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Het heden heeft zijn
wortels in het verleden
en vormt de basis
voor de toekomst

CONCEPT

Verslag Algemene Leden Vergadering 23 september 2021
Bestuursleden aanwezig: mw. N.E. (Liesbeth) Lemckert (voorz.), H. (Henk) van Hees (vicevoorzitter), mw.
E.C.M. (Betsy) Seure (penningmeester), D.E.C. (Dick) Scherpenzeel en W. (Wiebe) van IJken en ca. 30
belangstellenden
Afwezig: J.A. de Bruijn (secretaris)
Notulist: Jaap Groeneveld
In verband met de coronabeperkingen kon pas op deze datum weer een gewone Algemene
Ledenvergadering worden gehouden, zij het op gepaste afstand tussen de aanwezigen in de grote sportzaal
van het Huis van Eemnes.
1.
Opening
De voorzitter opent de vergadering met een welkom aan allen en is verheugd dat er eindelijk, zij het met
enkele overkomelijke beperkingen, een gewone vergadering kan worden gehouden. Zij memoreert dat door
de coronabeperkingen een aantal publieksactiviteiten van de vereniging niet door konden gaan, maar dat er
achter de schermen niet stil is gezeten, zoals in de loop van de vergadering zal blijken.
Afgemeld wegens verhindering hebben zich: Jaap Frantsen, Bertie van Wijk en secretaris Jan de Bruijn.
Jaap Groeneveld (tevens als gewoon lid aanwezig) fungeert daarom als notulist.
Aanwezig zijn in totaal zijn aanwezig 37 leden, inclusief de 5 overige bestuursleden.
2.
Notulen Algemene Ledenvergadering 5 november 2020
De voorzitter vraagt de vergadering of er opmerkingen op het verslag zijn. Jaap Groeneveld vraagt wat
onder 9. Rondvraag bedoelt was in de onduidelijke tweede zin. Die moet beginnen met: ‘Hierover wordt
opgemerkt (...)‘. Met in achtneming van deze aanpassing wordt het verslag bij acclamatie goedgekeurd met
dank aan de secretaris.
3.
Jaarverslag 2020
De voorzitter stelt het Jaarverslag over het kalenderjaar 2020, dat is opgesteld door de secretaris, aan de
orde. Zij memoreert in het bijzonder enkele punten:
De publieksactiviteiten waren dit jaar beperkt vanwege de coronamaatregelen.
De tentoonstelling ‘Zes jubilerende verenigingen’ was te zien in de Oudheidkamer, maar helaas was
deze maar een deel van het jaar geopend.
Achter de schermen werd veel werk verricht. Zo is er hard gewerkt aan het Eemnesser Namenboek dat
dit voorjaar is gepresenteerd.
En natuurlijk was er de geslaagde vlaggenactie waarmee Eemnes zelfs landelijke bekendheid kreeg.
Voorafgaande aan de goedkeuring van het verslag geeft de voorzitter de vergadering de gelegenheid tot het
stellen van vragen. Drie vragen worden gesteld:
Jan Out merkt n.a.v. het verslag op dat nog maar weinig Eemnesser vlaggen uithangen. Hij stelt voor
om samen met het Feestcomité actie te ondernemen om bij bepaalde gelegenheden aan te moedigen
deze vlag uit te hangen. Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat op 18 december a.s. het Winterfeest wordt
georganiseerd. De voorzitter zegt toe dat actie in deze zin zal worden genomen.
e
Jaap Groeneveld merkt op over de borden bij de Gooiergracht (p. 2, 3 punt-item) dat er slechts één
bord is geplaatst bij de Stachouwerweg, terwijl de andere twee bedoeld voor een plaats bij Stal Rieder,
resp. Het Spookbos, nog in opslag staan wegens nog te regelen omgevingsdetails. Hij stelt voor dat het
bestuur bij de gemeente navraag doet wat de planning is. Dit wordt toegezegd.
Henny Bouma vraagt i.v.m. de vervallen bemensing van de Werkgroep Tentoonstellingen hoe het zit
met de opvolging. De voorzitter meldt dat Henk Bakker bereid is te helpen bij de opbouw. Opgeroepen
wordt dat enkel creatieve leden zich melden om invulling te geven aan komende tentoonstellingen.
Henny Bouma meldt zich daarop aan.
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Bij acclamatie wordt het Jaarverslag, met de kanttekening over de borden, goedgekeurd.
4.
Verslag van de kascontrolecommissie over 2020
De voorzitter geeft de Kascontrolecommissie, die voor het boekjaar 2020 bestond uit Arnold Raven en Johan
van Oostrum, de gelegenheid verslag te doen. Arnold Raven leest het verslag voor. Hieruit blijkt dat na
controle de financiële administratie in orde is bevonden. De commissie gaf een bijzonder compliment voor
de administratie en de bezorging van de vlaggen: ‘een hele klus!’ Vervolgens stelt de commissie de
vergadering voor de jaarstukken onveranderd goed te keuren en het bestuur te dechargeren voor het
gevoerde administratieve beleid over het boekjaar 2020. Bij acclamatie wordt dit bekrachtigd.
5.
Financieel Jaarverslag 2020, Begroting 2021
Het financieel overzicht, met balans en de concept begroting 2021 heeft ter inzage gelegen en is ter
vergadering voor de leden beschikbaar. De penningmeester geeft puntsgewijs toelichting op de cijfers van
2020. Zij wijst hierbij op de afwijkingen als gevolg van de coronacrisis en op het succes van de vlaggenactie.
Op gelijke wijze licht de penningmeester de begroting 2021 toe en besteed daarbij aandacht aan de kosten
van de nieuwe deuren en van het Eemnesser Namenboek.
De voorzitter geeft de gelegenheid vragen te stellen:
- Jaap Groeneveld vraagt waarom er een niet verklaarde noot (4) staat bij ‘Uitgave jubileumboek’ onder
Kosten Vereniging. De penningmeester antwoordt dat die noot beoogd was te vervallen.
- Rom van der Schaaf vraagt of het negatieve saldo van ca. €4000 reden is voor verhoging van de
contributie. Geantwoord wordt dat de kosten van het Namenboek geheel op 2021 drukken.
Desgevraagd stemt de vergadering bij acclamatie in met het financiële Jaarverslag 2020 en de Begroting
2021.
6. Nieuwe kascommissie
Van de kascommissie treedt Johan van Oostrum af, terwijl Arnold Raven nog een jaar aanblijft. André Bos,
die reserve-lid was, zal nu toetreden als lid. Marion Riemens is bereid gevonden toe te treden als reserve-lid.
Door de voorzitter verzocht, stemt de vergadering in met de nieuwe samenstelling.
7. Verkiezing 3 bestuursleden
De voorzitter memoreert eerst dat vorig jaar Jaap Groeneveld na 11 jaar is afgetreden als bestuurslid,
waarvan 9 jaar als secretaris. Zij stelt voor nu nog een echt applaus te geven voor zijn grote inzet, dat vorig
jaar niet gegeven kon worden. Jaap dankt voor het applaus.
Twee bestuursleden zijn dit jaar statutair aftredend, Dick (D.E.C.) Scherpenzeel (herkiesbaar) en de
voorzitter Liesbeth (N.E.) Lemckert zelf treedt af na 10 jaar. De opengevallen plaats die Jaap achterliet was
nog niet opgevuld. Het bestuur heeft twee goede nieuwe kandidaten bereid gevonden om zitting te nemen in
het bestuur. De voorzitter stelt de twee kandidaten voor: Marga (M.M.) Hilhorst-Loerakker en Bram (B.)
Roodhart.
De voorzitter vraagt aan de notulist of via Jan de Bruijn hem nog tegenkandidaten zijn gemeld. Dat is
niet het geval. Dick Scherpenzeel en de twee kandidaten worden bij acclamatie (her)benoemd als
bestuurslid. Jaap Groeneveld vraagt daarop wat de beoogde rollen van de beide nieuwe bestuursleden zijn.
De voorzitter antwoordt daarop dat volgens de statuten het bestuur uit haar midden een voorzitter kiest. Op
25 september zal in een korte bestuursvergadering dit besluit worden genomen. Vooruitlopend daarop
worden geen mededelingen gedaan over de (beoogde) rolverdeling.
Henk van Hees, vice-voorzitter, staat op, neemt het woord en zegt: ‘Liesbeth, je bent geen voorzitter
meer, nu neem ik de vergadering over.’ Hij memoreert dat Liesbeth 10 jaar lang een zeer betrokken
voorzitter was, die veel oog had voor wat er onder de vrijwilligers speelde en actief zocht naar nieuwe
vrijwilligers en hen begeleidde. Hij haalt een treffend voorbeeld aan van een vrouw uit Blaricum die graag bij
de Werkgroep Genealogie iets wilde doen, maar zij was afhankelijk van een zorgtaxi. Dit vervoer was niet
betrouwbaar wat betreft planning, zodat Liesbeth haar steeds thuisbracht na afloop van de werkavond. Henk
concludeert: ‘We kunnen Liesbeth niet missen! Maar we hebben daar wat op gevonden. Het bestuur (minus
Liesbeth) heeft unaniem besloten haar tot erelid te benoemen.’ Groot applaus volgt als blijk van instemming
terwijl Henk haar na voorlezing de betreffende oorkonde als bewijsstuk overhandigt voor ‘boven het bed’ om
er elk dag aan herinnerd te worden.
Liesbeth voelt zich zeer verrast en vereerd erelid te mogen zijn in gezelschap van Jan Out en Bertie
van Wijk en ze is dankbaar daarvoor. Ze blijft actief bij het Klokkenluidersgilde. Enkele quotes van Liesbeth:
‘Als je lid bent van HKE kom je er niet zomaar vanaf.’ ‘Onderzoek naar het verleden krijgt het meeste waarde
als je de link kunt leggen met het heden, bijvoorbeeld voor het Namenboek, de vlag of een tentoonstelling’.
Een hoogtepunt in haar voorzitterschap was zeker ook de Yad Vashem uitreiking. Onderduikers die dankzij
het speurwerk van onze mensen een stukje van hun verleden terug vonden en hun beschermers in de
oorlog alsnog konden bedanken.: ‘ontroerend mooi!’. Liesbeth is onder de indruk van de vele vrijwilligers die
HKE schragen en dankt hen voor hun vertrouwen.
8.

Rondje bestuur
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Liesbeth krijgt van Henk de gelegenheid om het voorzitterschap op deze avond verder af te ronden. Ze doet
het gebruikelijke rondje langs de bestuursleden over hun belangrijkste activiteiten.
Henk van Hees: HKE verkeert in de luxe positie dat er te veel kopij is. Een nieuw project voor de WG
Genealogie gaat over de metselaar, timmerlieden en aannemers in Eemnes. Daarover wordt gepubliceerd in
het kwartaalblad Dat is net zo’n project als dat voor de bakkers liep en voor de kleermakers nog loopt. Op
verzoek van de Straatnamencommissie worden gegevens over alle bestuurders van Eemnes (o.a.
wethouders) verzameld door Harry van der Voort. Daarvan wordt een ‘top-2000’ gemaakt op basis van de
langste diensttijd. Van de eersten in de lijst worden de namen vereeuwigd in bruggennamen. Op verzoek
van de Volksuniversiteit doet Henk in april a.s. een historische rondleiding.
Wiebe van IJken doet in het Huis van Eemnes een presentatie over de geschiedenis achter de
afbeelding op zogenaamde ‘canontegels’ die nu in dit huis hangen. Hij neemt deel aan de projecten van de
WG Genealogie en doet daarnaast eigen onderzoek. Zaterdags is hij in de Oudheidkamer te vinden [net als
Henk] voor vragen van bezoekers en voor het in ontvangst nemen van schenkingen.
Dick Scherpenzeel was afgelopen jaar nog druk met het namenboek en is nu druk met het
verwerken van daarin gebruikte foto’s tot de eerstvolgende tentoonstelling. Verder zorgt hij voor de
digitalisering van videobanden en is hij op zoek naar een geschikte beeldbank. Dit jaar zal de deelname aan
de Rabo Clubcampagne in het teken staan van die beeldbank.
Betsy Seure heeft zich het afgelopen jaar, naast de financiële administratie vooral bezig gehouden
met het verwerken van de bestellingen van vlaggen en namenboeken vanuit huis. Zij verzorgt de indeling
van gastheren en -vrouwen.
Hierna krijgen de nieuwe bestuursleden de gelegenheid iets over zichzelf te vertellen:
Marga Hilhorst is echtgenote van Wim Hilhorst, een geboren en getogen Eemnesser. Marga woont
zelf al 36 jaar in Eemnes. Ze heeft als onderwijzers bij Jan Out op de Mariaschool gewerkt en daarna ook in
Hilversum als zodanig. Ze heeft Jan Out opgevolgd als voorzitter van de Vereniging Vrijheidsmonument
Eemnes. Marga heeft voor kennismaking al bijna een jaar meegedraaid in bestuursvergaderingen.
Bram Roodhart (75) is een geboren en getogen Eemnesser. Hij was autoschade-expert voor
verschillende verzekeringsmaatschappijen. Tegenwoordig is hij lid van het College van Kerkmeesters van de
Hervormde Kerk in Eemnes en bestuurslid van de visclub. Hij geeft aan dat als het te druk wordt, hij de kerk
voor laat gaan.
9. Rondvraag
De voorzitter geeft de gelegenheid nog vragen te stellen.
Anneke van Wijk meldt dat ze zelf opgenomen oudere films heeft over het Vierkante Bosje over de Vaart. Ze
wil die schenken aan HKE. Die zullen in dank aangenomen worden als ze deze even langs brengt op een
zaterdag.
Geen andere vragen aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om ca. 21.00 uur. Zij verzoekt om
de pauze wegens het enigszins uitlopen te beperken tot 10 minuten zodat Jan Dop zijn presentatie over zijn
bodemvondsten in Eemnes met een metaaldetector zo snel mogelijk kan beginnen.

Aldus vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering gehouden op 31 maart 2022
De secretaris,

Jan de Bruijn

De voorzitter,

Marga Hilhorst-Loerakker

versie 29sep21
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