
Video Het Gooi in het polygoonjournaal1924-1939 uitgebracht 
door Nederlands Filmarchief 
Op deze videoband zijn zes gemeenten 
vertegenwoordigd, namelijk Laren, 
Hilversum, Bussum, Naarden, Huizen 
en Blaricum. Deze plaatsen komen een 
voor een aan bod waarbij wij natuurlijk 
zeer geïnteresseerd zijn in Bussum. Op 
de video is te zien hoe in 193 1 een slip- 
jacht werd gehouden in Bussum en 
omgeving, waarbij een prachtig stuk 
ongerept natuurschoon te zien is. In 1932 
opende koningin Wilhelmina samen met 
prinses Juliana het Blindeninstituut. Het 
door ons (in het Contactblad van decem- 
ber 1997) gepubliceerde verhaal over de 
transportfietsenrace komt nu daadwer- 
kelijk voorbij gefietst en naast een chi- 

Mededelingen van het bestuur 

Van de penningmeester 
Op 15 mei heeft de kascontrole- 
commissie, bestaande uit de heren v.d. 
Twee1 en Bierman de kas en de boeken 
van de penningmeester van de Histori- 
sche Kring gecontroleerd. De heren 
hebben geen onregelmatigheden gevon- 
den en het bestuur voorgesteld de pen- 
ningmeester voor het afgelopen boek- 
jaar te dechargeren. 

Van deze gelegenheid maakt de penning- 
meester gebruik om die leden die hun 
contributie over 1998 nog niet betaald 
hebben op te roepen dit alsnog te doen. 
Bij voorbaat dank. 

Onderstaand een kort verslag van de 
algemene ledenvergadering die op 23 
maart werd gehouden. 

Daar het aantal leden constant blijft, 
maar de kosten toch stijgen werd voor- 
gesteld om de contributie met ingang 

que huwelijk is nog een stukje te zien 
van ons mooie oude gemeentehuis. 
Kortom zeer de moeite waard. De vi- 
deo is de Historische Kring door het 
Nederlands Filmarchief geschonken en 
eventueel op ons informatie/documen- 
tatiecentrum te zien. Maar voor de prijs 
hoeft u de aanschaf niet te laten, want 
de videoband is voor f 29,95 te koop bij 
boekhandel en warenhuis. 
Documentatie over reeds eerder uitge- 
geven video's door het Nederlands Film- 
archief is bij het informatie documen- 
tatiecentrum in te zien. Doen! U zult 
versteld staan van het aanbod. 

Joke Vos 

van 1 januari 1999 met f 5.00 te verho- 
gen. Dit is de eerste contnbutieverhoging 
in het bestaan van de Historische Kring 
Bussum. Dit voorstel is door de aanwe- 
zigen aanvaard. Als nieuwe secretaris 
werd voorgesteld de heer Droogleever 
Fortuyn. De leden gingen met de be- 
noeming van de heer Droogleever 
Fortuyn akkoord. Het bestuur zegde toe 
na te gaan of het mogelijk is de stukken 
voor de ledenbijeenkomst met het con- 
tactblad mee te geven. De heer de Beer 
biedt aan om een genealogische afde- 
ling te starten. Op verzoek van de heer 
Banis zal het bestuur een brief naar het 
gemeentbestuur van Bussum zenden 
met het verzoek een straat of plein te 
vernoemen naar de eerste burgemees- 
ter van Bussum. Na de vergadering was 
er de gelegenheid om een foto-exposi- 
tie over de afbraak van de Majella en 
de bouw van de huizen op de 
Majellagronden te bekijken. 




