Hkb13-033
Notulen van de Algemene ledenvergadering van de HKB op dinsdag 9 april 2013
in Het Trefpunt te Bussum.
Bij de lezing waren 70 personen aanwezig; bij de ledenvergadering 35. Vanwege het 30jarig bestaan trakteert het bestuur de aanwezigen op een gebakje.
Voorzitter Adriaan Branderhorst begint de avond met de herdenking van Martin Heyne, die
op 2 april jl. overleed en 8 april is begraven. Dochter Anne Heyne is aanwezig. Na zijn ‘In
Memoriam’ spreekt Hans Jonker, die veel met Martin heeft samengewerkt. Daarna wordt
een minuut stilte in acht genomen.
Ton Heijdra, sociaal-geograaf en verbonden met Museum Het Schip, geeft op een
enthousiaste en deskundige wijze een presentatie over de stijl van de Amsterdamse School.
Hij acht de inwerkingtreding van de Woningwet in 1902 een keerpunt ten goede van de
woningbouw. De stijl van de Amsterdams School typeert hij als een stroming die kunst en
functionaliteit combineert. Het beperkt zich niet tot bouwkunst, maar ook tot inrichting en
zelfs sieraden, postzegels, posters e.d. Michel de Klerk is de grote architect van deze stijl.
K.P.C. de Bazel is in dit kader ook te noemen en bovendien Bussumer. De spreker en zijn
collega hebben Bussum enige keren bezocht en hij toont Bussumse voorbeelden waarin de
stijl van de Amsterdamse school te herkennen is.
In de pauze kunnen boeken over de A’damse School ingezien en gekocht worden.
Algemene ledenvergadering.
1. Opening.
2. Notulen van Algemene ledenvergadering van 20 maart 2012. Hans Jonker mist de
uitspraak van het bestuur over het ter beschikking stellen of leveren van afbeeldingen en
voorwerpen die de kring beheert. De voorzitter bevestigt dat de kosten die eventueel in
rekening gebracht worden de extra gemaakte kosten zijn en dat het geen inkomstenbron
is. Na deze toelichting worden de notulen goedgekeurd.
Naar aanleiding van de notulen:
a.De in veel gevallen onterechte vermelding Copyright Historische Kring Bussum is
aangepast, alle foto's in onze database zijn zonder kosten voor iedereen beschikbaar.
b.Bescherming glas-in-lood ramen van De Vonk. Het bestuur houdt dat in de gaten.
c.Contributieverhoging. Het bestuur acht het nu niet nodig en verstandig om een verhoging
voor te stellen.
d.Grondslagdiscussie. Op basis van de notitie ‘HKB, gedegen, actief en aanwezig’ hebben
enige betrokken Bussumers commentaar kunnen leveren. Diverse activiteiten zouden in
strijd zijn met de statuten. Bedoeld wordt met name of de HKB wel of niet stelling
moet/kan nemen, indien delen van het cultureel erfgoed in Bussum aangetast dreigen te
worden of teniet worden gedaan. Het bestuur hecht er aan dit als doelstelling na te
streven. Past deze stellingname binnen de doelstelling van de HKB zoals dat staat in artikel
1 lid 3? Die luidt: “Het doel van de vereniging is de bevordering van de kennis van – en de

belangstelling voor- de geschiedenis in algemene zin en van Bussum en omgeving in het
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bijzonder.” Om deze gewenste doelstelling beter en ondubbelzinnig zichtbaar te maken
stelt het bestuur voor om aan artikel 1 lid 3 als volgt te formuleren: “Het doel van de
vereniging is de bevordering van de kennis van, en de belangstelling voor, de geschiedenis
van Bussum en omgeving en zich in te zetten voor het behoud van cultureel erfgoed.”

Er zijn drie reacties gekomen van afwezige leden: Frank Hendriks stemt met deze wijziging
in. De heer Ferro wil ‘in Bussum’ toevoegen aan ‘het behoud van erfgoed’ en Hans
Zonneveld wil ‘het’ toevoegen aan ‘cultureel erfgoed’.
Het bestuur stelt een daarom iets gewijzigde formulering voor:

Het doel van de vereniging is de bevordering van de kennis van, en de belangstelling voor,
de geschiedenis van Bussum en omgeving en zich in te zetten voor het behoud van het
cultureel en historisch erfgoed aldaar.
Hans Jonker licht zijn bezwaren toe. Hij vindt het principieel onjuist als bestuur of
vereniging stelling gaat nemen. De vereniging moet zich beperken tot bevordering van
kennis en die beschikbaar stellen, maar geen standpunten innemen.
Het bestuur stelt dat er in de praktijk weinig of niets zal veranderen. De vereniging doet al
jaren wat zij nu voorstelt, o.a. monumentenaanvragen doen of ondersteunen. Het bestuur
wil het nu duidelijk in de doelstelling zetten.
Evert Balfoort stelt voor om ‘‘behoud’ te vervangen door ‘belang’. Een ander stelt voor om
‘belang en behoud’ te vermelden.
Het bestuur brengt de volgende tekst in stemming:

Het doel van de vereniging is de bevordering van de kennis van, en de belangstelling voor,
de geschiedenis van Bussum en omgeving en zich in te zetten voor het belang en behoud
van het cultureel en historisch erfgoed aldaar.

Deze doelstellingformulering wordt goedgekeurd; drie leden zijn tegen.
3. Anbi-regeling
Statutenwijziging om van de Anbi-regeling (aftrekbaarheid giften) gebruik te kunnen
maken. Art.12 lid 3 luidt nu: “Bij het besluit tot ontbinding beslist de algemene vergadering
over de aanwending van een eventueel batig saldo van de vereffening.” Dit moet worden:

“Bij het besluit tot ontbinding moet een eventueel batig saldo van de vereffening
overgemaakt worden aan een instelling met een vergelijkbare doelstelling als de
vereniging.“

4. Deze wijziging wordt met algemene stemmen aangenomen.
Omdat bij beide stemmingen geen quorum aanwezig is, is er een extra ledenvergadering
op maandag 22 april 2013 om 12.00 uur in het Documentatiecentrum van de HKB,
Huizerweg 54, waar ongeacht het aantal aanwezige leden, geldige besluiten genomen
kunnen worden.
5. Jaarverslag. Het verslag met goedgekeurd.
6. Expoitatierekening 2012. De penningmeester licht toe waarom de BHTadvertentieopbrengsten lager zijn. Dat komt door een misverstand over de tarieven per
jaar of per nummer. De vergadering is akkoord.
7. Balans per 31-12-2012. Akkoord.
8. Verslag van kascommissie. De voorzitter leest de brief van de kascommissie voor, die dit
keer bestond uit mevrouw Nederend en de heer Zwaagstra. De commissie heeft de boeken
in orde bevonden en de vergadering en de penningmeester wordt gedechargeerd voor het
gevoerde financieel beheer en het bestuur voor het gevoerde financieel beleid.
De voorzitter bedankt de commissieleden.
9. Benoeming nieuwe kascommissie. Benoemd worden de heren Zwaagstra en Bouman.
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10. Begroting 2014. Deze wordt goedgekeurd onder het voorbehoud van wat Hans Jonker
bij de rondvraag aan de orde stelt.
11. Bestuursverkiezing. Frank de Groot en Klaas Oosterom zijn aftredend en stellen zich
herkiesbaar. Met applaus worden zij herkozen.
12. Rondvraag. Mevrouw Ria Smeele bedankt het bestuur en medewerkers voor de
activiteiten van de kring en zij noemt in het bijzonder de wekelijkse publicaties in
BussumsNieuws over de historie van Bussum.
Hans Jonker zou graag zien het het BHT een aantrekkelijker blad wordt en om de begroting
2014 aan te passen als voor veranderingen extra kosten zijn. De voorzitter zegt er
binnenkort een evaluatie rond het blad zal plaatsvinden.
13. Sluiting. De voorzitter sluit om 22.35 uur de vergadering en wenst allen wel thuis.
Vastgesteld op 11 maart 2014
Voorzitter,

Secretaris,

Hkb13-044
Notulen van de extra algemene ledenvergadering van de Historische Kring Bussum
op maandag 22 april 2013 12.00 uur in het DC, Huizerweg 54 te Bussum.
1. Opening door vicevoorzitter Jan Lieste. Aanwezig zijn 8 leden.
2. Stemmingen over tekstwijzigingen in de Statuten van de HKB.
Nieuw artikel 1 lid 3: Het doel van de vereniging is de bevordering van de kennis van, en

de belangstelling voor, de geschiedenis van Bussum en omgeving en zich in te zetten voor
het belang en behoud van het cultureel en historisch erfgoed aldaar.
De wijziging wordt door de aanwezigen unaniem aangenomen.
Nieuw artikel 12 lid 3:

Bij het besluit tot ontbinding moet een eventueel batig saldo van de vereffening
overgemaakt worden aan een instelling met een vergelijkbare doelstelling als de
vereniging.
De wijziging wordt door de aanwezigen unaniem aangenomen.
3. Sluiting. De vicevoorzitter sluit de vergadering.
Vastgesteld op 11 maart 2014
Voorzitter,

Secretaris,
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