
Verslag	van	de	Algemene	Ledenvergadering	van	de	Historische	Kring	Breukelen,	gehouden	op											

12	april	2017	in	de	grote	zaal	van	het	voormalig	gemeentehuis	Boom	&	Bosch	te	Breukelen.	

Aanwezig	 namens	 het	 bestuur:	 L.	 Metz-	 voorzitter,	 J.J.	 Bijlenga,	 W.	 den	 Hartog,	 W.	 Portheine,							
R.W.	Yntema,	N.	Heijmans-	secretariaat		

Voorts	waren	38	leden	van	de	Kring	aanwezig.	Afwezig	met	bericht:	7	leden.	

1.	Opening:	

De	voorzitter,	heet	de	aanwezigen	hartelijk	welkom	en	in	het	bijzonder	de	oud-voorzitter	de	heer	T.	
Mur.	Helaas	was	de	heer	A.	A.	Kampfraath	niet	in	de	gelegenheid	om	de	vergadering	bij	te	wonen.	De	
heer	A.	Manten	heeft	in	een	brief	medegedeeld	dat	hij	helaas	niet	aanwezig	kon	zijn.		Tevens	kregen	
wij	 bericht	 dat	 ook	 onze	 beschermvrouwe	 mevrouw	 A.E.C.	 Koole	 -	 Quarles	 van	 Ufford	 	 deze	
vergadering	niet	kan	bijwonen.		

2.	Mededelingen:	

Laten	 we	 eens	met	 goed	 nieuws	 beginnen.	 De	 HKB	 gaat	 weer	 terug	 naar	 de	 kelder	 van	 Boom	&	
Bosch.	Wim	den	Hartog	is	momenteel	druk	bezig	met	het	inrichten.	Wanneer	wij	echt	operationeel	
zijn	vanuit	de	kelder	is	nog	niet	helemaal	duidelijk	maar	wij	houden	u	op	de	hoogte.		

Op	10	oktober	2016	 is	er	een	eerste	overleg	geweest	 tussen	de	diverse	voorzitters	van	Historische	
Kringen	 in	 de	 Stichtse	 Vecht.	 Wij	 willen	 gaan	 samenwerken	 en	 er	 is	 een	 Commissie	 Historische	
Kringen	 opgezet.	Wij	 willen	 lezingen	 afstemmen,	 vooraankondigingen	 op	 de	website	 plaatsen	 van	
evenementen	en	regelmatig	overleg	voeren.	

We	hebben	hele	goede	reacties	ontvangen	op	de	viering	van	het	30-jarig	lustrum	van	de	Historische	
Kring.	De	 feestelijke	afsluiting	met	receptie	waar	de	burgemeester	mevrouw	Bertien	Koole-Quarles	
van	 Ufford	 toesprak	 en	 haar	 benoemde	 tot	 beschermvrouwe	 van	 de	 Historische	 Kring	 Breukelen	
maakte	die	dag	compleet.	

Op	9	en	10	september	zijn	er	weer	de	Open	Monumenten	Dagen.	Dit	jaar	is	het	de	31e	editie	met	als	
onderwerp	‘Boeren,	Burgers	en	Buitenlui	‘	De	heren	den	Hartog	en	Jongerius	gaan	dit	voor	Breukelen	
organiseren.	

En	uiteraard	zijn	nieuwe	leden	altijd	welkom	ook	een	lidmaatschap	als	cadeautje	aanbieden	behoort	
tot	de	mogelijkheden.	

Graag	geef	ik	nu	het	woord	aan	onze	contactpersoon	met	de	redactie	van	het	Tijdschrift	Rob	Yntema.		

Rob	deelt	mede	dat	hij	 net	heeft	 gehoord	dat	 twee	 steunen	van	het	Tijdschrift	ons	gaan	verlaten,	
namelijk	de	dames	Bertine	Oosthoek-Bogaard	en	Kim	Schoonman-	de	Jong.	Rob	is	zeer	enthousiast	
over	het	prachtige	Tijdschrift	dat	binnenkort	 zal	verschijnen	en	waar	de	dames	heel	veel	werk	van	
hebben	 gemaakt.	 Tevens	 roept	 hij	 de	 leden	 op	 om	 toch	 vooral	 foto’s	 in	 te	 sturen,	 historische	
onderzoeken	en/of	gegevens	of	om	een	stukje	te	schrijven.	Het	is	zo	leuk	om	hieraan	mee	te	werken.	
De	dames	worden	verrast	met	een	mooi	boeket	bloemen	en	uiteraard	zal	op	een	 later	 tijdstip	een	
afscheid	plaatsvinden.	Een	hartelijk	applaus	volgt.	

3.	Verslag	ledenvergadering	13	april	2016		

Verslag	wordt	ongewijzigd	goedgekeurd.	

	



4.	Jaarverslag	2016	

Verslag	wordt	ongewijzigd	goedgekeurd.	

5.	Financieel	verslag	2016	met	verslag	Kascommissie.	

De	 penningmeester,	 de	 heer	 J.	 Bijlenga,	 geeft	 nog	 een	 korte	 toelichting	 op	 het	 Financieel	 verslag	
2016.	 De	 uitgaven	 voor	 het	 Tijdschrift	 beliepen	 circa	 €	 7.000	 tegenover	 €	 10.000	 begroot.	 In	 het	
verslagjaar	 werden	 in	 plaats	 van	 de	 gebruikelijke	 4	 nummers	 slechts	 3	 nummers	 uitgebracht,	
waardoor	 de	 lasten	 voor	 het	 Tijdschrift	 beperkt	 bleven.	 Voorts	 zijn	 de	 rente-inkomsten	 	 in	 2016		
belangrijk	teruggelopen	door	een	verdere	daling	van	de	rente	op	onze	spaarrekening.	De	kosten	van	
de	 viering	 van	 het	 Lustrum	 konden	 vrijwel	 geheel	 worden	 bestreden	 uit	 een	 hiervoor	 in	 2015	
ontvangen	liquidatie-uitkering.	

Op	een	vraag	uit	de	vergadering	of	 in	de	Begroting	2017	nog	een	 reservering	wordt	gemaakt	voor	
een	volgend	Lustrum	antwoordt	de	penningmeester	ontkennend.	

Verder	 geeft	 de	 penningmeester	 op	 verzoek	 van	 de	 vergadering	 nog	 een	 toelichting	 op	 de	
Bestemmingsreserves.	 Na	 toevoeging	 van	 het	 voordelig	 saldo	 2016	 is	 voor	 het	 Tijdschrift	 nog	 een	
bedrag	 van	 €	 10.000	 beschikbaar.	 Daarnaast	 is,	 voornamelijk	 uit	 de	 liquidatie	 van	 de	 Stichting	
Historische	Reeks	 in	 2010	€	 25.000	beschikbaar	 voor	bijzondere	uitgaven.	Verder	 is	 ruim	€	22.000	
beschikbaar	 voor	 de	 inrichting	 nieuwe	 huisvesting	 en	 €	 10.000	 voor	 het	 onderhoud	 van	 de	 in	
Breukelen	 geplaatste	 informatiepanelen	 en	 het	 monument	 voor	 gevallenen	 in	 het	 Tinus	 de	
Witplantsoen.	

In	de	nabije	 toekomst	zal	 zeker	een	beroep	worden	gedaan	op	enkele	 reserves,	 zoals	de	 inrichting	
van	ons	nieuwe	onderkomen	in	Boom	&	Bosch	

De	kascommissie,	bestaande	uit	de	heer	J.J.M.	Grooten	en	mevrouw	M.W.	van	Dijk-	Witjas	heeft	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	 2016	 en	 de	 begroting	 2017	 ongewijzigd	 vast.	 De	 voorzitter	
bedankt	de	penningmeester	en	de	leden	van	de	kascommissie.	

6.	 Verkiezing	 bestuursleden:	 De	 heer	 H.	 Boele	 is	 in	 verband	 met	 ziekte	 niet	 aanwezig.	 Na	 een	
periode	van	11	jaar	als	bestuurslid	is	er	intern	afscheid	van	hem	genomen.	Mevrouw	W.	Portheine	–
Boom	 stopt	 ook	 en	 mevrouw	 K.	 Nijhoff-Kok	 neemt	 als	 bestuurslid	 haar	 functie	 over.	 Zij	 heeft	
rondleidingen	gegeven	op	Gunterstein,	Oud	Zuilen	en	komt	uit	Breukelen.	De	3-jaars	bestuurstermijn	
voor	 de	 dames	 Metz	 en	 Heijmans	 zit	 er	 op.	 De	 dames	 die	 de	 posten	 voorzitter	 en	 secretariaat	
uitvoeren,	hebben	besloten	om	als	ad-interim	aan	te	blijven.		

Verkiezing	 Kascommissie:	mevrouw	 M.van	 Dijk-Witjas	 is	 aftredend.	 De	 nieuwe	 kascommissie	 zal	
gaan	bestaan	uit:	de	heren	J.J.M.	Grooten	en	F.	Wagenaar.	De	heer	J.	Kroon	 	stelt	zich	als	reserve-
kascommissielid	 beschikbaar.	 De	 voorzitter	 bedankt	 de	 kascontrolecommissie	 voor	 haar	
werkzaamheden	in	de	afgelopen	jaren.	

7.	Activiteiten	2017	

Op	 zaterdag	 3	 juni	 houdt	 Sander	 Wassing,	 historicus	 en	 conservator	 van	 het	 Historisch	 Museum	
Hazerswoude,	 een	 lezing	 over	 de	 Beeldenstorm	 in	 de	 Johannes	 de	 Doperkerk,	 Straatweg	 148	 te	
Breukelen.	De	bijeenkomst	is	van	14.30	tot	16.30	uur.	Traditiegetrouw	zullen	wij	weer	aanwezig	zijn	
op	de	 jaarmarkt	 in	Breukelen.	Verder	verlenen	we	onze	medewerking	aan	Open	Monumenten	Dag	
en	de	Dudok	de	Wit	herdenking.	In	het	najaar	staat	een	dia	middag	en	-avond	op	het	programma	in	
samenwerking	met	Stichting	Welzijn	Stichtse	Vecht.	



8.	Rondvraag	

-Vraag	uit	publiek:	 	Is	er	al	iets	meer	bekend	voor	Open	Monumenten	Dag?	De	heer	W.	den	Hartog	
legt	uit	dat	donderdag	13	april	de	eerste	bijeenkomst	 is	van	de	voorbereidingscommissie,	 zodat	er	
nog	niet	veel	bekend	is.	

-De	heer	C.	Stekelenburg	bedankt	het	bestuur	voor	de	cadeaus	en	bloemen	bij	zijn	afscheid.	De	heer	
Stekelenburg	 heeft	 persoonlijk	 alle	 vrijwilligers	 de	 bloemen	 overhandigd	 en	 bedankt.	 Deze	 groep	
vrijwilligers	 heeft	 al	 die	 jaren	 het	 Tijdschrift	 persoonlijk	 bezorgd.	Met	 ingang	 van	 2017	wordt	 het	
Tijdschrift	per	post	verzonden.	

-	De	heer	W.	den	Hartog	heeft	3.500	dia’s	ontvangen	uit	de	nalatenschap	van	Adriaan	Prins.	De	heer	
R.	Yntema	is	de	dia’s	aan	het	bekijken	en	maakt	een	collage.	Hij	vindt	het	heerlijk	om	deze	oude	dia’s	
te	 zien.	Vanuit	de	vergadering	wordt	een	 tweetal	 adressen	doorgegeven	voor	de	digitalisering	van	
dia’s.	

De	 heer	 T.	 Mur	 geeft	 aan	 mevrouw	 N.	 Heijmans	 door	 dat	 hij	 alle	 foto’s	 en	 dia’s	 betreffende	
Zwembad	 de	 Meent	 zo	 spoedig	 mogelijk	 aan	 haar	 zal	 overhandigen	 zodat	 deze	 gebruikt	 kunnen	
worden	voor	het	125-jarig	bestaan	van	de	zweminrichting.	

Mevrouw	 M	 van	 Dijk-Witjas	 vraagt	 aandacht	 voor	 de	 slechte	 staat	 van	 de	 waterpomp	 bij	 de	
Pieterskerk.	

9.	Sluiting	

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

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

Na	de	pauze	volgt	een	bijzonder	interessante	Lezing	door	de	heer	Guy	Thoms	met	medewerking	van	
de	heer	Guido	Vlug	over	de	restauratie	van	de	Oranjerie	op	landgoed	Nijenrode.	

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

	

Breukelen,	april	2017	


