
Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Historische Kring 
Breukelen, gehouden op 13 april 2016 in de trouwzaal van het voormalig 
gemeentehuis Boom en Bosch te Breukelen. 

Aanwezig namens het bestuur: L.A.W. Metz- voorzitter, J.J. Bijlenga, A.Th.M. Jongerius, W. den 
Hartog, H. Boele, W. Portheine, A.J.C.M.. Heijmans- secretariaat. Afwezig: R.W. Yntema.                                                                                                                                  
Voorts waren 40 leden van de Kring aanwezig. 

Opening: 

De voorzitter, heet de aanwezigen hartelijk welkom en in het bijzonder de oud-voorzitters de heren 
A. Manten, A. A. Kampfraath en T. Mur. Zij deelt tevens mede dat de heer Yntema in verband met 
een hartoperatie afwezig is. Een bijzonder hartelijk welkom is er voor de heer Boele die na een lange 
afwezigheid vanavond weer present is. 

Mededelingen: 

Tot onze grote spijt kon de oorspronkelijk geplande verschijning van het Tijdschrift medio maart 2016 
geen doorgang vinden De voorgenomen plaatsing van artikelen kon, wegens afwezigheid in verband 
met ziekte van enkele redactieleden, niet tijdig worden afgerond. In de plaats hiervan  is een  
Nieuwsbrief aan de leden verzonden.  

Voorts vestigt de voorzitter de aandacht op de volgende onderwerpen: 

- het vinden van schrijvers van interessante artikelen voor het Tijdschrift ter ondersteuning van de 
redactie 
- het vinden van personen, die zich beschikbaar willen stellen voor een functie binnen het bestuur 
respectievelijk de redactie van het Tijdschrift 
- de behoefte van een vaste locatie ten behoeve van de huisvesting van de HKB 

Mocht een der leden suggesties hebben voor deze onderwerpen, dan ontvangt het bestuur hiervoor 
heel graag de nodige voorstellen. 

Zaterdag, 23 april om 10.00 uur start ons 30-jarig jubileum met een prachtig programma. Eerst een 
lezing in de Pieterskerk door mevrouw Bertine Oosthoek over twee vrome Vrouwen van Nijenrode, , 
de dames Alienora van Borselen en Anna Pergens; daarna een lunch bij Taveerne de Danne, een 
rondleiding op ridderhofstad Gunterstein en als afsluiting een receptie bij Galerie Peter Leen. 

Op 10 en 11 september zijn er weer de Open Monumenten Dagen. Dit jaar is het de 30e editie met 
als onderwerp Iconen en Symbolen. De heren Jongerius en van der Hoven gaan dit voor Breukelen 
organiseren. 

Notulen ledenvergadering 15 april 2015 en jaarverslag 2015 

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

Financieel verslag 2015, verslag Kascommissie, begroting 2016. 

De penningmeester, de heer Bijlenga , geeft een toelichting op de jaarcijfers 2015. De baten en 
lasten zijn vrijwel in evenwicht. Van de baten uit contributies wordt bijna 90% besteed aan de kosten 
van het Tijdschrift. Van de huurdersvereniging Breukelen is een liquidatie-uitkering ontvangen van    
€ 3.000 ten behoeve  van de viering van het 30-jarig bestaan van de HKB in 2016.  

De begroting 2016 is vrijwel gelijk aan die van vorig jaar, helaas wel in neergaande lijn. 



De kascommissie, bestaande uit de heer A.A.Kampfraath en mevrouw  van Dijk- Witjas hebben de 
jaarrekening 2015 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 2015 en de begroting 2016 ongewijzigd vast. De voorzitter 
bedankt de penningmeester en de leden van de kascommissie. 

 Verkiezing bestuursleden:  De heer A.Th.M. Jongerius zal na een periode van 12 jaar als bestuurslid 
aftreden en is als zodanig niet herkiesbaar. Wegens het ontbreken van kandidaten voor het bestuur 
blijven een tweetal functies binnen het bestuur vacant. 

Verkiezing Kascommissie: de heer Kampfraath  is aftredend. De nieuwe kascommissie zal gaan 
bestaan uit: de heer  H. Grooten en mevrouw M.van Dijk-Witjas . De heer F. Wagenaar  stelt zich als 
reserve-kascommissielid  beschikbaar.  

Activiteiten 2016 

De heer Jongerius geeft een toelichting op de activiteiten voor 2016. Traditiegetrouw zullen wij weer 
aanwezig zijn op de jaarmarkten in Kockengen en Breukelen.  Voorts wordt gewerkt aan het 
samenstellen van een aantal films  ter vertoning  op  1 of 2 avonden. En uiteraard verlenen we onze 
medewerking aan Open Monumentendag., welke op zaterdag 10 september 2016 zal worden 
gehouden. 

Rondvraag: 

• Mevr. B. Oosthoek brengt de Bonifatius Herdenking in Wijk bij Duurstede op zaterdag 28 mei 
2016 onder de aandacht van de vergadeing en wie weet zal in 2020 de herdenking in 
Breukelen plaatsvinden. 

• Vraag uit publiek: Wat zoekt u precies voor ruimte, tijdelijk, blijvend of gedeelde ruimtes. De 
heer Bijlenga memoreert dat met het college van de voormalige gemeente Breukelen vrijwel 
overeenstemming was bereikt over een locatie op de Brouwerij. Na de samenvoeging van de 
gemeenten Maarssen, Breukelen en Loenen tot Stichtse Vecht heeft het nieuwe college  de 
voorstellen niet overgenomen. Thans zijn alle ruimtes welkom. 

• De heer den Hartog- archivaris- heeft tijdens een bezoek van een Canadese familie aan 
Nederland een verzoek gekregen betreffende de gereformeerde kerk. Hij heeft diverse 
artikelen verzonden naar Canada. Nu zoekt de familie nog een boek van Henk van Es, 100 
jaar gereformeerde kerk. Helaas heeft de HKB dat boek niet meer. De heer C. Stekelenburg 
reageert hierop met de mededeling dat hij het boek heeft en het schenkt aan deze familie. 

Sluiting: 

Wanneer er niets meer aan de orde is, wordt hiermee het officiële gedeelte van de Ledenvergadering 
afgesloten.  

Alvorens wij pauzeren, bedankt de voorzitter de heer Jongerius voor zijn grote inzet voor de 
Historische Kring Breukelen gedurende een periode van 12 jaar. Als oudste lid van het bestuur 
bedankt de heer Bijlenga hem voor zijn vele activiteiten ten behoeve van de Kring en haalt daarbij 
diverse herinneringen op. Na het overhandigen van een kunstwerk, voorstellende een Symbolische 
handdruk van de kunstenares Corry Ammerlaan, bedankt de heer Jongerius het Bestuur voor de 
samenwerking waar hij met veel plezier op terug kijkt. 

Een hartelijk applaus volgt, waarna iedereen onder het genot van koffie of thee kort kan pauzeren. 



Na de pauze volgt een bijzondere Lezing door de heer Jacques Hendrix over “het Levensverhaal van 
het 373 jaar oude schilderij de Nachtwacht”. 

De avond wordt onder het genot van een drankje en een hapje afgesloten. 

 


