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Hkb14-031 
Notulen van de Algemene ledenvergadering van de HKB op dinsdag 11 maart 
2014 in de Wilhelminakerk te Bussum. 
 
Bij de lezing waren 100 personen aanwezig; bij de ledenvergadering 55.  
 
“Een blik achter de kloostermuren van Mariënburg’ was de titel van de presentatie. Ineke 
Hooft, leidster van één van communiteiten, liet foto’s zien van Mariënburg als 
verzorgingshuis en vertelde hoe het leven van de bewoners en het personeel nu is. Daarna 
vertelde zuster Jacqueline van Breemen, archivaris, aan de hand van oude foto’s over de 
historie en het leven vroeger van de pensionaires en zusters. Tenslotte liet Ineke Hooft 
foto’s zien, gemaakt bij diverse gebeurtenissen zoals jubilea, vieringen en feesten en gaf er 
een toelichting bij. Voor veel aanwezigen was het een feest der herkenning.   
 
Algemene ledenvergadering. 
1. Opening door voorzitter Adriaan Branderhorst.  
Everdina Wilhelmina (Kinnie) Offringa-Oosterlaar, † 16 januari 2014, lid van verdienste en 
Dirk Franciscus (Dick) van de Bosch, vrijwilliger, † 4 maart 2014, worden herdacht. 
Berichten van verhindering: Hans Jonker en Jan Lieste.  
2. Notulen van Algemene ledenvergaderingen van 9 en 22 april 2013 worden goedgekeurd. 
3. Secretaris Klaas Oosterom licht de belangrijkste gegevens uit het jaarverslag toe. Dit 
jaarverslag stond in de Nieuwsbrief, samen met de agenda, die alle leden thuis ontvingen. 
Hennie Renes belooft de foto’s die hij van de Hut van Van Eeden heeft, aan de kring te 
geven. De voorzitter noemt als belangrijke activiteiten in 2014 de Open Monumentendagen 
met het thema ‘Op reis’. Het station Naarden-Bussum en de lift daarin zullen aandacht 
krijgen, verder de Hut van Van Eeden en het boek over Mariënburg.  
4. Expoitatierekening 2013. Nol Verhagen vraagt of in- en uitgaven wat overzichtelijker 
vermeld kunnen worden. De vermelde inkomsten porti-kosten betreffen de ontvangsten 
voor porti van postleden. De vergadering is akkoord.  
5. Balans per 31-12-2013. Akkoord. 
6. Verslag van kascommissie. De voorzitter leest de brief van de kascommissie voor, die 
bestond uit Auke Zwaagstra en Cees Bouman. De commissie heeft de boeken in orde 
bevonden en de vergadering dechargeert de penningmeester voor het gevoerde financieel 
beheer en het bestuur voor het gevoerde financieel beleid.  
De voorzitter bedankt de commissieleden.  
7. Benoeming nieuwe kascommissie. Benoemd worden Cees Bouman en Veronica den 
Breejen. 
8. Begroting 2015. Twee boeken (afscheid Mariënburg en opheffing zelfstandige gemeente 
Bussum) kunnen nog niet begroot worden en zijn P.M. vermeld. Nol Verhagen vindt het 
bedrag voor het Bussums Historisch Tijdschrift aan de lage kant, gezien de plannen van de 
redactie voor dit blad. Het bestuur zal dit nader bekijken. De begroting wordt goedgekeurd. 
9. Bestuursverkiezing. Dorothée Luykx wordt unaniem en met applaus als nieuw bestuurslid 
gekozen, waarna aftredend voorzitter Adriaan haar verzoekt de leiding van de vergadering 
op zich te nemen. Dorothée aanvaardt haar verkiezing en bedankt scheidend voorzitter 
Adriaan Branderhorst voor zijn inzet, bestuurlijke kwaliteiten en het feit dat onder zijn 
leiding met inzet van veel vrijwilligers de vereniging is gegroeid en veel projecten tot stand 
zijn gekomen. Zij biedt hem namens de vereniging het boek ‘Geschiedenis van een 
honderjarige’ van Fabius aan. Dit boek kwam in 1917 uit toen Bussum 100 jaar een 
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zelfstandige gemeente was. Namens de zittende bestuursleden roemt Klaas Oosterom de 
inspirerende wijze waarop Adriaan aan de activiteiten van de vereniging leiding heeft 
gegeven en biedt hem voor zijn activiteiten in de kampeerwereld (hij is voorzitter van de 
landelijk NTKC geworden) het boek ‘Klaar voor ’t kamp’ uit 1941 aan. 
Adriaan bedankt allen en benadrukt de belangrijke rol die de medewerkers/vrijwilligers in 
de vereniging spelen. 
10. Rondvraag. Hennie Renes vraagt om de contributie iets te verhogen om het Bussusm 
Historisch Tijdschrift nog mooier en dikker te maken. Het bestuur vindt dat dat ook zonder 
verhoging kan. 
11. Sluiting. De voorzitter sluit om 22.15 uur de vergadering en nodigt ieder uit nog wat te 
drinken en na te praten. 
 
Vastgesteld op ………. 2015 
 
Voorzitter,       Secretaris,  
 
 


