
Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Historische Kring Breukelen, gehouden op 9 
april 2014 in het Parochiehuis te Breukelen. 

Aanwezig namens het bestuur: T. Mur- voorzitter, J.J. Bijlenga, A.Th.M. Jongerius, W. den Hartog, H. 
Boele, R.W. Yntema, C. van Diggelen-Lindhoud.  Afwezig: R.W.Koole. 

Voorts waren 30 leden van de Kring aanwezig. 

Opening: 

Na een hartelijk welkom aan allen door de heer A.Jongerius, begint deze avond met een lezing door 
prof. Dr. H. te Velde over “200 jaar Koninkrijk der Nederlanden”. 

Uitleg wordt gegeven over het ontstaan van het Koninkrijk en de lokale geschiedenis. Het verschil van 
de autonomie van het lokale toen en nu. Uitvoerig werd stilgestaan bij onze grondwet die bijna de 
oudste is van de wereld. De heer te Velde, die tevens lid is van de commissie 200 jaar Koninkrijk der 
Nederlanden,  wees nog op de afsluiting van deze festiviteiten op 21 september 2015 in Amsterdam.  
De aanwezigen luisteren aandachtig en krijgen ook gelegenheid om vragen te stellen. 

De heer A. Jongerius dankt de heer H. te Velde voor deze interessante uiteenzetting en overhandigt 
een cadeau. 

Na deze lezing volgt een kleine pauze en gaan we over tot de opening van de algemene 
ledenvergadering met de jaarrede van de voorzitter, de heer T.Mur. 

De voorzitter, de heer T. Mur, heet de aanwezigen hartelijk welkom en in het bijzonder de oud-
voorzitters de heren A. Manten en A.A.Kampfraath. 

Gaat verder enthousiast door en deelt Rietje mede we hebben de films  weer gevonden  en de dia’s 
van zwembad de Meent.  Op 14 april is er een bijeenkomst geweest van het bestuur met de redactie 
van het Tijdschrift. De redactie heeft ons aangespoord dat we schrijvers nodig hebben. Een ander 
onderwerp was of we wel of geen advertenties moeten gaan plaatsen in ons Tijdschrift. Ik heb wel 
een vraag aan u. Hoe denkt u over advertenties in het  Tijdschrift? Mevr. M. de Jager reageert hier 
gelijk op en is tegen advertenties en vindt het Tijdschrift  een geschenk. Een beslissing hierover wordt 
later in het jaar door het bestuur genomen. 

De website van de Historische Kring is momenteel onder Construction zoals dat nu heet, heel 
vervelend maar hij wordt prachtig. 

Er was een klein misverstandje met de aanmelding van de Wereldwonderen. De voorzitter had zijn 
geboortehuis van 1680 aangemeld maar was daar niet duidelijk in geweest. 

De inloopavond die elke dinsdag in het RHC was is verplaatst naar de Brandweerkazerne. Voor 
iedereen even wennen. Opties voor nieuwe locatie waar nog geen beslissing over is genomen zijn het 
Koetshuis, de garage van de Brandweer, het Vechtstreek Museum Maarssen, maar de inloop moet 
hier blijven. 

Open Monumenten Dag was dit jaar ook anders voor de heren H.Boele, W.den Hartog, A. Jongerius 
en een gedeelte R.Yntema. Het was altijd Breukelen en nu Stichtse Vecht, tja.. is wat gewijzigd. 

Het aantal leden van de kring bedraagt per 1 januari  2014 680 personen, dat is ten opzichte van 
vorig jaar een vermindering van per saldo 39 personene. Helaas zijn we vanavond met weinig 
mensen. Bij de lezing van de Burgemeester was dat een heel ander geval. Misschien ligt het aan het 
tijdstip.  



Een persoonlijk verzoek aan de heer A. Manten, geef ons aub deel 3 voor plaatsing in het Tijdschrift. 
Ik ben zo trots op dit prachtige Tijdschrift, de schitterende reportage die geplaatst is tijdens het 
Dudok de Wit jaar, complimenten aan de redactie. Als u nu allemaal uw e-mailadres doorgeeft dan 
kunnen we u gelijk op de hoogte houden van bijvoorbeeld de vondsten tijdens het schoonmaken van 
de Vecht. 

De voorzitter sluit de jaarrede af met de woorden ‘dit is mijn vrije uiting van het jaarverslag. Ik dank u 
voor de aandacht’.  

Notulen ledenvergadering 2013 en jaarverslag 2013 

Beide stukken staan op de website en liggen ter inzage bij de secretaris. De aanwezige leden gaan 
akkoord. 

Financieel verslag 2013, verslag Kascommissie, begroting 2015. 

De penningmeester, de heer J. Bijlenga , geeft een toelichting op het nadelig saldo van € 2.746,88. Dit 
is voornamelijk een extra bijdrage geweest voor het boekje Kees de Tippelaar voor scholen. De 
hogere kosten voor het tijdschrift en de bijdrage voor het boekje “Voortvarend in de Vechtstreek” 
zijn onttrokken aan een daarvoor bestemd potje. Op een vraag van mevr. F. Steilberg dat de 
bestemmingsreserves vrij hoog zijn legt de penningmeester uit dat hieronder is begrepen € 25.000, - 
als liquidatieuitkering van de Stichting Historische Reeks en € 22.000, - als reservering voor 
toekomstig depot. Zodra we een locatie krijgen toegewezen zullen we die ook moeten inrichten, daar 
is deze reserve voor bestemd. Mevr. B. Oosthoek haakt hierop in en deelt mede dat alle spullen van 
de HKB over zes locaties zijn verdeeld. Het is soms ondoenlijk om alles uit te zoeken voor een vraag 
of schrijven van een artikel. We willen alles graag verzamelen en zoeken ruimte voor expositie of 
bewaarlocatie. 

Zijn er nog vragen over de begroting 2015? Men wil graag een toelichting op de post Activiteiten die 
als 0,00 op de begroting staat. De penningmeester deelt mede dat als er specifieke activiteiten zijn er 
altijd naar een sponsor wordt gezocht. Er zijn verder geen vragen meer over het financieel verslag. 

De kascommissie wordt uitgenodigd. De heer A.A.Kampfraath en mevrouw M.E.de Jong-Vijn hebben 
de jaarrekening gecontroleerd. De commissie stelt de ledenvergadering voor de penningmeester 
decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beheer en het bestuur voor het financiële beleid.  

De vergadering stelt de jaarrekening 2013 en de begroting 2015 ongewijzigd vast. De voorzitter 
bedankt de penningmeester en de leden van de kascommissie. 

 Bestuursmededelingen: 

Verkiezing bestuursleden: In verband met het aftreden van de heer T. Mur als voorzitter en mevrouw 
van Diggelen als secretaris worden door het bestuur voorgedragen als voorzitter mevrouw L.A.W. 
Metz en als secretaris mevrouw A.J.C.M. Heijmans. De voorzitter bedankt mevrouw van Diggelen  
voor haar bijdrage in  de  afgelopen jaren en zij ontvangt een boeket bloemen. 

Verkiezing Kascommissie: Mevrouw M.E. de Jong-Vijn is aftredend.De nieuwe kascommissie zal gaan 
bestaan uit: de heer A.A. Kampfraath en mevrouw M.van Dijk-Witjas . De heer G. van der Wilt stelt 
zich als reserve-kascommissielid  beschikbaar. De voorzitter bedankt mevrouw M.E. de Jong-Vijn voor 
haar bijdrage in de afgelopen jaren en ook zij ontvangt een boeket bloemen. 

 

 



Activiteiten 2014 

De heer A. Jongerius geeft een toelichting op de geplande activiteiten voor 2014 die aanzienlijk 
minder zijn na het jaar 2013, wat in het teken stond van Herdenking Dudok de Wit. Traditiegetrouw 
zullen wij weer aanwezig zijn op de jaarmarkten in Nieuwer Ter Aa, Kockengen en Breukelen. In het 
najaar willen wij weer een interessante spreker uitnodigen en uiteraard verlenen we onze 
medewerking aan de Open Monumentendag. Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om 
de heer T. Mur te bedanken voor zijn tomeloze inzet voor de kring en hem het laatste woord geven. 

Sluiting 

De heer T. Mur neemt het woord en refereert aan zijn maidenspeech in 2011. Een groep wordt een 
team zodra ieder lid verantwoordelijkheid neemt voor zijn bijdrage. Neem bijvoorbeeld de status van 
de redactie, als voorzitter heb je daar niets over te vertellen! We moeten beter luisteren naar de 
leden, meer naspeuren, oral history. Sponsoring,  we hebben veel te danken aan de heer en 
mevrouw Van Zadelhoff. Mevrouw Scheele van de gemeente Stichtse Vecht, onze Mistery Guest, 
thans beschermvrouw van de HKB. De opening van  Monumentendag op het kasteelplein Nijenrode, 
de Brandweerauto. Ik blijf de postillon tussen Nijenrode en de HKB. Bij ons thuis ligt nog De Steen 
(joodse grafsteen) De voorzitter toont de knoest van de Robinia. Refereert nog even aan de 3V’s, 
Verander, Vernieuwen en Verjongen. Ik wil de redactie bedanken en alle bezorgers van het 
Tijdschrift. Helaas hebben we geen enkele reactie gekregen voor de opvolging van mij. De HKB gaat 
veranderen, vernieuwen en verjongen. Daarom wil ik u graag voorstellen aan de nieuwe voorzitter 
van de HKB, mevrouw Lyanne Metz. Onder applaus wordt mevrouw Metz begroet. Onder 
dankzegging aan de heer T.Mur stelt mevrouw L. Metz zich voor aan de leden.  

Mijn naam is Lyanne Metz, getrouwd, geen kinderen. Sinds 2003 heb ik een makelaarskantoor en 
werk ik als beëdigd makelaar taxateur onroerende zaken in Breukelen. Naast mijn vak zet ik me graag 
in voor goede doelen, onder meer als Soroptimist, een serviceclub voor vakvrouwen. Soroptimisten 
zetten hun kennis en vaardigheden in om wereldwijd de posities van vrouwen en meisjes te 
verbeteren. Als voorzitter van Unicef aan de Vecht heb ik samen met Paul van Vliet een aantal jaren 
activiteiten en evenementen georganiseerd. Per 1 april heb ik na drie jaar bestuurslid te zijn geweest  
van een landelijk vrouwennetwerk, afscheid genomen om het voorzitterschap van de Historische 
Kring Breukelen op me te nemen. Het voortzetten van de drie V’s van uw vorige voorzitter de heer 
Teun Mur: Veranderen, Vernieuwen en Verjongen zullen onder andere belangrijke speerpunten zijn. 
Ik vind het heel belangrijk dat u als lid meer betrokken raakt bij de vereniging, zodat we samen 
invulling kunnen geven aan activiteiten die u leuk en interessant vindt. Uw inspraak doet er toe, dus 
laat me weten waar uw belangstelling naar uit gaat. Daarnaast willen we jongere leden aantrekken, 
want ook voor hen is het interessant om op de hoogte te zijn van het verleden van Breukelen. 
Informatie en kennis moeten behouden blijven en doorgegeven worden aan deze, maar ook 
volgende generaties. Met vertrouwen zet ik in op een frisse koers en zal daarbij het gedachtegoed 
van de kring waarborgen.  

Een hartelijk applaus volgt waarna iedereen onder het genot van een hapje en een drankje nog wat 
na kan praten. 

Er komt toch nog een mededeling van de penningmeester. Per 1 april 2014 is  door de bank een 
groot aantal incasso’s voor de contributie 2014 weer teruggeboekt  wegens een administratieve fout.  
De ledenadministrateur zal de nieuwe incasso’s  zo spoedig mogelijk weer aan de bank aanbieden. 
Excuses voor de verwarring. 


