanvullingen
van mevrouw Hendrien Landeweer.
4. Financiën. Penningmeester Peter Heyen licht het Resultaat 2010 en de Balans per 31-122010 toe. De hogere kosten bestuur en vrijwilligers zijn o.a veroorzaakt dat vrijwilligers zijn
gestimuleerd hun kosten echt te declareren. Verder zijn er veel meer vergaderingen geweest
waar een (eenvoudige) lunch bij was. Vraag: post 801, ontvangen portikosten op contributie,
betreft de toeslag op de contributie voor de leden die ons tijdschrift per post ontvangen.
Verslag van de kascommissie. Commissielid Cees Bouman 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 2010, hetgeen de vergadering met applaus doet. De
voorzitter bedankt de commissie.
5. Benoeming kascommissie. Benoemd worden de heer Cees Bouman en (na afloop)
mevrouw G.J. (Trudy) Nederend-Spruyt. Plaatsvervangend lid blijft de heer B. Boodt. Het
aftredende lid, de heer Johan Jerominus, wordt bedankt.

6. Bestuursverkiezing. De voorzitter stelt voor om de heer Jan de Vries te kiezen als nieuw
bestuurslid. De vergadering stemt bij acclamatie in met deze voordracht. Jan de Vries zal
Peter Heyen als penningmeester opvolgen.
7. Begroting 2011. De Begroting 2011 wordt voor kennisgeving aangenomen want het
bestuur heeft deze al bij de gemeente moeten indienen vanwege de subsidies. Het bestuur
neemt zich voor om volgend jaar niet alleen de begroting 2012 te presenteren, maar ook een
begroting 2013 aan de vergadering voor te leggen, waarin nog wijzigingen aangebracht
kunnen worden.
8. Rondvraag. Hennie van Renes vraagt informatie over De Kamphoeve. Op het
Documentatiecentrum is een foto van deze boerderij.
9. De voorzitter spreekt scheidend penningmeester Peter Heyen toe. Toen hij 8 jaar geleden
aantrad zat de vereniging bijna op zwart zaad. Maar nu is de vereniging weer springlevend en
financieel gezond. De voorzitter roemt zijn gastvrijheid met name bij het eindejaarsetentje en
zijn inzet bij bijzondere gelegenheden zoals het ‘s nachts bewaken van de OMD-tent en het
werven van nieuwe leden. “Wat houdt u nog tegen om lid te worden?” is een gevleugelde
uitspraak van hem. Jammer dat hij wegens omstandigheden na zijn 65ste niet kon doen wat
hij van plan was. Naast bloemen ontvangt Peter Heyen een ingelijste foto van zijn huis in
vroegere dagen.
Peter bedankt voor dit afscheid en stelt dat we het met elkaar hebben gedaan. Hij wil zijn huis
zo lang mogelijk ter beschikking blijven stellen voor het eindejaarsetentje en wenst het
bestuur veel creativiteit toe.
10. De voorzitter sluit de vergadering en nodigt een ieder uit voor een drankje.
Vastgesteld te Bussum op

maart 2012

Adriaan Branderhorst, voorzitter

Klaas Oosterom, secretaris

