Verkort verslag
van de algemene ledenvergadering dd. 17 maart 2008 van de
Historische Vereniging Bussum
Volgens de presentielijst waren er 39 leden aanwezig in de Wilhelminakerk.
De vergadering is voorafgegaan door een causerie van Jan Schimmel over de eerste
t.v.-jaren in Bussum.
Er is een discussie gevoerd over de vraag, of het wel onze taak is om plaatsing van
objecten op de gemeentelijke monumentenlijst te vragen ( dit naar aanleiding van
Bensdorp). Het ontbreken van een locale of regionale afdeling van de bond
Heemschut heeft onze actie bevorderd. Toegezegd is dit bij een volgend geval nog
eens nader te bekijken.
Over de jaarrekening - en in het bijzonder de exploitatierekening - werden enige
vragen gesteld en opmerkingen gemaakt. De jaarrekening werd vervolgens
goedgekeurd, evenals de begroting 2008.
De heer B. Boodt trad af als lid van de kascommissie. Als zijn opvolger werd gekozen
de heer Schriek. Het lid Elenbaas continueert, evenals H. Lansink als plv. lid.
J.Lieste werd herkozen als bestuurslid; F. de Groot werd gekozen. J. van Welsen
trad af doch verklaarde zich bereid, zolang zich geen kandidaat-secretaris meldt,
deze functie althans tot de zomervakantie waar te nemen.
Gevraagd werd de samenwerking met een historische vereniging in Naarden uit te
breiden tot die van Muiden en Weesp, dit in verband met de
mogelijkheid/waarschijnlijke samenvoeging van die gemeenten met Bussum en
Naarden. Een suggestie om Naarden te helpen bij de oprichting van een eigen
historische kring zal bij Tussen Vecht en Eem worden neergelegd.
Gevraagd werd om een meerjarenplanning. Geconstateerd werd voorts dat de
ontwikkeling van het aantal actieve leden (vrijwilligers) geen gelijke tred houdt met de
groei van het ledental. Gevraagd werd hieraan iets te doen. De voorzitter stelde
gerichte acties in het vooruitzicht.
Opgemerkt werd dat de canon van Naarden en Bussum alleen maar termen bevat.
De voorzitter verklaarde dat over de uitwerking verder overleg met de werkgroep zal
worden gepleegd.

