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Bestuur.

Het bestuur kwam dit jaar 6 maal officieel- bijeen, terwijl er tussendoor ook

regelmaLig contact was" Ook op diverse recepties en bijzondere gelegenheden

was heL bestuur vertegenwoordigd. Tot onze spijt heeft mevrouw A'C' Leenders-

schreiner, die afs secretaris optreedt, de wens le kennen gegeven zich meL

ingang van het nieuwe verenigingsjaar uit het bestuur terug te trekken'

LedentaI..

Op dit moment hebben wij 2OB leden. B l-eden zegden hun lidmaatschap op' wij

verloren 2 feden door overlijden en verwierven 21 nieuwe leden'

ELcursies.

Dit jaar waren er geen excursies.

Tweemaandelijkse bijeenkomsten .

op 7 januari 1gB7 was en een zeer gezetlige nieuwjaarsbijeenkomst waarop o.a.

een verzamellng notars te zien was uit het begin van deze eeuw" ock waren de

plannen en tekeningen inzake de Irenestudio te zien'

OplBfebruariwerddealgemeneleclenvergaderlnggehouden.
Op6apri]hielddeheerVanStuyvenbergzijnVoordrachtover
rrGeboorte, sLerfte en armoede in Bussum rond de eeuwwi-sseling.tl

op 10 juni ontvingen wij 3 vertegenwoordigers van de werkgroep rfVest'ingstad

Naardenil, die ons vertefden over het doel en het tewerk gaan van hun groep.

Op 7 september vergastte de heen Joost Ktihn ons op oude toverlanLaa.rnplaatjes'

op 1 1 november werd onder grote belangst.elling de fototentoonstelling
rrBussum voor 1BBBil geoPend"

ConLactblad.

Het. nieuwe team leverde in juni

ngt,:!ytt"itun

een prima verzongd blad af.

Op 16 november waren wij met een stand

waar wij veel belangstelling trokken'

te gasL blj het jubilerende S.W.O.B"

Tentoonstellingen.
Naast de kleinere fotolentoonstelling waarvoor de dames Van der Sfeesen en

Foreman een bloemhulde ontvingen wend op 1 1 november 1987 onze groLe

fototenLoonstel-l-ing rrBussum voor lBBBrt geopend' Deze was opgezet door de

herenHeyneenBa]-.Ookzijontvingeneenflraaiboeket.



Wer't Slg=pun.

borpskern.

Deze groep wenkL momenteel aan de geschi-edenis van de kerken jn Bussum en

doet onderzoek naar de genealogie van Bussummers geboren tussen 1680 en 1812.

ArchitecLuur en oudheidkamer.

Beicle groepen beraden zlch op nj-euwe acLiviLelten en zouden erg gelukkig

ziy neL wat enthousiaste medewerkers.

DocumentaLie

Deze groep blj.jft zeer enthousiast bezig en verzet veel werk onden de

beziel-ende leiciing van de heer W. van Berkel.

Hel-aas moesten wij uit. deze groep afscheid nemen van de heer J.G. Wiirster

die zeer plotseling is overleden.

Toekomst

Er ztjn op dit momenL geen vast omlijnde plannen, maar wij blijven in beweging.

Nieuwe l-eden per 1 -ianu?ri 1988..

De Heer H.C" Boer Bussum Mevrouw L. van Duyn-Franken Bussum

Mevrouw S.M. Fokker' - Vos Bussum De Heer A. GoeLi-ng Bussum

De Heer H.C. Fouchier- Bussum MeVrouw M. ROod-Poelman Bussum

De Heer H.W. v.d. Geer Bussum De Heer P.W'V. Vos Bussum

Mevrouw C.W. Giel-en Bussum De Heer H.J. Welvaarl Bussum

De Heer D. Huysman Bussum

De Heer B. Luykx Bussum

De Heer W. v.d. MeY Bussum

Mevrouw W. Trommefen Bussum

TJ
l,ibris.
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I-hv C,omplerc Boekhandel.

Een Libris boekhandel, behorerrde tot een selecte

groep landelijk verenigde zelfstandrge boekhandels,

probeert compleet te zijn.


