
Jaarverslag 1992 Historische Kring Bussum. 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 13 januari werd de heer C.van 
den Berg door mevrouw Ina de Beer geïnterviewd. Hij werkte in 
het automobielbedrijf "Autokluis" van zijn vader. 
De Algemene Ledenvergadering werd 17 februari gehouden. 

Ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de gemeente 
Bussum werd op 1 mei een symposium in 't Spant gehouden onder 
de titel "Bussum in lijn met de toekomst". Sprekers waren o.m. 
prof.dr. D. de Jonge, Max van Huut, drs. J.F.M. Zonneveld en 
mevrouw Estourgie-Beyer. Heel veel mensen hebben deze boeiende 
lezingen bijgewoond. Mevrouw v.d. Sleesen had een mooie 
tentoonstelling over de Brinklaan samengesteld, die door velen 
werd bekeken in de naast 't Spant gelegen bibliotheek. 



Aan de uitgave van het jubileumboek "In Bussum kan alles . . . "  
hebben veel mensen hun medewerking verleend. Het is een 
interessant en historisch verantwoord boek geworden. 

Op 3 juni hield de heer G.M. Langemeijer een causerie over 
vele aspecten van historisch onderzoek. Op 4 november stelde 
mevrouw Katja Bossaers, provinciaal consulente regionale 
geschiedbeoefening voor Noord-Holland zich voor. Zij sprak 
over de vele historische verenigingen in de provincie en hun 
onderzoeken. 
Het bestuur kwam op gezette tijden bijeen voor het bespreken 
van nieuwe en lopende zaken. Velen willen wij danken voor hun 
medewerking op velerlei gebied: degenen die kopij aanleverden 
voor ons Contactblad, het typewerk deden en het blad bezorg- 
den, degenen die in de werkgroepen zitten, de documentatie- 
afdeling draaiend houden, de zaal klaarmaken voor de leden- 
bijeenkomsten en koffie zetten en alle anderen die zich 
inzetten voor de Historische Kring. 
Het ledental is het afgelopen jaar gestegen van 280 naar 324. 
We kunnen terugzien op een goed jaar met vele aktiviteiten. 

Van het bestuur 
de secretaris. 

Geachte leden, 
Op donderdag 25 maart hopen wij onze algemene ledenvergadering 
te houden in de openbare bibliotheek aan de dr. A. Kuyperlaan 
naast 't Spant. De vergadering begint om 20.00 uur. Uw aan- 
wezigheid stellen wij zeer op prijs. 

A G E N D A  
1. Opening. 
2. Goedkeuring notulen van de algemene ledenvergadering van 

17 februari 1992. 
3. Jaarverslag van de secretaris over 1992. 
4. Jaarverslag 1992 en begroting 1993 van de penningmeester. 
5. Verslag kascontrolecommissie over 1992 en benoeming nieuwe 

kascontrolecommissie voor 1993. 
6. Vaststellen contributie. 
7. Rondvraag. 

DATA VAN AKTIVITEITEN IN 1993. 

Woensdag 13 januari 1993 * nieuwjaarsreceptie 
Donderdag 18 februari * ledenbijeenkomst 
Donderdag 25 maart * jaarvergadering 
Maandag 24 mei ledenbijeenkomst 
Woensdag 22 september II 

Woensdag 10 november I1  

* om 20.00 uur in de bibliotheek aan de Dr. Abr. Kuyperlaan. 


