
Aanwezig waren 24 leden (inclusief
bestuur).
De voorzitter Mevrouw Piebes opent
de vergadering.
Na een hartelijk welkom geeft zij een
overzicht van de aktiviteiten van de
Historische Kring in het afgelopen
jaar. Er werd een excursie gehouden
naar het museum in Weesp.
Verschillende werkgroepen zijn bezig
met de voorbereiding van ‘honderd
jaar Prins Hendrikpark’ en het
boerderijenproject. Dit is een initi-
atief van TVE met als doel alle
boerderijen tussen Vecht baar.

Het financieel verslag biedt geen
problemen en wordt goedgekeurd. Er
is een batig saldo van f 671,13 [ =
304,50 euro]. Besloten wordt de con-
tributie te handhaven op 13,60. De
kascontrolecommissie wordt bedankt
en gedechargeerd. Volgend jaar zullen
mevrouw Vos en de heer Bierman zit-
ting hebben in de commissie, met als
reserve de heer Runhaar.
In het bestuur heeft een wisseling
plaats gevonden door het aftreden van
mevrouw Vos-Bogaard (redactie
Contactblad), Ph. Scherpbier (pen-
ningmeester) en E. Droogleever
Fortuyn (secretaris). Als nieuwe
bestuursleden worden benoemd de
heren J. Heetebrij (penningmeester)
en M. van der Heide (Contactblad).
Een opvolger als secretaris wordt nog
gezocht. Daarnaast dient er uit-
gekeken te worden naar een opvolger
van Coby de Jong als coördinator van
de Documentatie.

De voorzitter richt een woord van
dank tot de vertrekkende bestuurs-
leden en biedt hun een fraai boeket
bloemen aan.

In de rondvraag komt allereerst de
noodzaak van het vinden van nieuwe
adverteerders voor het Contactblad
ter sprake, aangezien het aantal
drastisch is afgenomen. Rob de Vries
biedt aan iets aan acquisitie te doen.
Mevrouw Langemeijer wordt gecom-
plimenteerd voor de nog steeds popu-
laire wandelingen door Bussum.
De heer De Beer brengt de suggestie
om nader onderzoek te doen naar de
betekenis van Bensdorp voor het dorp
Bussum.

Na sluiting van de vergadering wordt
door mevrouw Langemeijer een inter-
essante diaserie vertoond over orna-
menten aan huizen in Bussum.

E. Droogleever Fortuyn.
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