
Algemene ledenvergadering 

Op maandag 23 maart jl. heeft de Al- 
gemene Ledenvergadering van de His- 
torische Kring Bussum plaatsgevonden. 
Het was een druk bezochte vergade- 
ring, waar een kleine 50 leden aanwe- 
zig waren; actieve en belangstellende 
leden die het bestuur veel vragen stel- 
den, met name over de financiële toe- 
stand en de activiteiten van de Histori- 
sche Kring. 

Al met al blijkt die financiële toestand 
redelijk positief te zijn. Wel is besloten 
om met ingang van 1999 de contributie 
te verhogen tot f 30,- per jaar. 

Natuurlijk werden er ook bestuursleden 
ge- en herkozen. 
Het belangrijkste is het terugtreden van 
onze voorzitter Gerard Dijker: wegens 
gezondheidsredenen kan hij niet langer 
het voorzitterschap waarnemen. In de 
ALV hebben wij hem al alle moed, 
kracht en sterkte toegewenst die hij in 
deze moeilijke periode nodig heeft, en 
vanaf hier bevestigen wij dat nog eens. 
Derhalve ziet de samenstelling van het 
bestuur er nu als volgt uit: 

Mariet Piebes: voorzitter 
Erik Droogleever Fortuyn: secretaris 
Jos Heetebrij: penningmeester 
Coby de Jong: lid, vertegenwoordiger 
van de werkgroepen 
Joke Vos: vertegenwoordiger van 
het Contactblad. 

Erik Droogleever Fortuyn is voor velen 
van u een onbekende. Hij is gepensio- 
neerd jurist, en zeer geïnteresseerd in 
historie: hij bezoekt regelmatig het 
informatiecentrum, en studeert nu ge- 
schiedenis. Een ware aanwinst dus! 

Zoals u ziet is de functie van vice-voor- 
zitter vacant: iets voor u? 

Verder is afgesproken dat de heer Her- 
man Bierman in de loop van dit jaar de 
financiële administratie zal overnemen 
van de heer Frans Roeten. 
Wij zijn gelukkig met het aanbod van 
Herman Bierman, en hebben alle ver- 
trouwen in zijn deskundigheid! 

Bussum, april 1998 
Mariet Piebes 

Videoband over historisch Bussum 

Op de contactavond op donderdag 18 Over dat wat er op de contactavond op 
juni 1998 zal niet de aangekondigde donderdag 18 juni 1998 voor de video- 
videoband over Bussum worden ver- band in de plaats komt zult u enkele da- 
toond. Deze videoband, waarvan de gen voorafgaande aan de contactavond 
kwaliteit inmiddels aanmerkelijk is ver- in de krant kunnen lezen. 
beterd, zal op één van de volgende 
contactavonden worden vertoond. Wan- 
neer dit het geval is, is op dit moment 
nog onduidelijk. Als het zover is zult u 
hierover worden geïnformeerd. 
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