
 
 
Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Historische Kring 
Breukelen, gehouden op dinsdag 19 oktober 2021 in Boom en Bosch. 
 
1. Opening en mededelingen namens de voorzitter / vaststelling agenda. 
 
De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom en geeft de namen door van de 
leden die zich telefonisch of schriftelijk hebben afgemeld. Vastgesteld wordt dat er 
ondanks de coronaperikelen toch sprake is van een mooie opkomst. 
 
Gememoreerd wordt het recente overlijden van Huib Boele, lid van ons bestuur in de 
periode 2006-2017 en zeer gewaardeerd vanwege zijn grote betrokkenheid bij en bijdrage 
aan onder andere historisch onderzoek en het rondleiden van schoolklassen door Boom en 
Bosch. 
 
De agenda wordt ongewijzigd goedgekeurd. 
 
2. Terugblik op de wijze waarop de ALV in 2020 is afgewikkeld. 
 
Zoals de leden zich vast nog zullen herinneren, kon de ALV vorig jaar niet plaatsvinden en 
is deze schriftelijk afgehandeld. De optie Pieterskerk bleek niet haalbaar op dat moment, 
vanwege alle beperkende maatregelen. Afhandeling vond onder andere plaats via onze 
nieuwsbrief en de website. De notulen en het jaarverslag werden aldus goedgekeurd, 
alsmede alle financiële stukken. De voorzitter dankt de leden voor de constructieve wijze 
waarop zij hebben bijgedragen dit dossier voor 1 november van dat jaar af te wikkelen. 
 
3. Toelichting van de voorzitter op de activiteiten van de HKB in het afgelopen 
     verslagjaar aan de hand van het jaarverslag HKB 2020. 
 
Er is sprake van een grote opschoningsactie om zoveel mogelijk e-mailadressen te 
bemachtigen, teneinde maximale bereikbaarheid te genereren via e-mail. We zijn 
weliswaar nog niet klaar, maar het gaat nu nog om ongeveer 65 adressen waar we geen  
e-mailadres van hebben. Er komt schot in! 
 
Ons ledenaantal is momenteel redelijk stabiel en schommelt rond de 550 leden. 
 
De voorzitter geeft een toelichting op de diverse werkgroepen die in de afgelopen 
verslagperiode in het leven zijn geroepen om de taken overzichtelijker te verdelen onder 



vrijwilligers en bestuursleden. Het betreft evenementen, beeldbank/archief, fotografie, 
redactie tijdschrift en monumenten. 
 
Het tijdschrift verscheen tweemaal als een “extra dik nummer“. Ons streven om minimaal 
4 lezingen per jaar te organiseren kon dit verslagjaar vanzelfsprekend niet worden 
gerealiseerd. Onze redactiecommissie besteedde in een speciaal themanummer van het 
tijdschrift uitgebreid aandacht aan het onderwerp 75 jaar bevrijding, en realiseerde 
eveneens een VAR 75 Jaar Bevrijding special ’in samenwerking met het Regionaal 
Historisch Centrum Vecht en Venen, HK Maarssen en HK Loenen. En ging men in gesprek 
met personen uit Breukelen, Kockengen en Nieuwer Ter Aa die de oorlog hadden 
meegemaakt. 
 
De Nieuwe Hollandse Waterlinie heeft de status van UNESCO werelderfgoed verworven. 
De belangstelling voor dit onderwerp is groot, wat onder andere blijkt uit een boek en 
fietstocht. 
 
De vergadering keurt de notulen goed. 
 
4. Toelichting van de penningmeester op de V&W rekening en de balans 
     over 2020. 
 
De penningmeester geeft een toelichting op de jaarcijfers. Er wordt nader ingegaan op 
onderwerpen als kosten, porti en drukwerk, verenigingskosten, verkoop tijdschrift, 
mediakosten, kosten kantoorartikelen en promotiekosten. Hoe plaatsen wij de HKB meer 
in de schijnwerper! Er zijn geen vragen en vervolgens wordt de balans toegelicht. Er is nog 
sprake van te ontvangen posten en er wordt een toelichting gegeven op de post 
“ bestemmingsreserve“.  
 
5. Verslag van de kascommissie over het financiële beheer 2020. Decharge. 
 
Aangezien de kascommissie afwezig is, kan geen decharge plaatsvinden van het bestuur / 
de penningmeester. De voorzitter zegt toe hier via de nieuwsbrief op terug te komen. 
(PS inmiddels is dit vraagstuk afgewikkeld en ook gecommuniceerd naar de leden). 
 
6. Benoeming leden kascommissie en reserve lid voor het boekjaar 2021. 
 
De voorzitter geeft aan dat Mevr. Bertine Oosthoek bereid is deze taak ook voor het 
komende jaar op zich te willen nemen. Indien hij aanwezig was geweest, had de 
vergadering afscheid kunnen nemen van de heer Jan Kroon, die deze taak 3 jaar heeft 
uitgeoefend, waarvoor het bestuur hem zeer erkentelijk is. De dankzegging die hier bij 
hoort, zal alsnog spoedig plaatsvinden. Tijdens de vergadering blijkt de heer Ad van 
Dongen bereid tot de kascommissie toe te willen treden en geeft de heer Fred Vlotman 
aan als reserve lid te willen optreden.  



 
7. Toelichting van de penningmeester op de begroting 2021. 
 
De penningmeester geeft een nadere toelichting op de volgende posten: verkoop 
tijdschriften, onderzoek om het tijdschrift zelf te bezorgen, inning van 5 achterstallige 
contributies, de daling van de post lezingen, de stijging van de posten website en 
promotiekosten, afschrijvingen in verband met reproductie apparatuur voor de beeldbank 
en software. Ook wordt gedacht aan een mogelijke vrijwilligersvergoeding. De afschrijving 
zal dan over een periode van 3 jaar € 1.500 per jaar met zich meebrengen. 
 
8. Toelichting op lopende activiteiten van de HKB in 2021. 
 
De voorzitter memoreert de navolgende acties / ontwikkelingen ; 
 
#  De oprichting en doorstart van de eerder genoemde werkgroepen. 
#  Ons doorlopende streven om met de Jumbo een plaatjesalbum van Breukelen en 
omgeving te ontwikkelen. 
#  375 Jaar Breukelen / Brooklyn zal dit jaar de nodige aandacht krijgen in ons tijdschrift, 
    onder andere door het plaatsen van een ANWB bord bij het station. Tenslotte is de HKB  
    vertegenwoordigd in de stichting Brooklyn Bridge Breukelen. 
#  Op vraag van de vergadering ; 
    Alhoewel het RHCVV een belangrijke functie vervult bij het opslaan en ontsluiten van  
    historisch materiaal, zijn wij van mening dat ook de HKB met een eigen beeldbank in dit  
    verband een rol moet vervullen. De digitale ontsluiting van ons archief is daarmee een 
    doel op zichzelf. Doorverwijzing van vragen zal zeker ook plaats gaan vinden. Alle 3  
    historische kringen binnen de Stichtse Vecht zijn met dit onderwerp bezig en versterken 
    elkaar daarbij, mede door het gebruik van dezelfde software. De voorzitter doet een  
    beroep om met name voor de werkzaamheden met betrekking tot het fotoarchief  
    vrijwilligers te vinden voor deze grootse opgave. 
#  Er zijn banners gerealiseerd die ons nieuwe motto nader gestalte moeten geven ;  
    “ De HKB Verrijkt, Verrast en Vermaakt “. Dit in het kader van een hedendaagse  
    uitstraling. 
#  Digitale bereikbaarheid verder vergroten. 
#  Het adviseren van de gemeente over ontwerp en kleur nieuwe Vechtbrug. 
#  De organisatie van de OMD met steeds meer particuliere monumenten en de    
    communicatie via de VAR over dit onderwerp.  
#  De begeleiding van het proces rond de vaststelling van de winnaar van de Bronzen 
    Troffel, als beste restauratieproject. Winnaar: Flora Batava. 
#  Welkomst enveloppe voor nieuwe bewoners Hortense Kwartier met daarin een leaflet 
    over o.a. achtergrond van de naam Hortense, een uitgave van ons tijdschrift, een folder 
    over de HKB en een inschrijfformulier om lid te worden van de HKB. 
#  Betrokkenheid bij keuzes die de gemeente moet maken over toekomst van  
    Boom & Bosch. Dit project ligt nu vooralsnog stil. 



#  Voorbereidingen treffen hoe we bij ons 35-jarig jubileum kunnen stilstaan in deze  
    bijzondere tijden. 
#  Kunnen we het geven van lezingen weer opstarten in dit laatste kwartaal? 
#  Verder doorstarten met de groep Facebook Oud-Breukelen. 
#  We ontvingen een bijzondere gift uit Kockengen, in de vorm van een kistje met  
    bijzondere documenten en memorabilia uit een grijs verleden en uit een andere hoek 
    veel historische gegevens over de oud schaatser Joop Bosman uit Breukelen. 
 
9. Samenstelling bestuur HKB. 
 
De voorzitter meldt de vergadering dat Wim den Hartog besloten heeft na zeer lange tijd 
het bestuur van de HKB te willen verlaten in zijn primaire rol als archivaris aanspreekpunt, 
maar daarnaast op tal van andere terreinen werkzaam voor onze vereniging. Rob Yntema 
geeft een lofzang op alles wat Wim voor ons bestuur heeft betekend en overhandigt hem 
als dank namens de HKB een door Charlotte Leene ingekleurde prent van kasteel Aastein. 
 
Vervolgens vraagt de voorzitter de vergadering of deze akkoord kan gaan met de 
herbenoeming in het bestuur van de heren Herfkens, Cornelissen, Ten Brink en 
Van den Beld. De vergadering gaat akkoord met dit voorstel. 
 
10. Wat verder ter tafel komt / Rondvraag. 
 
Van dit agendapunt wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter geeft tenslotte aan dat er 
folders liggen en inschrijfformulieren voor te werven nieuwe leden. Dat geldt ook voor de 
nieuw ontwikkelde wandeling en fietsroute. 
 
11. Sluiting. 


