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Secretariaat: Wakkerendijk 1, 3755 DA Eemnes, Tel. (035) 531 0038 
 

info@historischekringeemnes.nl – www.historischekringeemnes.nl 
 
 
 

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 5 april 2018 
 
Bestuursleden aanwezig (alle): 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,  
Bericht van verhindering: dhr. J. Frantsen (lid kascommissie) 
Aantal aanwezigen (incl. bestuur): 33 leden (voor de pauze geteld) 
 
1. Opening 
Om ca. 20.05 opende de voorzitter de vergadering door iedereen welkom te heten. Aan ingekomen 
berichten is er alleen de gemelde verhindering van Jaap Frantsen, lid van de kascommissie. De agenda 
wordt hierna zonder wijzigingen afgehandeld. 
 
2. Notulen Algemene Ledenvergadering 30 maart 2017 
De voorzitter vraagt per pagina of er opmerkingen op het verslag zijn. Na de vaststelling dat die er niet zijn, 
wordt het verslag bij acclamatie goedgekeurd, met dank aan de secretaris. 
 
3. Jaarverslag 2017 
De voorzitter licht kort een aantal hoofdpunten uit het verslag: 
- De presentatie over de groei van Eemnes op de ALV, evenals de films van 2002 (o.a. berging grote 

vrachtauto) op de Herfstavond, hebben enkele mooie verhalen opgeleverd.  

- Afgelopen jaar kon driemaal de toren van de Grote Kerk worden beklommen, terwijl het abseilen een 
vast onderdeel van Koningsdag lijkt te worden.  

- Het boek over het Dikke Torentje van Evert van Andel kwam uit en kreeg enkele mooie recensies.  
- Leerlingen van groep 6 van de basisscholen schonken HKE werkstukken als brieven aan de toekomst. 
- De tentoonstelling over streekdrachten werd afgesloten, maar één wand behoudt portretten van 

Eemnessers in streekdracht. De tentoonstelling met werk van Coraline Bäcker daarna loopt tot in mei. 

- Diverse vaste activiteiten vonden plaats, zoals het uitbrengen van het kwartaalblad, verhalen in De 
Rotonde en vele andere zaken, ondersteund door onze ruim 80 vrijwilligers. 

De voorzitter vraagt of er nog vragen over of opmerkingen op het jaarverslag zijn. Die zijn er niet en het 
verslag wordt bij acclamatie goedgekeurd, met dank aan de secretaris. 
 
4. Verslag van de kascommissie over 2016 
De kascommissie voor het boekjaar 2017 bestond uit de heren J. (Jaap) Frantsen en P. (Peter) Springer. 
Omdat Jaap Frantsen verhinderd was, leest Peter Springer het verslag voor. Hieruit blijkt dat na controle de 
financiële administratie in orde is bevonden en de kascommissie adviseert de ledenvergadering het bestuur, 
en daarmee ook de penningmeester Joost Bos, te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid. Hiermee 
wordt bij acclamatie ingestemd. De voorzitter bedankt de commissie voor de uitvoering van haar taak. 
 
5. Financieel jaarverslag 2017 en Begroting 2018 
De penningmeester geeft enige toelichting over de cijfers van 2017. De administratie wordt uitgevoerd op 
kasbasis, d.w.z. de dagelijkse mutaties van de bankrekeningen en een kleine kas worden rechtstreeks 
gemuteerd en gerubriceerd in een kas- en bankboek. Met behulp van een proefsaldibalans wordt een 
getrouw en transparant beeld van de financiële situatie van de vereniging gegeven. Hij licht verschillende 
posten nader toe volgens een aan de secretaris overgedragen ‘Toelichting op de jaarcijfers van HKE 2017’.  
Bijzondere posten onder Bezittingen in het Financieel overzicht per 31 december 2018 zijn: de voorraad 
postzegels (€860) als een restant van een bulkaankoop uit eind 2016, die een voordeel van €120 opleverde 
door opgetreden prijsstijgingen; een vordering van €400 uit 2017 i.v.m. klokkenluiden in Het Dikke Torentje, 
die inmiddels is ontvangen. Onder Schulden gaat het om: het laatste restant van de 4-jarige subsidie voor 
Open Monumentendag in 2018 (€317); de schenking van €954 van de Rabo Clubkasactie die is bedoeld 
voor de herdruk van 1500 exemplaren van het boekje ‘Eemnes, waar ik woon’ in 2018; €125 als 
inkoopwaarde van verkochte boeken ‘Het Dikke Torentje’, die inmiddels ook is betaald. Het bedrag van €315 
uit 2016 van de Vrienden van de Oudheidkamer is besteed aan renovatie van de wc’s. Het positieve saldo is 
toegevoegd aan het eigen vermogen.  
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In de begroting van 2018 is onder Baten het restant van de 4-jarige subsidie opgevoerd. Het bestuur streeft, 
samen met de redactie van het kwartaalblad, om de middelen te benutten voor meer kleur en/of pagina’s. Bij 
acclamatie wordt de begroting voor 2018 goedgekeurd evenals het voorstel om het batig saldo van €3020 
over 2017 te reserveren voor de viering van het 40-jarig jubileum in 2019. 
De scheidend penningmeester dankt de leden voor het in hem gestelde vertrouwen, de kascommissie voor 
haar werk, Bertie van Wijk die herhaaldelijk hielp met informatie over het ledenbestand en in het bijzonder 
zijn echtgenote Hettie voor het helpen met het opzetten van een nieuwe administratie en digitale ledenlijst.  
Enkele vragen van de leden worden beantwoord door de penningmeester: 

- Waarom staat er €317 subsidie OM-dag op de balans? De gemeente Eemnes heeft in 2015 over de 
jaren 2015 t/m 2018 een bedrag ineens vooruit betaald voor het organiseren van Open 
Monumentendag. Dit is het restant dat daarvan nog over is in 2017 en gereserveerd is voor 2018.  

- Waarom is het eigen vermogen zo groot? Een belangrijk deel daarvan is nodig om te handhaven 
wegens het bezit van een gebouw. 

 
6. Benoeming kascontrolecommissie voor het boekjaar 2017 
Jaap Frantsen treedt af. Peter Springer zal voor de tweede keer deelnemen, terwijl mw. E. (Eline) Lemstra, 
die al reservelid was, zich als tweede commissielid beschikbaar stelt. Desgevraagd door de voorzitter, stelt 
dhr. A. (Arnold) Raven zich beschikbaar als reservelid. Bij acclamatie worden deze leden van de 
kascommissie 2018 aangesteld.  
 
7. Verkiezing bestuur 
Drie bestuursleden zijn dit jaar statutair aftredend. Daarvan stellen dhr. H.A. (Henk) van Hees en mw. E.C.M. 
Seure-van ’t Klooster zich herkiesbaar. Dhr. J.L.A. (Joost) Bos stelt zich niet herkiesbaar. Als kandidaten 
voor een bestuursfunctie hebben zich verkiesbaar gesteld de heren J.A. (Jan) de Bruijn en W. (Wiebe) van 
IJken. Er hebben zich bij de secretaris geen tegenkandidaten gemeld, waarna de voorzitter de vergadering 
voorstelt om de genoemde verkiesbare bestuursleden aan te stellen als bestuurslid. Dit wordt bij acclamatie 
bekrachtigd. 
De voorzitter bedankt Joos Bos voor het werk dat hij heeft gedaan met een bloemetje en enkele woorden. In 
het bijzonder memoreert ze het onder moeilijke omstandigheden, door het plotseling overlijden van Stef van 
Zanden, uit het niets weer de financiële administratie opzetten.  
De nieuwe bestuursleden stellen zich kort voor. Jan de Bruijn was tot medio 2017 griffier bij de gemeente 
Eemnes en daarna gepensioneerd. Hij wil graag een bijdrage leveren aan het werk van HKE, om te 
beginnen het secretariaat overnemen, waarvoor hij is gevraagd. Wiebe van IJken is al vele jaren een actief 
lid in de Werkgroep Genealogie en hij is op zaterdagen in de Oudheidkamer te vinden om mensen te helpen 
met vragen. Ook hij is in 2016 gepensioneerd, zodat hij tijd heeft om het bestuur te versterken. 
 
8. Activiteiten en mededelingen 
De voorzitter doet een ronde langs de bestuursleden om wat over hun activiteiten te vertellen. 
 
Jaap Groeneveld vertelt iets over zijn activiteiten naast het secretariaat. Die worden voor een belangrijk deel 
bepaald door de activiteiten op de woensdagochtend, werkochtend, in de Oudheidkamer. Samen met 
Marian Springer beschrijft hij allerhande documentatie om deze traceerbaar te maken. Achterstallig werk 
nadert completering. Daarnaast helpt hij Hein van Roij met schenkingen en voorwerpen en zo nodig de 
werkgroep Foto’s Algemeen van Ruud Ham en Betsy Seure-van ’t Klooster. Daarnaast doet hij zelf 
onderzoek naar hem interesserende onderwerpen, die soms resulteren in een artikel in het kwartaalblad. Hij 
verzorgd ook meestal de stukjes in De Rotonde. Een nieuw project, waarin hij een actieve rol zal spelen, is 
het jubileumboek dat uitgebracht zal worden in 2019. Hij laat aan Henk van Hees over daarop in te gaan.  
 
Henk van Hees gaat eerst in op het jubileum in 2019. Hij roept ook de leden op om met ideeën te komen 
voor de 40-jarige jubileumviering. Te denken valt daarbij aan suggesties voor tentoonstellingen, publicaties 
in het kwartaalblad, manifestaties. Het idee is om het hele jaar door aandacht te besteden aan het jubileum. 
HKE gaat ook een jubileumboek uitbrengen waarin getoond zal worden de kennis die we binnen HKE 
hebben opgedaan in al die 40 jaar over veld,- huis- straatnamen en andere toponiemen. Henk roept leden 
op om weinig bekende namen aan te dragen.  
Momenteel werkt hij samen met Wiebe van IJken en de Werkgroep Tentoonstellingen (Bart Nouwens en 
Ruud Ham) aan de tentoonstelling over de Eerste Wereldoorlog. Daarbij komen aan de orde het luchtschip, 
mobilisatie, distributie, vluchtelingen, armenondersteuning, Spaanse griep, Oostenrijkse kinderen. Heel 
bijzonder is het contact met twee kinderen van twee uit Oostenrijk afkomstige moeders die als kind bleven. 
De Werkgroep Genealogie heeft veel materiaal gevonden over Eemnesser bakkersfamilies. Fytje Heek is 
gevonden en zij heeft een film over de laatste dagen van bakkerij Heek, die waarschijnlijk in 2019 vertoond 
gaat worden. 
 
Dick Scherpenzeel is verantwoordelijk is voor de ICT-voorzieningen en de technische kant van de database. 
In dat kader onderzoekt hij ook de mogelijkheden voor een beeldbank die op de website kan worden 
getoond. Dit jaar gaat hij de ledenadministratie overnemen van Bertie van Wijk, die hij al helpt met de 
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digitale versie. Hij gaat het beheer en de registratie van de Collectie Beeld en Geluid bij HKE oppakken en 
hij zoekt geïnteresseerden om met hem samen te werken.  
 
Wiebe van IJken doet momenteel vooral archiefonderzoek i.v.m. de komende tentoonstelling over WO I. 
Veel interessants is in de archieven te vinden. Verrassingen waren zaken in de voedselvoorzieningen 
(aardappel schaarste in Eemnes) en tewerkstelling bij boeren voor een half jaar van geïnterneerde Belgische 
soldaten. Zij verveelden zich anders kapot in de kampen en zorgden daardoor voor problemen. 
 
Jan de Bruijn gaat zich eerst richten op de secretariële taken en gaat eventueel later andere zaken van zijn 
belangstelling oppakken. 
 
Betsy Seure zorgt voor de roosters voor de gastheren en –vrouwen en die voor Koningsdag en Open 
Monumentendag. Ze gaat de functie van penningmeester overnemen. 
 
Liesbeth Lemckert, de voorzitter sluit deze ronde af met een viertal mededelingen: 

- In het kader van het Europees jaar van het Erfgoed worden door HKE twee activiteiten ontplooid: het 
creëren van een informatieve fietstocht door Eemnes en op 21 april zal het Eemnesser 
Klokkenluidersgilde van HKE de klokken luiden. Voorts attendeert ze op een gedichtenwedstrijd over 
het erfgoed in Eemland met verwijzing naar onze website.  

- HKE heeft momenteel zo’n 750 leden en 84 vrijwilligers. Voor specifieke taken zoeken we vrijwilligers, 
met verwijzing naar het kwartaalblad. 

- Op vrijdagavond 25 en zaterdag 26 mei zal HKE weer collecteren voor de Anjeractie. Ze vraagt 
geïnteresseerden om te collecteren, die zich dan op kunnen geven bij Jaap Groeneveld. 

- Ze attendeert op de melkbus voor de vrijwillige bijdragen. (De opbrengst was na afloop €59,30). 
 
9. Rondvraag 
De voorzitter vraagt de aanwezigen of er nog vragen zijn. Er zijn vier vragen: 

- Rom van der Schaaf vraagt, met verwijzing naar zijn artikel in het laatste kwartaalblad over foto’s van 
bebouwing, vrijwilligers die mee willen helpen in de Werkgroep Bebouwing. 

- Jan Out vraagt of HKE niet een goede diascanner kan aanschaffen voor het scannen van dia’s en 
eventueel negatieven. Dick Scherpenzeel wil graag meewerken in het zoeken naar een geschikt 
apparaat, want HKE heeft ook veel dia’s. Het bestuur zal dan een aanschaf overwegen. 

- Hetty Bos vertelt dat haar kinderen wel bij haar thuis het kwartaalblad doornemen, maar vaak opmerken 
dat er nooit iets in staat over hun jeugd. Henk van Hees vindt dat dit een goed punt is in verband met 
het interesseren van jongere generaties. Het is de bedoeling dat in het jubileumjaar veel aandacht wordt 
besteed aan de tijd van 40 jaar geleden. 

- Henny Bouwman vraagt wat HKE doet m.b.t. de aanstaande invoering van de nieuwe privacywet. Dick 
antwoordt hierop dat hieraan wordt gewerkt en dat het voor de ledenadministratie eenvoudig is daaraan 
te voldoen. De secretaris vult aan dat we in de praktijk al langer zorgden de privacy van leden te 
beschermen door bijvoorbeeld e-mails aan de vrijwilligers als blinde kopie te versturen. Over het 
omgaan met historische informatie van personen bestaat nog veel onduidelijkheid. 

 
10. Sluiting ledenvergadering 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter het officiële deel van de ledenvergadering om 21.05 uur. 
 
Na de pauze werd vanaf 21.20 eerst een opgenomen interview met Cocky Eek vertoond over het maken van 
haar film Polderziel uit 1998, waarna de film werd vertoond en daarmee oude herinneringen werden 
opgehaald en hoe de polder werd beleefd door de hoofdpersonen. 
 
 
Aldus vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering 
Gehouden op 4 april 2019 
Secretaris,    Voorzitter, 
 
 
 
Jan de Bruijn    Liesbeth Lemckert 


