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Het beoogde programma na de pauze waarin aandacht zou worden geschonken aan ‘75 jaar 
Vrijheid in Eemnes’ is vanwege Corona vervallen en houdt u nog een keer tegoed.  
De HKE kijkt op 2019 terug als een mooi jubileumjaar voor de vereniging. Een overzicht van alle 
activiteiten staat in het jaarverslag. 
De kascommissie heeft de financiële stukken over het boekjaar 2019 onderzocht en is tevreden. 
De leden van de kascommissie worden bedankt en de nieuwe kascommissie wordt vastgesteld. 
Een overzicht van de financiële stukken was reeds op de website gepubliceerd. Daaruit blijkt dat 
de HKE er financieel gezond voor staat. Er kon wat geld toegevoegd worden aan de reserves om 
daarmee het hoofd te kunnen bieden aan te verwachten grotere uitgaves. De Corona epidemie 
heeft  in 2020 invloed op de financiën. Dat zal komend jaar uit de jaarcijfers van 2020 blijken.  
Van de vijf bestuursleden die aftredend waren, worden er vier herbenoemd. Alleen Jaap 
Groeneveld heeft zich niet herkiesbaar gesteld en is inmiddels afgetreden. Er wordt nog gezocht 
naar een opvolger. De voorzitter dankt Jaap voor zijn grote inzet voor de HKE. Jaap heeft veel 
onderzoek gedaan en veel in beweging gebracht in de afgelopen jaren. Hij deed onderzoek naar 
de Eemnesser vlag en stimuleerde het schrijven van een boek met namen van onder meer 
velden, erven en huizen van Eemnes. Hij vertaalde het boek De Canon van Eemnes naar de 
inmiddels veel besproken Canontegels die helaas zo’n ongelukkige start kregen op de 
Braadkamp. Gelukkig hebben ze nu, in hun nieuwe uitvoering, een betere plaats gekregen in het 
Huis van Eemnes. Jaap verbeterde het documentatiesysteem en werkte mee aan de diverse 
openbare informatieborden in de openbare ruimte zoals op de algemene begraafplaats, bij het 
Mennegat monument en het recentelijk geplaatste bord over de grenspalen bij de 
Stachouwerweg. Ook in de Rotonde waren vaak teksten van zijn hand te vinden. En niet te 
vergeten, Jaap was een groot deel van de 11 jaar dat hij in het bestuur zat, onze secretaris. Een 
taak die hij in 2018 zorgvuldig overgedragen heeft aan Jan de Bruijn.  
Een lijst die ongetwijfeld aanvulling behoeft, maar die vooral aangeeft dat Jaap een zeer 
waardevolle bestuurder is geweest voor de HKE.  
 
De voorzitter heeft veel lof voor het prachtige team vrijwilligers dat ook het afgelopen jaar onder 
bijzondere omstandigheden het werk van de HKE heeft doorgezet. Nieuwe vrijwilligers hebben 
zich gemeld en twee vrijwilligers zijn overleden. Bart Nouwens overleed plotseling. We hebben 
hem leren kennen als een vaardig bestuurder maar vooral als humoristisch en creatief teamlid die 
samen met Ruud Ham vernieuwingen heeft aangebracht in de opzet van onze tentoonstellingen in 
de Oudheidkamer.  
Ook Jan van Hamersveld is overleden en daarmee heeft zijn vrouw Sien ook haar 
werkzaamheden gestopt. Samen hebben ze zich vele jaren ingezet voor de HKE. Sien haar foto’s 
blijven een speciale plek houden in ons archief.  
Helaas stopt Hans van Gelder eind dit jaar. Zijn gezondheid levert hem steeds meer beperkingen 
op. Hans heeft vele jaren trouw de opmaak van het kwartaalblad verzorgd. Hij plande zelfs zijn 
vakanties om de productie van het kwartaalblad heen. Ook verzorgde hij de opmaak van diverse 
boeken zoals Van ballenwinkeltjes tot Minnehof en de Canon van Eemnes.  
Naar een opvolger met bij voorkeur grafische ervaring wordt gezocht en suggesties zijn zeer 
welkom. De Oudheidkamer was vanwege de Coronamaatregelen een poos gesloten. Met 
passende maatregelen kunnen bezoekers er nu gelukkig weer terecht, onder meer voor het 
bezoeken van de tentoonstelling over de zes jubilerende verenigingen. 
Er wordt nog hard gewerkt aan het namen-boek door een team auteurs. Door noest speurwerk 
kwamen er veel meer gegevens boven water dan verwacht en de verwerking daarvan kost tijd.  
De voorzitter sloot deze bijzondere vergadering af. 
De volledige tekst wordt te zijner tijd gepubliceerd op de website. 


