Verslag ALV wo 29 september 2021
Aanwezig: 44 leden; 3 bestuursleden. Afwezig met bericht: Leo Thijssen
1. Opening
Nol Verhagen legt uit dat hij als voorzitter optreedt, omdat Leo Thijssen wegens
gezondheidsklachten het voorzitterschap heeft moeten neerleggen. Leo blijft wel zijn
overige taken in het bestuur verrichten. Eric Bor treedt op als secretaris.
2. Notulen ALV 2019 (20-007).

Gearresteerd.

3. Jaarverslag 2020
Met de aantekening dat een verdwaald guldenteken ook als euroteken is bedoeld
wordt het verslag goedgekeurd.
4. Verslag kascontrolecommissie
Bert van den Berg excuseert Maria Boersen die verhinderd is. Bert leest hun beider
verslag voor. De financiën en de administratie ervan zijn in orde. De commissie
complimenteert Gerard Bon met de inzichtelijke administratie en stelt de vergadering
voor de jaarrekening goed te keuren en het bestuur te dechargeren. Bert en Maria
blijven nog een jaar in de kascommissie, maar vinden het wenselijk dat een derde lid
alvast mee gaat draaien, dat volgend jaar in de commissie blijft. Dit wordt Eva Schild.
5. Jaarrekening 2020
Penningmeester Willem Steenkamp licht een aantal zaken toe:
• Het positief resultaat van dit jaar is toe te schrijven aan corona, waardoor een
aantal geplande activiteiten geen doorgang kon vinden. 5100 euro is
toegevoegd aan het eigen vermogen. Oppotten is op zich zeker niet de
bedoeling: het doel is, het geld zinnig uit te geven.
• De bestemmingsreserve huisvesting blijft noodzakelijk: ofschoon we voorlopig
in het station kunnen blijven, hebben we daarover op langere termijn geen
zekerheid.
• Nieuwe bestemmingsreserves zijn de jubileumviering in 2023 (veertigjarig
bestaan; 7400 euro) en excursies (3000 euro).
De penningmeester dankt de kascontrolecommissie voor haar werkzaamheden en
Gerard Bon voor de boekhouding en de ledenadministratie.
De vergadering stemt in met de jaarcijfers en verleen het bestuur decharge.
6. Begroting 2021-2022. Goedgekeurd.
7. Rondvraag
7.1. Voorzitter Nol Verhagen spreekt de vrijwilligster Inge Engelbarts toe. Hij
memoreert de jarenlange inzet van Inge op een stille plek in het kantoor van HKB.
Talloze documenten zijn door Inge gedigitaliseerd, waarvoor ze soms zelfs op
zondag naar het kantoor kwam. Nol meldt dat het bestuur voorstelt Inge tot lid van

verdienste te benoemen. Uit het luide applaus blijkt, dat de leden hiermee van harte
instemmen. Inge ontvangt een oorkonde en een bos bloemen.
7.2. Bert van den Berg heeft van Jacqueline Hautus van de gemeente gehoord,
dat monumenten vanaf 2022 schildjes krijgen, waaraan ze te herkennen zullen zijn.
7.3. Van verschillende kanten krijgen het tijdschrift en de pagina in BussumsNieuws
lof toegezwaaid.
8. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en nodigt de aanwezigen uit het glas te heffen in
de verbouwde conversatieruimte van de kerk.

