
Conceptverslag van de Algemene Ledenvergadering van de Historische kring 
Bussum op woensdag 25 mei 2022 
 
Aanwezig: 30 leden en het bestuur. 
 
1. Opening  
 
De voorzitter, Nol Verhagen, heet iedereen welkom. 
 
2. Vaststelling van de agenda    
 
De agenda wordt vastgesteld conform voorstel 
 
3. Notulen ALV 2021 (21-057).     
 
De notulen van de Algemene Ledenvergadering op 29 september 2021 worden 
ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Jaarverslag 2021 
 
Het verslag wordt goedgekeurd. Marga Sibbing complimenteert de samenstellers van 
het Jumbo-plaatjesboek. Hetty Laverman complimenteert degenen die op 16 oktober 
tijdens de Open Dag van de vereniging Tussen Vecht en Eem de wandelingen 
hebben verzorgd. 
 
5. Verslag kascontrolecommissie 
 
Bert van den Berg meldt dat wegens het overlijden van Maria Boersen het reservelid 
Eva Schild haar plaats in de kascommissie heeft ingenomen. Bert leest hun beider 
verslag voor. De commissie complimenteert Gerard Bon met de inzichtelijke 
administratie van zowel de financiën als het ledenaantal en stelt de vergadering voor 
de jaarrekening goed te keuren en het bestuur te dechargeren. Dit geschiedt.  
Eva Schild staat vervolgens even stil bij het onverwachte overlijden van Maria 
Boersen. Ze vertelt over de mooie begrafenisplechtigheid in de Spieghelkerk. 
 
6. Jaarrekening 2021  
 
Kanttekeningen worden geplaatst bij het hoge eigen vermogen, mede in relatie tot 
mogelijke gevolgen voor het verkrijgen van subsidie. De voorzitter geeft aan dat het 
niet groter is dan de exploitatie in één jaar. M.b.t. gemeentelijke subsidies merkt hij 
op dat de gemeente bezig is de faciliteiten van de kernen Bussum, Naarden, Muiden 
en Muiderberg) op elkaar af te stemmen. Dat kan gevolgen hebben voor de hoogte 
van de subsidie voor de HKB. De penningmeester geeft aan dat de achterstand in de 
bestedingen vooral is ontstaan door het uitvallen van activiteiten als gevolg van de 
coronamaatregelen.  
 
7. Benoeming kascontrolecommissie  
 
Eva blijft nog een jaar in de kascommissie. De vergadering benoemt Veronica den 
Breejen tot lid. Adriaan Branderhorst wordt benoemd tot reservelid. 



 
8.  Begroting 2023 
 
De penningmeester, Willem Steenkamp, licht toe dat 2023 een jubileumjaar is, 
waarvoor vorig jaar in de balans al een ruime reservering is gemaakt. Die reservering 
is in de begroting van komend jaar opgenomen. Het bestuur heeft al een idee voor 
de viering van dat jubileum, maar stelt het op prijs als de leden met ideeën komen die 
in het jubileumjaar kunnen worden uitgevoerd. 
De begroting wordt door de leden goedgekeurd.  
De penningmeester dankt de kascontrolecommissie voor haar werkzaamheden en 
Gerard Bon voor de boekhouding en de ledenadministratie. 
 
9. Rondvraag  
 
9.1. Klaas Oosterom spreekt Jan Schippers toe. Hij memoreert de jarenlange inzet 
van Jan voor de HKB, vooral als webmaster. Hij stelt de vergadering voor, Jan tot Lid 
van Verdienste te benoemen. Uit het luide applaus blijkt, dat de leden hiermee van 
harte instemmen. Van voorzitter Nol Verhagen ontvangt Jan een oorkonde.  
 
9.2. Gevraagd naar de lange-termijn-visie, geeft Nol aan dat in de eerste plaats 
gestreefd wordt naar uitbreiding van het bestuur, omdat nu alle werkzaamheden door 
te weinig mensen gedaan moeten worden. Eigenlijk geldt dat ook voor veel andere 
onderdelen van HKB. Veel taken en activiteiten van de HKB hebben een betrekkelijk 
circulair karakter, zoals het uitgeven van BHT en het organiseren van de Open 
Monumentendagen. We zijn het organiseren van wandelingen en excursies weer aan 
het oppakken. Daarnaast vraagt het samengaan van Bussum met Naarden en 
Muiden om een positiebepaling van de HKB. 
 
9.3. Hans Steenman verbaast zich erover, dat er geen oproep voor nieuwe 
medewerkers/vrijwilligers in BHT staat. Nol antwoordt dat de redactie deze suggestie 
zeker zal meenemen.  
 
8. Sluiting   
 
De voorzitter sluit de vergadering en nodigt de aanwezigen uit het glas te heffen in 
de conversatieruimte van de kerk.  
 


