Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Historische Kring Breukelen, gehouden op woensdag
11 april 2018 in de trouwzaal van het voormalig gemeentehuis Boom en Bosch te Breukelen.
Aanwezig namens het bestuur: L. Metz- voorzitter, J.J. Bijlenga, K. Nijhoff-Kok, W. den Hartog,
R.W. Yntema, N. Heijmans- secretariaat.
Voorts waren 30 leden van de Kring aanwezig. Afwezig met bericht: 10 leden.
1.Opening:
De voorzitter, heet de aanwezigen hartelijk welkom en in het bijzonder onze beschermvrouw
Mevrouw A.E.C. Koole - Quarles van Ufford.
2.Mededelingen:
We hebben niet alleen negatief nieuws gelukkig. Het is nu eindelijk zeker dat we weer een vaste plaats hebben
in Boom & Bosch. De plaats is even weggeweest, vorig jaar waren er nog problemen. Nu opgelost, zeker dat we
de ruimte 100% mogen gebruiken voor inloopavonden en vergaderingen.
Bordenwandeling in Breukelen. Na Maarssen en Vreeland heeft mevrouw J. Jonker aangeboden ook Breukelen
van borden te voorzien. Wordt thans aan gewerkt om de nodige subsidies aan te vragen. Vrijdag gaat mevrouw
J. Jonker met de heer T. Mur een route uit zetten. Borden zullen rond de zomer worden geplaatst.
Passage. De wanden zullen worden voorzien van grote foto panelen. De gemeente is akkoord en er is een
subsidie voor 2018 verstrekt.
In 2017 hebt u twee tijdschriften ontvangen in plaats van vier. Dit was het gevolg van te weinig vrijwilligers op
de redactie. Het tweede tijdschrift is met grote inzet van mevrouw Irma Gondrie en de dames Nanny Heijmans
en Kathelijne Nijhoff tot stand gekomen.
Open monumenten dag 8 en 9 september heeft als thema dit jaar “In Europa”. Op zaterdag zijn er in Breukelen
en Kockengen festiviteiten. De heer W. den Hartog coördineert dit voor HKB. Dit jaar is de uitreiking van de
bronzen troffel in Maarssen, daarom hier iets rustiger. Boom en Bosch is open voor bezichtiging, de kerken zijn
open, Nijenrode doet mee.
Andere activiteiten:
Op 14 februari is er samen met Welzijn Stichtse Vecht en Fotoclub Loenen een dia middag van “Verkade aan de
Vecht” georganiseerd. Er kwamen zoveel inschrijvingen binnen dat er een wachtlijst was en er op 11 april een
tweede middag is georganiseerd.
Er komt een lezing over’ Rembrandt in de Jordaan’, door Jacques Hendrikx, met als voorlopige datum 23 mei,
dit echter onder voorbehoud. De maand oktober staat, zoals ieder jaar, in het teken van Dudok de Wit met
festiviteiten, de wandeltocht en lezing.
Zijn er nog vragen over de activiteiten?
De leden willen graag, voorafgaand aan de activiteiten zoals een lezing, een vermelding in Var en Vechtstroom.

3. Verslag Ledenvergadering 13 april 2017:
Verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.
4.Jaarverslag 2017:
Verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.
5.Financieel verslag 2017 met verslag Kascommissie.
De voorzitter geeft het woord aan de penningmeester, de heer J. J. Bijlenga, om het financieel verslag toe te
lichten. Jammer genoeg is er een overschot van 1.746, - euro, door de lagere uitgave van 2 in plaats van 4
tijdschriften op jaarbasis.
Balans positie is nog steeds uitstekend. We hopen dat het geld wat op de rekening staat, tegen thans zeer lage
rente, beter besteedt kan worden. Er is te weinig aandacht geweest voor gebruik reserves.
Nu we de beschikking krijgen over de kelder in gemeentehuis, kunnen de Uitgave voor de kelder tegenover de
reserve, inrichting, komen te staan. We krijgen hierdoor geen exploitatietekort, 5 jaar geleden was dit al de
bedoeling geweest. Ondanks de toezegging door gemeente bestuur Breukelen is de ruimte door Stichtse Vecht
teruggedraaid. In 2017 wordt dit afgerond.
Gezien de situatie binnen de vereniging, treft u geen begroting voor 2018 aan. De toekomst zag er moeilijk uit.
Begroting zal door nieuw bestuur gemaakt worden.
6.De kascommissie, bestaande uit de heren J.J.M. Grootte en F. Wagenaar hebben de jaarrekening
gecontroleerd en conform vastgesteld. 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 2017 ongewijzigd vast. De voorzitter bedankt de penningmeester en de
leden van de kascommissie.
Vraag: wat is bestemmingsreserve? Dhr. Ten Brink
De heer Bijlenga wil dit graag toelichten. Reserves tot bedrag van Euro 77.000, - waarvan 10.000 algemene
reserve, 67.000 in bestemmingsreserve. Alleen uitgave binnen deze bestemmingen. Voorbeeld: Euro 23.000 is
voor uit te geven boeken. Stichting Historische Reeks is geliquideerd omdat er geen kopij meer was. De
stichting is opgeheven. Liquidatie overschot is toebedeeld aan HKB onder verplichting om boeken te gaan
uitgeven. Zijn er schrijvers in publiek aanwezig?
Grote post 22.000 voor toekomstig depot. Uitgave voor huisvesting.
Tijdschrift, toevoeging voorziening dus bij heel veel kopij.
De overschotten gaan niet in algemene reserve. Blijft bestemd voor tijdschrift, extra nummers bijvoorbeeld.
Kleine posten: informatiepanelen bij Ridderhofstad Gunterstein, de Pieterskerk, Nieuwer ter Aa. Onderhoud
panelen, kosten uit deze bestemmingsreserve.
Post voor onderhoud monument voor de gevallenen, Tinus de Witplantsoen. Komt uit stichting voor het
monument.
Zijn er nog vragen? Neen, dan gaan we over tot benoemen nieuw kascommissielid.
6.Verkiezing Kascommissie:
De heer H. Grootte is aftredend. De nieuwe kascommissie zal gaan bestaan uit: de heren F. Wagenaar en H.
Kroon. Mevrouw B. Oosthoek stelt zich als reserve- kascommissielid beschikbaar. De voorzitter bedankt de
kascontrolecommissie voor haar bijdrage in de afgelopen jaren.

7.Bestuur:
Het bestuur heeft een nieuwsbrief aan u verzonden met het verzoek voor aanmelden nieuwe bestuursleden.
Daar is geen reactie opgekomen. Na een lange zoektocht heeft het bestuur contact opgenomen met mevrouw
B. Koole. Zij heeft contacten uit haar netwerk benaderd voor het dagelijks bestuur. Na diverse gesprekken wil
de heer N. Herfkens het voorzitterschap overnemen en met twee andere leden het dagelijks bestuur gaan
vormen. De voorzitter is blij dat er deze week een oplossing is gevonden en zij het voorzitterschap kan
overdragen. De voorzitter heeft met veel plezier de afgelopen vier jaar de kring bestuurd. Het was een mooie
samenwerking met de bestuursleden en ik heb veel geleerd. Dank aan bestuur en dank aan alle leden.
Na deze mededeling neemt de huidige voorzitter mevrouw L. Metz afscheid en draagt onder applaus
symbolisch de hamer over aan de nieuwe voorzitter de heer N. Herfkens.
De heer N. Herfkens bedankt mevrouw L. Metz voor de overdracht. Kortgeleden zijn wij benaderd door
mevrouw B. Koole. De heer Hugo ten Brink, mevrouw Karin van Rooyen en ik willen samen inspanning plegen
en doorgaan met de Historische Kring Breukelen. De kring is al vele jaren in Breukelen en gaat ons aan het hart.
We zijn nog nieuwe leden aan het zoeken, taken nog verdelen. Onze achtergrond: Hugo en ik hebben in diverse
verenigingen veel samengewerkt in besturen. Clubs met leden, de leden zijn de baas en contact met de leden
houden is belangrijk. Verwacht communicatie over en weer. Tijdschrift is van groot belang en wordt zeer
gewaardeerd daar moeten we mee door gaan. Met een nieuw team, veel activiteiten en met hulp van huidig
bestuur, als collectief geheugen, gaan we aan de slag.
8. Afscheid bestuursleden/voorstellen nieuwe bestuursleden:
De heer R. Yntema neemt het woord. We gaan vanavond afscheid nemen van diverse bestuursleden. Ten
eerste van de heer J.J. Bijleveld als de Schatbewaarder van de HKB. Grote steun geweest voor de voorzitter.
Rustig, stabiel, betrouwbaar en grote hulp geweest bij de overdracht. Heel veel dank Jaap voor al die jaren.
Dan gaan we door naar de nu ‘oud’-voorzitter mevrouw L. Metz. Eerste jaren waren heel leuk, frisse wind en
aanpakken. Het laatste jaar was heftig. Redactie die uit elkaar viel, opvolging bestuur en heel druk op je werk.
Je hebt ons wel op weg geholpen. De continuïteit van de Historische Kring is gewaarborgd. Lyanne heel veel
dank voor deze jaren.
Na het overhandigen van boeketten bloemen geeft Rob aan dat Lyanne en Jaap als afscheidscadeau een
donatie geven aan de dierenorganisatie.
Mevrouw K. Nijhoff-Kok neemt afscheid als vicevoorzitter en van de ledenadministratie. Zij heeft door drukke
privé werkzaamheden helaas geen tijd meer voor de HKB. Hoewel Kathelijne kort bij de HKB is geweest is zij
veel voor de kring gaan betekenen. Dank voor al je hulp en ook voor Kathelijne boeket bloemen.
Mevrouw A. Heijmans heeft toch besloten te stoppen met het secretariaatswerk van de HKB. Nanny doet al
heel veel vrijwilligerswerk. Zwembad de Meent, Wijkcomité St. Pieter, concerten organiseren in de kerk. Veel
te veel hooi op haar vork. Dank voor al het werk en om ons niet te vergeten bloemen en een cadeau, de band
met de HKB.
Na een hartelijk applaus voor iedereen verwelkomt de heer R. Yntema het nieuwe bestuur en geeft de heer N.
Herfkens het woord. De heer Herfkens haalt de heer H. ten Brink naar voren en stelt hem voor als
penningmeester en mevrouw K. van Rooyen voor het secretariaat. In het bestuur moeten we nog van alles
regelen maar Karin kan goed schrijven. Zij gaan de kern vormen.
9. Sluiting:
Wanneer er niets meer aan de orde is, wordt het officiële gedeelte van de Ledenvergadering afgesloten om
20.15 uur. Een hartelijk applaus volgt waarna de avond onder het genot van een drankje en een hapje wordt
afgesloten.
Breukelen, april 2018

