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Notulen van de Algemene ledenvergadering van de HKB op dinsdag 17 maart
2015 in de Wilhelminakerk te Bussum.
Bij de lezing waren circa 75 personen aanwezig; bij de ledenvergadering ongeveer 55.
“’t Is goed verkeren in Gooise Meren” was de titel van de presentatie, die Klaas Oosterom
hield. Hij liet bijzondere en historische details in de openbare ruimte en in gebouwen zien
en vroeg de aanwezigen of ze die herkenden. Daarna toonde hij de omgeving en hij gaf
informatie over wat er te zien was.
Algemene ledenvergadering.
1. Opening door vice-voorzitter Jan Lieste. Hij noemt de namen van de Leden van
Verdienste en de vrijwilligers, die in 2014 zijn overleden. Daarna schetst hij kort het
bewogen jaar 2014, waarin de HKB moest verhuizen, maar gelukkig een mooie en
representatieve nieuwe ruimte kon huren. Mede door de perikelen rond de huisvesting
kwamen er binnen het bestuur en vereniging verschillen van opvattingen aan de
oppervlakte, waardoor twee leden besloten af te treden. Het bestuur heeft waardering voor
wat zij voor de vereniging hebben gedaan.
2. Notulen van Algemene ledenvergadering van 11 maart 2014 worden goedgekeurd.
3. Secretaris Klaas Oosterom licht enige onderwerpen uit het jaarverslag toe, onder andere
de open monumentendagen en de tentoonstelling 140 jaar spoor en de excursie van 120
leden naar gebouw De Bazel in Amsterdam. Vooruitblikkend naar 2015 wordt vermeld dat
boeken over Mariënburg en over ‘199 jaar zelfstandige gemeente Bussum’ op het
programma staan. In samenwerking met collega’s worden activiteiten voorbereid om
Gooise Meren, en de historie daarvan in het bijzonder, onder de aandacht van de bevolking
te brengen. Gesuggereerd wordt om het schilderij 140 jaar Spoor een prominente plaats te
geven.
4. Expoitatierekening 2014. De contributie lijkt meer dan €15 per lid op te brengen. Klopt
dat? wordt er gevraagd. Ja, nogal wat leden maken wat meer over. Er worden verder geen
opmerkingen gemaakt; de vergadering is akkoord met de exploitatierekening.
5. Balans per 31-12-2014. De voorzitter licht de post ‘voorziening automatisering’ toe. De
balans wordt akkoord bevonden.
6. Verslag van kascommissie. De commissie bestond uit Cees Bouman en Veronica den
Breejen. 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 Veronica den Breejen en Jan Willem
Henfling.
8. Begroting 2016. Deze wordt goedgekeurd.
9. Bestuursverkiezing. Gea van der Horst, beoogd voorzitter, en Gerard Bon, beoogd
penningmeester, stellen zich voor. Er zijn geen andere kandidaten. Niemand heeft vragen
aan de kandidaten en de vergadering kiest unaniem en met applaus de twee als
bestuursleden. Zij ontvangen elk een boeket bloemen. Gea is in blijde verwachting en zal
na haar zwangerschapsverlof en een inwerkperiode de taak van voorzitter op zich nemen.
Frank de Groot geeft aan zijn bestuursfunctie in de 2e helft van dit jaar te beëindigen
omdat deze vanaf 2016 niet langer is te combineren met zijn ambtelijke functie in de dan
(naar verwachting) ontstane gemeente Gooise Meren.
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10. Rondvraag. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
11. Leden van Verdienste. In 2013 is Herman Bierman door enkele vrijwilligers
geïnterviewd. Een uittreksel van dit interview, een film van zeven minuten, wordt vertoond.
Herman is al 25 jaar lid, vrijwilliger en Lid van Verdienste, maar hij stopt nu met zijn
werkzaamheden voor de vereniging. Het bestuur biedt hem daarvoor een ingelijste
oorkonde aan en een boeket bloemen.
Mede op voordracht van leden stelt het bestuur voor om Nel Krijnen-van Gog te benoemen
tot Lid van Verdienste. De vice-voorzitter schetst haar verdiensten voor de vereniging. De
vergadering gaat hiermee met applaus akkoord. Zij ontvangt een oorkonde en een boeket
bloemen.
12. De voorzitter sluit om 21.45 uur de vergadering en nodigt ieder uit nog wat te drinken
en na te praten.
Vastgesteld op 8 maart 2016.
Voorzitter,

Secretaris,
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