Verslag van de Algemene Leden Vergadering van de Historische Kring
Breukelen, gehouden op woensdag 10 april 2019 in de trouwzaal van
Boom en Bosch te Breukelen.
Er zijn 65 leden namens de HKB aanwezig bij de vergadering. Afwezig met vermelding
van bericht ; 8 leden. Na afloop vervoegen zich nog eens 5 leden bij de lezing van Juliëtte
Jonker over het onderwerp Boom & Bosch.

1. Opening door de voorzitter / vaststelling agenda.
De voorzitter opent de vergadering met een hartelijk welkom aan de vele leden die hun
belangstelling tonen door hier te zijn, dit in weerwil van de andere activiteiten die zich elders
afspelen. Hij gaat kort in op het overlijden van ons erelid Arie Manten en zal daar later op
terug komen. De namen van de afwezigen met kennisgeving worden voorgelezen.

2. Accordering door de vergadering van de huidige bestuurssamenstelling.
De voorzitter geeft een toelichting op de wordingsgeschiedenisvan de huidige bestuurssamenstelling. Zelf was hij reeds formeel benoemd door de ALV, maar vervolgens vraagt hij
de vergadering toestemming voor de navolgende benoemingen ;
Lodewijk Cornelissen
; Penningmeester
Hugo ten Brink
; Secretaris
Jan van den Beld
; Evenementen
Nienke en Jos Odekerken en Nanny Heijmans
; Redactiecommissie
Zita Trossèl
; Ledenadministratie
Nienke Odekerken
: Website
De heren Wim den Hartog en Rob Yntema blijven hun functies als archivaris resp. algemeen
lid continueren. De afstand tussen bestuur en redactiecommissie is inmiddels sterk verkleind
en er wordt momenteel gemeenschappelijk vergaderd. Karin van Rooyen blijft voor speciale
projecten beschikbaar voor onze vereniging.
De vergadering geeft door middel van applaus haar toestemming aan deze benoemingen.

3. Algemene mededelingen namens het bestuur.
De voorzitter staat langer stil bij het overlijden op 20 december van ons erelid Arie Manten.
Hij is sinds de oprichting van de HKB in 1987 betrokken geweest bij het doen en laten van
onze vereniging en heeft daarbij een imponerende staat van dienst opgebouwd. Hij was met
zijn diepgravende onderzoek en de vele publicaties tot voor zeer kort de drijvende kracht

achter de activiteiten van de HKB. Wij gedenken hem als een persoon die van zeer grote
waarde voor de HKB is geweest. In het tijdschrift dat verschijnt in mei zal uitvoeriger op zijn
persoon worden ingegaan.
Tevens wordt aandacht gevraagd voor het grote belang dat we onze leden bij voorkeur
willen kunnen benaderen via de e- mail. In dat verband is het tevens van belang dat de
ledenadministratie beschikt over actuele email adressen. Uit een korte peiling onder de
aanwezigen blijkt dat in dit dossier nog vooruitgang kan worden geboekt.

4. Goedkeuring notulen van de vergadering d.d. 11 april 2018.
De namen van de heren J. Bijlenga en J. Kroon zijn onjuist in het verslag weergegeven.
Tevens blijkt er wat onduidelijkheid te bestaan over de juistheid van de bewering op pagina
3 over de donatie aan een dierenorganisatie. Passage wordt verwijderd.
Overigens worden de notulen goedgekeurd.

5. Toelichting door de voorzitter op de activiteiten van de HKB in het
afgelopen verslagjaar.
Met verwijzing naar het gepubliceerde jaarverslag over het jaar 2018, staat de voorzitter stil
bij de volgende onderwerpen;
# De archivaris heeft nu officieel een archiefruimte tot zijn beschikking in Boom & Bosch.
# Het ledenaantal is enigszins teruggelopen en er wordt gedetailleerder ingegaan op de
achtergronden daarvan. De ledenadministratie heeft het ledenbestand opgeschoond,
waardoor we nu over een correct overzicht kunnen beschikken.
# De administratieve organisatie is geoptimaliseerd, waardoor diverse onderwerpen nu
met elkaar in relatie zijn gebracht.
# E zijn twee tijdschriften in een nieuwe vormgeving verschenen, waar het bestuur zeer
tevreden over is. Er is voldoende aanbod voor artikelen, maar de voorzitter spoort de
aanwezigen desondanks aan om met suggesties in dit verband te komen. De website is
in een nieuw jasje gestoken en reacties zijn altijd welkom hoe we de website verder
kunnen verbeteren. De penningmeester geeft een toelichting op de totstandkoming van
ons nieuwe logo.
# De “ Vroeger en Nu wandeling “ is afgerond en een echte aanrader om zelf, of met
gasten per fiets of lopend te ervaren.Er zijn 22 bordjes geplaatst.
# De passage tussen de Kerkbrink en de Hazeslinger is verrijkt met een foto galerij over het
Breukelen van weleer. Menigeen herkent familieleden en vooralsnog geen schade !
Officiële opening van de wandeling en de foto galerij door wethouder Van Liempt.
# Er zijn contacten met wethouder Klomps over de toekomstige bestemming van
Boom &Bosch.
# De contacten met andere historische kringen in de Vechtstreek en het RHC zijn
aangehaald.
# De activiteiten rond het “ kennisatelier “ worden toegelicht. Het betreft een herwaardering van historische panden in onze oude gemeente, incl. buitengebied.
# Dank wordt uitgesproken aan de HKB gastdocenten in verband met de herdenkingen

op 4 en 5 mei voor de leerlingen in groep 7 en 8.
# De Open Monumentendag heeft weer invulling gekregen.
# De eerste activiteiten rond het jubileumjaar van Bonifatius in 2020 zijn gestart.
# Tenslotte heeft de HKB vanuit diverse hoeken zaken als geschenk mogen ontvangen.
Voor vragen over de historie kan men ook terecht bij het RHC Vecht en Venen, onze website
en het archief van de HKB zelf. Digitalisering speelt daarbij een steeds belangrijkere rol.

6. Toelichting van de penningmeester op de V&W-rekening en de Balans
over 2018.
De penningmeester geeft een gedetailleerde toelichting op de financiële stukken die
de vergadering tot zijn beschikking heeft. De belangrijkste conclusie is dat onze
vermogenspositie licht is terug gelopen. Denk daarbij onder andere aan advertentiekosten.
Overigens zijn er geen vragen uit de vergadering.

7. Verslag van de kascommissie over het financiële beheer 2018.
De kascommissie, bestaande uit de heren F. Wagenaar en J.Kroon , heeft een
verantwoordings verslag opgesteld, dat door de heer Wagenaar wordt gepresenteerd
aan de vergadering. De commissie verklaart zich akkoord met de door de penningmeester
gepresenteerde cijfers en stelt de vergadering voor decharge te verlenen aan
penningmeester en bestuur. Met applaus verleent de vergadering deze decharge.

8. Benoeming leden kascommissie en reserve lid voor boekjaar 2019.
De heer Wagenaar treedt, onder dankzegging door de voorzitter, af als lid van de
kascommissie. Voor het komende jaar zijn de leden de heer J.Kroon en mevr. B. Oosthoek.
Mevr. M. van Dijk-Witjas biedt zich onder applaus aan als reserve lid.

9. Toelichting van de penningmeester op de begroting 2019.
De penningmeester bedankt zijn voorganger voor de overdracht en toelichting op de
gegevens. Hij toont een bankbiljet op het scherm van 250 gulden als voorbeeld van een fraai
ontwerp. We kunnen bezuinigen op de productiekosten van de nieuwsbrief, maar het is wel
met de lezingen en ons tijdschrift de hoofdactivitet van de HKB. Er wordt extra geïnvesteerd
in lezingen. We gaan in de toekomst uit van 2 tijdschriften per jaar en meerdere
nieuwsbrieven. De hoge onderhoudskosten voor de website zijn achter de rug. Tenslotte
voeren we de promotiekosten op, omdat ledenwerving een speerpunt voor het bestuur
wordt.
De vergadering keurt de begroting goed.

10. Ledenwerving.
De penningmeester licht toe dat het bestuur in januari in Den Haag bij het Museon, onder
leiding van Karin van Rooyen, een brainstormsessie heeft meegemaakt hoe we ons beter
kunnen profileren naar de buitenwereld. Hoe positioneer je jezelf als vereniging in de
Breukelse gemeenschap, hoe ben je herkenbaar, hoe wordt je gezien ? De eerste contouren

uit die discussie worden zichtbaar en het bestuur neemt dit vraagstuk actief ter hand in
2019. De werktitel is “ Historie leeft “.
In dit verband heeft het bestuur besloten de contributie niet te verhogen.

14. Vooruitblik op voorgenomen activiteiten van de HKB in 2019.
De voorzitter memoreert nog een aantal onderwerpen die dit jaar ons pad gaan kruisen ; de
samenwerking met het RHC en de relatie met het project Nieuwe Hollandse Water Linie,
Open Monumenten Dag, toekomst Boom en Bosch, link naar Art fund Nijenrode, de
zegepralende vecht. Hij verwijst naar ons tijdschrift en nieuwsbrieven om het allemaal te
kunnen volgen. Op 4 juni lezing Prof. Dr. Prak over Johan van Oldebarnevelt op Gunterstein.

12 / 13 /14. Wat verder ter tafel komt / Rondvraag / Sluiting.
Er wordt geen gebruik gemaakt door de vergadering van het agendapunt “ wat verder ter
tafel komt “ en de rondvraag. De voorzitter sluit derhalve de vergadering onder dankzegging
aan de aanwezigen dat ze de moeite namen om aanwezig te zijn.

Lezing.
Na een korte koffiepauze geeft Juliëtte Jonker een inspirerende lezing over het pand waar
wij ons heden in bevinden ; Boom en Bosch. Ze memoreert de eigenaren, de veranderingen
aan het pand in de loop der vele jaren, de markante tuin en hoe ook die steeds weer
transformeerde, de wisselende grondoppervlakte en het belang voor de gemeenschap in
Breukelen en verre omgeving. Een groot applaus valt haar terecht ten deel.

