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Notulen Algemene Ledenvergadering dd 30 maart 2017 
 
Bestuursleden aanwezig: mw. N.E. (Liesbeth) Lemckert (voorz.), H. (Henk) van Hees (vicevoorzitter),  
J.L.A. (Joost) Bos (penningmeester), J.J. (Jaap) Groeneveld (secretaris), mw. E.C.M. (Betsy) Seure,  
J.B. (Bart) Nouwens (bestuurslid).  
Bericht van verhindering: geen. 
Aantal aanwezigen (incl. bestuur): 20 leden (voor de pauze, tijdens de presentatie 37 leden en niet-leden) 
 
1. Opening 
Nadat van 20.00 tot 21.15 uur de presentatie ‘Groei van Eemnes - Van 2000 tot 9000 inwoners 1938-2016’, 
in aanwezigheid van zes van de levende duizendste Eemnessers, werd om 21.30 de statutair vereiste 
Algemene Ledenvergadering geopend door de voorzitter. 
Zij heet allen hartelijk welkom en memoreert het overlijden van ons trouwe lid en vrijwilliger Leonie de Groot. 
Leonie de Groot overleed na een kort ziekbed. Leonie heeft jaren ervoor gezorgd dat de Oudheidkamer er 
blinkend uit zag. Ook was zij regelmatig als gastvrouw aanwezig op de zaterdagmiddag. We zullen haar 
gezellige aanwezigheid op de zaterdagmiddagen missen. 
 
2. Notulen Alg. Ledenvergadering 31 maart 2016 en Bijzondere Ledenvergadering 3 nov. 2016 
In verband met de tussentijds aanstelling van Joost Bos als nieuwe penningmeester in het bestuur hielden 
we het afgelopen jaar twee ledenvergaderingen. Er zijn geen vragen of opmerkingen, waarna de verslagen 
bij acclamatie worden goedgekeurd, met dank aan de secretaris. 
 
3. Jaarverslag 2016 
De voorzitter licht kort een aantal hoofdpunten uit het verslag: 

- De herdenking van de Zuiderzeevloed van 1916, die een zeer grote belangstelling genoot. 
- De meeste monumenten werden herkenbaar gemaakt door het aanbrengen van borden en schildjes.  
- We sloten een mooie tentoonstelling af over de merklappen. Een tentoonstelling die landelijke 

bekendheid kreeg. Nu kunt u van alles zien en te weten komen over de streekdrachten. 

- Werkgroepen zijn soms herkenbaar en soms meer achter de schermen bezig geweest met 
uiteenlopende zaken van familiegeschiedenissen, oude foto’s tot verbetering van de digitale technieken 
om de gegevens over de geschiedenis van Eemnes goed vast te leggen en toegankelijk te maken. 

- En natuurlijk is daar het kwartaalblad dat iedere keer weer een variatie aan verhalen heeft. 
- Trouwens, kijkt u ook weleens op onze vernieuwde website? Dat is beslist de moeite waard. 
De voorzitter vraagt of er nog vragen over of opmerkingen op het jaarverslag zijn. Er zijn geen vragen of 
opmerkingen op het verslag wordt bij acclamatie goedgekeurd. 
 
4. Verslag van de kascommissie over 2016 
De kascommissie voor het boekjaar 2016 bestond uit mw. H. (Henny) Bouma en dhr. J. (Jaap) Frantsen. 
Henny Bouma voert het woord, terwijl Jaap Frantsen verhinderd was. Zij vertelt dat zij samen met Jaap 
Frantsen de opnieuw opgezette financiële administratie heeft onderzocht. [De digitale boekhouding van de 
overleden penningmeester Stef van Zanden was verloren gegaan; toel. secr.] De nieuwe administratie was 
goed en netjes verzorgd en gaf geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Namens de kascommissie, 
conform het verslag van de commissie, stelt zij 2016 goed te keuren, met dank aan de penningmeester, de 
heer J. Bos. Hiermee wordt bij acclamatie ingestemd. De voorzitter bedankt de commissie voor de uitvoering 
van haar taak. Henny Bouma wil hierna nog in het bijzonder benadrukken dat zij bijzondere waardering heeft 
voor Joost Bos om uit een doos overgedragen papieren een nieuwe boekhouding te creëren. 
De voorzitter vraagt om decharge van het bestuur over het afgelopen boekjaar, waarmee eveneens bij 
acclamatie wordt ingestemd.  
 
5. Financieel jaarverslag 2016 en Begroting 2017 
De penningmeester geeft enige toelichting over de cijfers van 2016. Aan de inkomstenzijde is per saldo ruim 
€1000 meer binnengekomen dan begroot, hoewel er minder contributies zijn geïnd door iets terugval in 
ledental. De inkomsten van het Klokkenluidersgilde betreffen die welke worden ontvangen voor bijzondere 
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gelegenheden in het Dikke Torentje. Aan de uitgavenzijde is bijna €1000 meer uitgegeven, wat vooral zit in 
hogere uitgaven voor het kwartaalblad. Het blad heeft een groot aanbod aan tekst, zodat voor 2017 een 
verhoogd bedrag wordt begroot. De Onderhoudskosten van 2016 zitten vooral in het schilderwerk aan de 
grote deuren van de Oudheidkamer. De begroting voor 2017 weerspiegelt de verwachtingen en de huidige 
praktijk. Hoewel wederom in 2017 wordt ingeteerd op het eigen vermogen, of liever ‘algemene reserve’, stelt 
de penningmeester dat dit verantwoord is gezien de omvang daarvan; HKE doet geen onzinnige uitgaven. 
Er zijn geen vragen of opmerkingen. Bij acclamatie wordt de begroting voor 2017 goedgekeurd. 
 
6. Benoeming kascontrolecommissie voor het boekjaar 2017 
Henny Bouma treedt af. Jaap Frantsen zal voor de tweede keer deelnemen, terwijl dhr. P (Peter) Springer 
zich als tweede commissielid beschikbaar stelt. Desgevraagd door de voorzitter, stelt geen van de 
aanwezige leden zich beschikbaar als reservelid. Bij acclamatie worden de leden van de kascommissie 2017 
aangesteld. [Opm.: Na de vergadering heeft Eline Lemstra zich aangeboden als reservelid.] 
 
7. Verkiezing bestuur 
Vier bestuursleden zijn dit jaar statutair aftredend. Liesbeth Lemckert, Jaap Groeneveld en Dick 
Scherpenzeel zijn daarvan herkiesbaar. Er hebben zich bij de secretaris geen tegenkandidaten gemeld, 
waarna de voorzitter de vergadering voorstelt om deze drie bestuursleden opnieuw aan te stellen. Dit wordt 
bij acclamatie bekrachtigd. 
Bart Nouwens is niet herkiesbaar en van hem wordt afscheid genomen nadat hij zes jaar deel uitmaakte van 
het bestuur. De voorzitter bedankt hem voor het werk dat hij tot nu toe heeft gedaan met een bloemetje en 
enkele woorden. Bart heeft zich in het bijzonder verdienstelijk gemaakt met de inrichting van de 
tentoonstellingen, samen met Ruud Ham en Joop Smids. Op Barts initiatief is een nieuwe weg ingeslagen 
met de presentatievorm en een opfrissing van de Oudheidkamer. Bart verdwijnt wel uit het bestuur, maar 
blijft de tentoonstellingen verzorgen.  
Momenteel is er nog geen opvolger voor Bart als bestuurslid. De voorzitter vraagt ook de leden om 
potentiële kandidaten te suggereren.  
 
8. Activiteiten en mededelingen 
De voorzitter doet een ronde langs de bestuursleden om wat over hun activiteiten te vertellen. 
 
Liesbeth Lemckert: ‘De HKE heeft momenteel ruim 760 leden. Dat zijn er veel, maar Eemnes groeit, dus 
hopen we ook op een groeiend aantal leden. We zijn dan ook heel blij dat de gemeente in samenwerking 
met het projectbureau Zuidpolder werkt aan een welkomstpakket voor nieuwe inwoners waar een tegoedbon 
voor een gratis jaar lidmaatschap van de HKE in komt.  
We zien de vereniging graag groeien, maar dat betekent ook meer werk aan de winkel voor onze 
vrijwilligers. Als u interesse heeft om iets te doen, neem dan contact op met een van de bestuursleden. Dit 
jaar willen we de mogelijkheden om de toren te beklimmen uitbreiden tot drie dagen: Koningsdag, Open 
monumentendag en tijdens de wandelvierdaagse. Dat vraagt om meer vrijwilligers voor begeleiding. 
En heel specifiek zoeken we een paar collectanten voor de collecte van het Anjerfonds op vrijdagavond 19 
en zaterdag 20 mei. We staan met de collectebussen beide keren op de Minnehof en bij de Boni op 
Torenzicht. Het leuke van deze collecte is dat we de helft van de opbrengst als HKE zelf mogen houden. Er 
zijn al een aantal mensen die mee willen doen, maar we kunnen zeker nog een paar collectanten erbij 
gebruiken. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij de Jaap Groeneveld. 
Bij de deur staat een mandje. Een bijdrage in de onkosten voor deze avond daarin wordt door onze 
penningmeester zeer op prijs gesteld.’ 
 
Jaap Groeneveld vertelt iets over zijn activiteiten naast het secretariaat. Een groot deel daarvan wordt 
bepaald door de Werkgroep Documentatie, waarin hij samen met Marian Springer op woensdagochtenden 
allerhande documentatie beschrijft en traceerbaar maakt. Inmiddels is een index ontstaan van ruim 400 
pagina’s waarin op woorden kan worden gezocht, familienamen, zaken, voorvallen. Daarnaast helpt hij Hein 
van Roij met schenkingen en voorwerpen. Verder ‘schrijft hij ook wel eens een stukje’. 
 
Henk van Hees vertelt iets over de Werkgroep Interviews. Daarin is een vacature ontstaan en er wordt 
uitgekeken naar een nieuw lid die eenmaal per jaar een interview wil doen met een Eemnesser. Verder is de 
Werkgroep Genealogie gestart met ‘Eemnesser bakkers door de eeuwen heen’. Het opmerkelijke is dat 
deze meestal op vast plaatsen woonden en dat het beroep van vader op zoon overging, generaties lang. 
Mochten er liefhebbers zijn die mee willen doen, dan zijn die van harte welkom. 
 
Joost Bos doet voornamelijk het penningmeesterschap en wil het daarbij houden. 
 
Betsy Seure regelt elk half jaar het rooster voor de gastheren en –vrouwen. Verder doet ze ook de 
organisatie van Open Monumentendag. Desgevraagd, ook het gemaal. Dit jaar wordt deze georganiseerd in 
samenwerking met die Historische Kringen Blaricum en Laren in het kader van het thema ‘Boeren, burgers 
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en buitenlui’. Er wordt een fietstocht georganiseerd door de drie gemeenten en langs de monumenten. 
Daarbij zal de tocht ook voeren langs de Blommenhoeve, waar de Historische Kringen stands zullen hebben. 
 
Dick Scherpenzeel vertelt dat hij verantwoordelijk is voor de ICT en samenwerkt met Bert Klein Nagelvoort, 
die vooral op verzoek van de werkgroepen de database verder aanpast en verbetert. Daarnaast zal dit jaar 
werk gemaakt worden van het opslaan en beschrijven van videobeeldmateriaal. 
 
Bart Nouwens vertelt over de tentoonstellingen. In verband met Open Monumentendag is de tentoonstelling 
Streekdrachten in Eemnes tot dan verlengd, want dezelfde drachten werden ook in de beide andere 
gemeenten gedragen. Er wordt gewerkt aan een nieuwe tentoonstelling: werk van kunstschilderes Coraline 
Bäcker. Zij werkt al aan een schilderij voor deze gelegenheid. 
 
9. Rondvraag 
De voorzitter vraagt de aanwezigen of er nog vragen zijn. Die blijken er niet te zijn. 
 
10. Sluiting ledenvergadering 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de ledenvergadering om ca. 22.00 uur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jaap Groeneveld, 16-05-2017    Liesbeth Lemckert 


