HISTORISCHE KRING EEMNES
Secretariaat: Wakkerendijk 1, 3755 DA Eemnes, Tel. (035) 531 0038
info@historischekringeemnes.nl – www.historischekringeemnes.nl
Het heden heeft zijn
wortels in het verleden
en vormt de basis
voor de toekomst

Notulen Algemene Ledenvergadering 4 april 2019 in De Hilt
Bestuursleden aanwezig (alle):
mw. N.E. (Liesbeth) Lemckert (voorz.), H. (Henk) van Hees (vicevoorzitter), mw. E.C.M. (Betsy) Seure
(penningmeester), J.A. de Bruijn (secretaris), J.J. (Jaap) Groeneveld, D.E.C. (Dick) Scherpenzeel en W.
(Wiebe) van IJken
Aantal aanwezigen in de zaal (incl. bestuur): 60 leden (voor de pauze geteld)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------1.
Opening
Om ca. 20.05 opent de voorzitter de vergadering met een woord van welkom.
Op voorstel van de voorzitter wordt aan de agenda na punt 8 een als extra agendapunt toegevoegd nr. 8A.
‘40 jaar HKE’.
Met inachtneming van deze toevoeging wordt de agenda conform vastgesteld.
2.
Notulen Algemene Ledenvergadering 5 april 2018
De notulen worden door de vergadering overeenkomstig vastgesteld, met dank aan de secretaris.
3.
Jaarverslag 2018
De voorzitter licht het verslag hoofdpuntsgewijs nader toe. In het bijzonder noemt zij de volgende zaken:
- De zeer succesvolle tentoonstelling over de Eerste Wereldoorlog. Dat leidde tot bijzondere verhalen van
mensen voor wie deze periode een grote invloed heeft gehad in hun eigen leven.
- De plaatsing van een informatiebord op het oude deel van de gemeentelijke begraafplaats, het herplaatsen
van de grenspaal in de tussenberm van de A27 en de voorbereiding voor informatieborden nabij de
grenspalen.
- Een fietsroute door monumentaal Eemnes.
- In 6 achtereenvolgende kwartaalbladen artikelen over de bakkers van Eemnes. Die serie wordt vanavond
afgesloten met een film over bakkerij Heek, gemaakt door Fijtje Heek.
e
- Het 4 kwartaalblad dat dankzij bakkerij Tetteroo in heel Eemnes bezorgd kon worden.
- Tweemaal is het toren beklimmen verzorgd. Op Koningsdag gebeurde dat weer in combinatie met het
abseilen.
- De leerlingen van groep 6, 7 en 8 van de basisscholen kregen de herdruk van het boekje ‘Eemnes waar ik
woon’.
- Heel bijzonder was de postume uitreiking van de Yad Vashem aan het echtpaar Mol-van Middendorp en
Jaap Huismans, onderduiker en verzetsman, in aanwezigheid van familieleden vanuit de halve wereld.
Tot slot verwijst zij naar het jaarverslag. Dat alles dankzij bijna 90 vrijwilligers die zich soms in de spotlights
en vaak achter de schermen inzetten voor de HKE. De voorzitter dankt al die enthousiaste vrijwilligers die
van de HKE een bloeiende vereniging maken.
De voorzitter vraagt of er nog vragen en/of opmerkingen over het jaarverslag zijn. Aangezien die er niet zijn
wordt het verslag door de vergadering goedgekeurd, met dank aan de secretaris.
4.
Verslag van de kascommissie over 2018
De kascommissie voor het boekjaar 2018 bestond uit mevrouw E. (Eline) Lemstra-Meissner en P. (Peter)
Springer. Peter Springer leest het verslag voor. Hieruit blijkt dat na controle de financiële administratie in
orde is bevonden en de kascommissie adviseert de ledenvergadering om het bestuur, en daarmee ook de
penningmeester te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid. Hiermee wordt bij acclamatie
ingestemd. De voorzitter dankt de commissie voor de uitvoering van haar taak.
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5.
Financieel jaarverslag 2018 en Begroting 2019
Het financieel overzicht, met balans en de concept begroting 2019 heeft ter inzage gelegen en is ter
vergadering voor de leden beschikbaar. De penningmeester meldt als eerste dat ieder lid de contributie over
2018 heeft voldaan en dat met ingang van 2019 de contributienota jaarlijks in maart zal worden verstuurd.
Hierna geeft zij puntsgewijs toelichting op de cijfers van 2018. Het positieve resultaat wat dat heeft
opgeleverd is inmiddels toegevoegd aan het eigen vermogen.
Op gelijke wijze licht de penningmeester de begroting 2019 toe.
De stukken en de toelichting daarop geven de aanwezigen geen aanleiding tot verdere vragen, waarna de
behandeling van dit onderwerp wordt afgesloten.
6.
Benoeming kascontrolecommissie voor het boekjaar 2020
Peter Springer treedt af en Eline Lemstra zal voor de tweede keer deelnemen. Als tweede lid wordt
aangewezen de heer A. (Arnold) Raven die reservelid was. Desgevraagd door de voorzitter, stelt de heer J.
(Johan) van Oostrum zich beschikbaar als reservelid. Bij acclamatie worden deze leden van de
kascommissie 2019 aangesteld.
7.
Verkiezing bestuur
Drie bestuursleden zijn dit jaar statutair aftredend. Allen, te weten mevrouw N.E. (Liesbeth) Lemckert, en de
heren J.J. (Jaap) Groeneveld (voor de periode van één jaar) en D.E.C. (Dick) Scherpenzeel stellen zich
herkiesbaar. Voorts hebben er zich geen tegenkandidaten gemeld.
De voorzitter verzoekt de vergadering de herverkiesbare bestuursleden te herbenoemen als bestuurslid,
e.e.a. zoals voorgesteld . De vergadering besluit dienovereenkomstig.
8.
Activiteiten en mededelingen
De voorzitter doet een ronde langs de bestuursleden en elk lid licht kort toe met welke zaken hij/zij zich
binnen het bestuur in het bijzonder bezig houdt.
De voorzitter sluit deze ronde af met een aantal mededelingen:
- Zij meldt dat de HKE naast de huidige vrijwilligers nog meer vrijwilligers zoekt voor de meer specifieke
taken. De oproepen daarvoor staan met regelmaat in de kwartaalboekjes. Momenteel wordt met enige
urgentie ondersteuning gezocht bij het opmaken van het kwartaalblad. Zij roept de aanwezigen op hierover
mee te denken en zij die belangstelling hiervoor hebben zich te melden.
- Voorts vraagt zij de aanwezigen om zich op te geven als collectant bij het houden van de jaarlijkse
Anjercollectie, die dit jaar wordt gehouden op 24 en 25 mei. Zij kunnen zich aanmelden bij bestuurslid Jaap
Groeneveld.
- Zij vertelt dat de kwartaalbladen die gaan over de bakkers en het boek van de Balletjeswinkel tot Minnehof
achterin de zaal te koop zijn, evenals de Eemnesser vlag. Zij gaat er van uit dat deze tijdens de feestweek in
september in heel Eemnes wappert!
- Als laatste attendeert ze op de melkbus achterin de zaal voor de vrijwillige bijdragen.
8A.
De voorzitter doet kort verslag van de activiteiten die in het kader van 40 jaar HKE op touw zijn gezet, zoals
daar zijn: een reünie die inmiddels is gehouden met oud (bestuurs)leden en de opening van een nieuwe
tentoonstelling in de Oudheidkamer, het initiatief om een nieuw boek uit te brengen over (oude) naamgeving
van wegen, erven, huizen, landerijen enz. in Eemnes, een nog op te zetten tentoonstelling met bijzondere
foto’s van en in Eemnes, verhalen over Eemnes en een kwartaalblad in een meer feestelijke uitvoering.
In dat kader vraagt zij lid van het eerste uur en nog steeds actief vrijwilligster van de HKE, mevrouw Bertie
van Wijk-Blom naar voren en interviewt haar over haar werkzaamheden voor en ervaringen met de HKE in al
die jaren. Aansluitend vraagt zij de vergadering ermee in te stemmen dat zij staande de vergadering wordt
aangewezen als erelid. De vergadering besluit unaniem en na ondertekening door alle bestuursleden van de
daarbij horende oorkonde wordt deze haar –onder applaus- door de voorzitter overhandigd en door haar in
dank aanvaard. Tevens krijgt ze daarbij een bos bloemen overhandigd.
9.
Rondvraag
De voorzitter vraagt de aanwezigen of er nog vragen zijn. Er zijn vier opmerkingen/vragen:
Jan Out licht toe dat hij op 18 april a.s. tijdens het Rondje Cultuur in De Hilt een presentatie zal geven
over de totstandkoming van het Vrijheidsmonument aan het Plantsoen.
Dick Scherpenzeel wijst tot slot nog op de mogelijk om voor 15 april a.s. nog foto’s in te zenden voor de
fotowedstrijd. Nadere informatie hierover is te vinden in het kwartaalblad.
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10.
Sluiting ledenvergadering
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter het officiële deel van de ledenvergadering om 20.50 uur.

Aldus vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering
gehouden op 2 april 2020
Secretaris,
Voorzitter,

Jan de Bruijn

Liesbeth Lemckert

Na de pauze
Na de pauze (inmiddels ca. 100 personen aanwezig) werd vanaf 21.10 uur tot ca. 22.00 uur een door Fijtje
Heek rond 1976 gemaakte (zwart-wit, zonder geluid) film vertoond, gemaakt van de bakkerij van haar vader
Arie Heek op Wakkerendijk 3.
De film werd vooraf, tijdens en na afloop van de vertoning van nader commentaar voorzien door Fijtje en zij
beantwoordde vele vragen. De presentatie was een feest van herkenning, herinneringen en anekdotes.
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