
10

28
Inhoud

Auteursrecht voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke overneming of reproductie van de inhoud van deze uitgave, op welke wijze dan ook, is zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende verboden, behoudens beperkingen bij de wet gesteld. Secretariaat: Stationsweg 3, 
1404 AN Bussum

De Vereniging
De Historische Kring Bussum stelt zich ten doel het bevorderen van de kennis van en de belangstelling voor de geschiedenis van Bussum en omgeving en 
zich in te zetten voor het belang en behoud van het cultureel en historisch erfgoed aldaar. Zij probeert dat doel te bereiken door een documentatiecentrum in 
stand te houden, een tijdschrift uit te geven en tentoonstellingen, lezingen en excursies te organiseren. 
De vereniging heeft een aantal werkgroepen die historisch materiaalverzamelen, bestuderen en publiceren. De Historische Kring Bussum is  per 1 januari 
2011 aangemerkt als ANBI (algemeen nut beogende instelling). Het fiscaal nummer is RSIN 8166.01.227.
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