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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 
zet zich in 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 materiaal verzamelen, bestuderen, publiceren en opnemen in de digitale database van de HKB. 
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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Documentatiecentrum 
Adres: Stationsweg 3, 1404 AN Bussum
Telefoon: 0648251281
Openingstijden: maandag, woensdag en donderdag van  
10.30-12.00 uur; of op afspraak
E-mail: hkb@historischekringbussum.nl
Website: www.historischekringbussum.nl
Facebook: www.facebook.com/HistorischeKringBussum/

Lidmaatschap & abonnement
De (minimum) contributie bedraagt e 15,00 per kalenderjaar. 
Voor verzending buiten Bussum, Naarden en de Hilversumse 
Meent wordt dit bedrag met e 7,50 verzendkosten verhoogd.
U kunt zich aanmelden als lid bij voorkeur per e-mail aan  
ledenadministratie@historischekringbussum.nl of telefonisch 
0648251281.
Opzegging schriftelijk vóór 1 december. 
Nieuwe leden ontvangen alle nummers van het tijdschrift van 
het lopende jaar.
Contributie en donaties: NL93 INGB 000 46 168 07
Losse nummers van het tijdschrift zijn voor e 7,50 
verkrijgbaar bij het Documentatiecentrum en bij 
Boekhandel Los en Boekhandel Bruna te Bussum.
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inge.engelbarts@gmail.com of telefoon 035-6919221
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