
Verslag van de algemene ledenvergadering 

Deze vergadering werd gehouden op 
14 maart 1996 in het gebouw aan de 
Huizerweg 54 in Bussum. Aanwezig 
waren 28 personen. Mevr. I. de Beer 
was met kennisgeving afwezig. 
Na de opening door de voorzitter werd 
vastgesteld dat voor deze vergadering 
geen stukken waren binnengekomen. 
Nadat in de notulen van de ledenver- 
gadering van 1995 werd gewijzigd dat 
niet de kascontrolecommissie de pen- 
ningmeester dechargeert maar dat ze 
dit aan de ledenvergadering adviseert, 
werden genoemde notulen zonder ver- 
dere wijziging goedgekeurd. 
Het verslag van de penningmeester 
werd na enige vragen over een aantal 
opgevoerde posten goedgekeurd. De 
kascontrolecommissie adviseert de 
aanwezigen de penningmeester onder 
dankzegging voor de verrichte werk- 
zaamheden te dechargeren. Dit advies 
wordt zonder meer opgevolgd. De be- 
groting alsmede het beleidsplan voor 
1996 worden goedgekeurd. 
Omdat er zich geen kandidaat heeft 
gemeld om de penningmeester op te 
volgen, zal de secretaris voorlopig de- 
ze taak op zich nemen. 
De heer Smeele is aftredend als lid van 

de kascontrolecominissie, in zijn plaats 
komt de heer H. Bierman, reserve is de 
heer Van de Tweel. Voor 1996 bestaat 
de commissie dus uit de heren Jansen 
en Bierman. 
Tijdens de rondvraag worden de vol- 
gende vragen gesteld. Is de inboedel 
van de HKB verzekerd? Antwoord: de 
HKB is uitgebreid verzekerd. Zijn er 
inventarislijsten? Antwoord: ja. Het 
bestuur zal zich later omtrent deze 
kwestie laten informeren door een des- 
kundige. De Stichting Godelinde wil in 
het blad dat zij uitgeeft een ledenwerf- 
kaart voor de HKB bijsluiten. Zij heeft 
hiervoor ongeveer 700 stuks nodig. 
De voorzitter deelt nog mede, dat de 
heer en mevrouw Langemeijer voor 
hun activiteiten voor Bussum de 
'Kleine Johannes' hebben gekregen. 
Tijdens de Open Monumentendag zal 
de watertoren te bezichtigen zijn. 
De heer Bos van TVE vertelt over het 
reilen en zeilen van deze vereniging en 
roept ieder op om ook lid te worden. 
Hierna dankt de voorzitter iedereen 
voor de aanwezigheid en wenst allen 
wel thuis. 

De secretaris 

Race met transportfietsen door Bussum 

Wie weet het nog? In 1933 is er in Bus- 
sum een race gehouden op transportñet- 
sen (fietsen met voofop een rek gemon- 
teerd waarop goederen of een mand kon- 
den worden geplaatst). Met dit soort fiet- 
sen lieten slagers, bakkers, kmdeniers 
etc. vroeger hun waren bij klanten thuis 
bezorgen. 
Wie kan zich iets herinneren van deze 
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race? Maandldatum? Ter gelegenheid 
van wat? Zijn er nog foto's van? 

Uw reacties kunt u sturen naar de redac- 
tie van het Comactblad, 
mevr. J. Vos, 
Hamerstraat 106, 
1402 PX Bussum 
Telefoon: (035) 693 67 10 
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