
 

 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Historische Kring 

Breukelen, gehouden op dinsdag 22 maart 2022 in Kockengen, zaal Irene. 

 

1.Opening en mededelingen namens de voorzitter / vaststelling agenda. 

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en geeft aan dat de HKB een mooi jaar achter de rug 

heeft, maar dan wel één met veel hindernissen ! Hij spreekt zijn dank uit voor de gastvrijheid die 

we van deze zaal Irene krijgen, voorheen een school. Tevens geeft hij aan dat het bestuur wat 

extra traktaties aanbiedt. Vervolgens geeft hij het woord aan de secretaris om de namen door te 

geven van de leden die met kennisgeving afwezig zijn ; Geert Heikens, Karin Ballizany, Ad van 

Dongen, Bertine Oosthoek, Jelte Zondervan, John van der Veld, J.F. Scheffer, Mieke Winkel, Ruud 

Joore, Hr. Molkenboer, Gerrit de Ridder, John van der Veld. 

 

2. Toelichting door de voorzitter op de activiteiten van de HKB in het  

afgelopen verslagjaar aan de hand van het jaarverslag HKB 2021. 

De voorzitter memoreert onze 35 jarige jubileum actie met de inleg van de prent van Aastein. 

Helaas kon de receptie die we gepland hadden geen doorgang vinden door de corona richtlijnen. 

Door die richtlijnen kon maar één lezing georganiseerd worden, te weten over het Verkade album 

door de heren Gerard Hof en Giel Gulpers. 

De activiteiten rond de podcast lopen door en zullen zeker nog de nodige tijd in beslag gaan 

nemen. Hetzelfde geldt voor de voortgang met betrekking tot de beeldbank, waar veel foto’s in 

worden vastgelegd. Het doel is deze bank laagdrempelig en toegankelijk in te richten. 

Met name door Rob Yntema zijn tal van vragen beantwoord die wij zowel ontvingen van bewoners 

binnen- en buiten onze gemeente. 

Twee maal verscheen ons tijdschrift, met tal van actuele onderwerpen en in het kader van 375 jaar 

relatie Breukelen / Brooklyn dit verslagjaar ook aandacht voor het slavernij verleden. Tevens 

werden er 4 nieuwsbrieven verstuurd, teneinde de actualiteit in beeld te houden. 

Tijdens de Open Monumenten Dagen konden we 4 nieuwe monumenten toevoegen aan de lijst 

met te bezoeken panden. De voorzitter geeft aan dat in het jaar 2022 de duurzaamheid van dit 

type panden extra aandacht zal krijgen. 

Tijdens een indrukwekkende bijeenkomst in de Pieterskerk mocht Flora Batava de bonzen troffel in 

ontvangst nemen als beste restauratieproject binnen onze gemeente. 

Het ledenaantal steeg van 561 naar 570. 

De Nieuwe Hollandse Water Linie heeft de status bemachtigd van Unesco Werelderfgoed. 



 

3. Toelichting penningmeester op de V&W-rekening en de balans 2021. 

De penningmeester licht toe dat hij de “ boekenreserve “  heeft aangesproken voor de 

ontwikkeling- en publicatie van de digitale beeldbank. De geplande meerjarige afschrijving voor de 

beeldbank komt daarmee te vervallen, de kosten worden nu ineens in het lopende boekjaar 

genomen. Op een vraag uit de vergadering geeft hij aan dat de daling van de bestemmingsreserve 

te maken heeft met de kosten die tot nu toe voor de beeldbank zijn gemaakt. Tevens geeft hij een 

toelichting op de bestemmingsreserves met betrekking tot publicaties, extra uitgave van een 

tijdschrift, boeken, huisvesting en informatieborden.  Tenslotte geeft de penningmeester aan dat 

het zijn voornemen is om in het komende boekingsjaar aandacht te schenken aan het onderwerp   

“ hergroepering en sanering bestemmingsreserves “. Tevens licht hij toe dat de “algemene reserve” 

alleen gebruikt wordt voor dagelijkse uitgaven. 

 

4. Verslag van de kascommissie over het financiële beheer 2021. Decharge 

penningmeester en bestuur. 

De kascommissie, bestaande uit Ad van Dongen en Bertine Oosthoek, geeft aan een goed gesprek 

met de penningmeester te hebben gehad, waarbij alle vragen van de commissie zijn beantwoord 

en de cijfers een nauwkeurige weergave van de werkelijkheid zijn. De controle is positief afgerond 

en de commissie stelt de vergadering voor het bestuur en de penningmeester decharge te 

verlenen. De vergadering gaat akkoord met dit voorstel. 

 

5. Benoeming leden kascommissie en reserve lid voor het boekjaar 2022. 

Ad van Dongen geeft aan beschikbaar te zijn voor deze taak voor het komende jaar. Hetzelfde 

geldt voor Frank Wagenaar. Het bestuur dank de heren hiervoor. Op de vraag van het bestuur of er 

in de vergadering belangstelling bestaat om als reserve lid te fungeren, komt helaas geen positieve 

reactie. De voorzitter stelt vast dat deze oproep meegenomen zal worden in onze nieuwsbrief.   

 

6. Toelichting van de penningmeester op de begroting 2022. 

Desgevraagd geeft de meerderheid van de vergadering aan akkoord te gaan met een toekomstige 

lustrumreservering ten bedrage van euro 1.000 per jaar over de komende 5 jaar. Verder heeft de 

vergadering geen vragen of opmerkingen over de begroting 2022. 

Tevens wordt stilgestaan bij de door het bestuur voorgestelde contributieverhoging van 1 euro 

voor het komende jaar. De penningmeester geeft aan dat het bedrag op de begroting- afgerond- 

inclusief deze voorgestelde verhoging is. De meerderheid van de vergadering stemt tegen het 

voorstel van het bestuur om de contributie met 1 euro te verhogen.. 

 

7. Toelichting op de lopende zaken en beleidsvoornemens van de HKB 2022.  



De voorzitter geeft een korte toelichting op diverse plannen die het bestuur heeft voor het 

komende jaar. 

Er zal contact gezocht worden met de historische kringen in Loenen en Maarssen, om te bezien of 

de onderlinge samenwerking tussen deze 3 kringen verder aangehaald kan worden. De afgelopen 

jaren is die samenwerking voor diverse onderwerpen al versterkt, de opgedane ervaringen zijn 

uiterst positief, dus we willen die weg graag verbreden. 

 

Het doel is om het aantal lezingen te verhogen naar 4 per jaar, bij voorkeur één per kwartaal. 

We worden in toenemende mate geconfronteerd met veiligheid voorschriften van de gemeente 

met betrekking tot het gebruik van onze werkruimte in Boom & Bosch. Feitelijk komt het er op 

neer dat we alleen nog maar van onze ruimte gebruik kunnen maken als de bode er toch al is voor 

andere doeleinden. Wij verwachten dat we noodgedwongen naar een andere ruimte moeten gaan 

zoeken, omdat de openingstijden van het gebouw van week tot week kunnen verschillen en je dus 

eigenlijk geen afspraak op langere termijn kunt inplannen. Wordt vervolgd ! 

Er wordt krachtig en in nauw overleg met het RHC doorgewerkt aan de realisatie van het Jumbo 

plaatjesalbum. Het gaat om een boekwerk met meer dan 200 plaatjes en laagdrempelige - 

toegankelijke tekstblokken in divers formaat. 

Het werk aan de beeldbank zal een extra impuls moeten krijgen. Wat zijn de grote voordelen van 

deze techniek en hoe ga je er mee om, zijn vragen waarop het antwoord moet worden gegeven. 

De voorzitter geeft aan dat onze kring diverse werkgroepen kent, die hij opsomt, en doet een 

beroep op alle leden van de HKB – ook daarbuiten – om deel te nemen aan die activiteiten, zodat 

de werklast over meer personen gespreid kan worden. De redactiecommissie is bijvoorbeeld zo’n 

mogelijkheid, waarbij we op zoek zijn naar meer redacteuren en grotere betrokkenheid. 

 

8. Wat verder ter tafel komt / Rondvraag. 

 

Er wordt op gewezen dat samenwerking met andere kringen een grote meerwaarde kan opleveren 

bij tal van activiteiten die zich in onze Kring afspelen. 

De suggestie wordt gedaan dat door het organiseren van deelprojecten binnen werkgroepen, deze 

makkelijker aan de benodigde hulpkrachten kunnen komen.  

 

9. Sluiting.                                                                 

 

    

 


