Notulen Algemene Ledenvergadering Historische Kring AbcoudeBaambrugge 10 mei 2016.
1. Opening:
René Post opent als plaatsvervangend voorzitter om 19.30 uur de vergadering.
Het was voor de vereniging een lastig jaar. We kregen bericht van Natuur
Monumenten met de schriftelijke mededeling dat de gebruikersovereenkomst
wordt opgeheven en wij tot november 2016 de tijd hebben om ons depot te
ontruimen. Ook het plotseling vertrek van Wim Timmer uit het bestuur gaf ons
kopzorgen en we moesten op zoek naar een nieuwe voorzitter.
Mededelingen:
Via de mail zijn er drie berichten van verhindering binnengekomen en wel van
mevr. Kolen, de heren Kooijman, W. Timmer en G. Beers.
Onze secretaris is niet aanwezig, zij was in het ziekenhuis opgenomen en is nu
herstellende in een zorghotel. Wij wensen haar een voorspoedig herstel toe.
Achter in de zaal liggen extra afschriften betreffende de vergaderstukken en zijn
ook per mail naar de leden verzonden.
De heer W. Timmer is benoemd in de orde van Oranje Nassau voor zijn
verdienste als voorzitter van de H.K., het maken van de Angstelkroniek, het vele
uitzoekwerk dat hij voor de vereniging heeft gedaan. Ook heeft hij veel werk
verricht betreffende het boek Abcoude en Baambrugge 900 jaar. Bij de overgang
van Abcoude en Baambrugge naar De Ronde Venen heeft hij de Kroniek van
Abcoude en Baambrugge gemaakt met mooie herinneringen en veel informatie.
Ook zijn inzet bij Tetterode werd genoemd.
Verder willen wij graag het bestuur uitbreiden naar zeven personen en kunt u zich
melden bij het bestuur als u ons wil versterken. Wim Timmer zal de laatste
Angstelkroniek 2016 nog voor zijn rekening nemen en zal ons met raad en daad
bijstaan.
Ton Pepping geeft een uiteenzetting betreffende de verhuizing van het depot
vanaf het fort naar de Hollandse Kade 22. Hij gaat niet in op de inhoudelijke zaak
betreffende Natuur Monumenten, maar als bestuur zijn wij wel teleurgesteld
betreffende de ontwikkelingen die er op het fort hebben plaatsgevonden en ook
nog eens op niets zijn uitgelopen.
Samen met René Post en Wim Timmer zijn we aan de slag gegaan om alles in te
pakken en te verhuizen en het meeste is al overgebracht.
Het is jammer, want juist het Fort Abcoude biedt veel mogelijkheden binnen De
Ronde Venen en wij hadden graag een samenwerking met de Stichting Fort
Abcoude gezien. Helaas hebben zij ook ruimte moeten inleveren. Ook hebben wij
gesprekken gevoerd met de Historische Kring Proosdijlanden om te kijken wat wij
voor elkaar kunnen betekenen. Inmiddels is deze vereniging ook op zoek naar
een ander onderkomen. De leuke kant van het verhaal is dat je bij zo’n verhuizing
veel historisch beeldmateriaal tegen komt. Door alles te digitaliseren en zo af en
toe te publiceren, komen er veel verhalen los en komen er ook oude films en

foto’s los. Samen met Harm Verhoef maken we hier mooie videobeelden van en
deze zullen op de website onder het kopje beelden geplaatst worden.
Er zijn nog al wat oude spullen door families geschonken, maar onze ruimte is
beperkt en wij zullen de families benaderen betreffende de grote objecten. Ook
zullen wij via de website overgebleven boeken, objecten e.d. aanbieden aan de
leden. Als vereniging richten wij ons voornamelijk op Abcoude en Baambrugge en
daar hebben wij onze handen vol aan. Het filmmateriaal hebben we in een kluis
opgeslagen.
Van uit de ledenvergadering kwam de vraag of Natuur Monumenten alsnog
genegen was om met ons om de tafel te zitten nu de plannen betreffende
exploitatie fort niet doorgaan. De schriftelijke opzegging is duidelijk en wij hebben
van N.M. niets meer vernomen.
Ook kwam de vraag waarom wij als vereniging niet de politiek hebben
ingeschakeld. Dit hebben wij overwogen, maar de brief was duidelijk en de tijd
dringt om alles op tijd te verhuizen. Er liep nog een afspraak met de Wethouder E.
Spil, maar ook hier hebben we vanaf gezien en inmiddels heeft zij ook het
politieke toneel verlaten.
Verder kwam de mededeling dat er nog 15 á 16 plaatsen vrij waren voor de
excursie naar Kampen en het programma is rond, compleet met een mooie
vaartocht.
2. Verslag Algemene Ledenvergadering van 21 april 2015: Bij punt 8 kwam de
opmerking dat de voorletter van de heer Beers een N. moest zijn. Verder geen op
of aanmerkingen.
3. Jaarverslag van de Secretaris:
Gaven een overzicht van de gebeurtenissen en er waren geen op of
aanmerkingen.
De Secretaris wordt bedankt voor het maken van deze verslagen.
4. Balans per 31 december 2015:
De Penningmeester Hans Aalders geeft een toelichting en de resultaten zijn iets
minder. Komt door hogere contributiekosten, betreffende verzending en de kosten
van de website. De bijgesloten girobiljetten zijn nog te gebruiken tot 2018 en dan
moeten wij over op een ander systeem van innen. De vraag kwam om met
automatische incasso te werken. We willen graag een vorm in het systeem. Als
bestuur zullen wij kijken wat de mogelijkheden zijn.
5. Verslag van de Kascommissie:
Deze is op 21 maart 2016 bijeen geweest en de heer van Walbeek die samen
met de heer N. Beers de kas heeft gecontroleerd geeft een toelichting. De
vermogenspositie is goed en hij adviseert om decharge te verlenen.
6. Resultatenrekening 2015 en begroting 2016. Toelichting bij punt 7.
7. Toelichting op het resultaat van 2015 en begroting 2016:
De Penningmeester geeft een toelichting en de vraag kwam of er voor het depot
op het fort huur werd betaald. Het betrof een gebruikersovereenkomst en er werd
200,00 euro op jaarbasis voor energiekosten betaald. De overeenkomst is nooit

herzien en N.M. komt er wat het gebruik energie betreft niet meer uit en komt niet
meer met een nacalculatie. Er is nu 500,00 ex btw begroot voor het nieuwe depot.
8. Benoeming Kaskommissie:
De heer van Walbeek is aftredend en wordt bedankt voor zijn werk. De heer N.
Beers blijft nog een jaar zitten en G. Beers wordt benoemd als nieuw lid. Mevr
v.d. Most wordt als reserve lid benoemd.
9. Voorlopig programma 2016:
het betreft de vaste activiteiten.
10. Bestuurswisseling:
Met algemene stemmen wordt Dick Kok als nieuwe voorzitter gekozen.
Dick geeft een mooie uiteenzetting over zijn loopbaan en is 33 jaar werkzaam
geweest bij de gemeente Muiden. Door de fusie met Naarden-Bussum kwam de
mogelijkheid om er mee te stoppen. Het is mooi geweest. Dick werd benadert
door de heer Bloemer om voorzitter te worden van de Ouder Belangen Vereniging
en daar had hij na een vergadering een goed gevoel bij. Door René Post werd hij
gevraagd om voorzitter van H.K. te worden. Ook hier heeft hij eerst een
bestuursvergadering bijgewoond en de H.K. met 400 leden verdiend een goed
bestuur. Hij streeft er wel naar om het bestuur naar 7 leden uit te breiden. Zijn
eerste actie was om samen met Hans Aalders naar Kampen te gaan om daar een
prachtige excursie te organiseren en raadt de leden aan om zich daarvoor aan te
melden. Ook is hij er trots op dat we een nieuw depot hebben ingericht en het is
er veiliger en droger als op het Fort Abcoude. Ook liggen er veel tekeningen en
schilderstukken van Henk Visser die door de jaren heen veel mooie oude beelden
van Abcoude en Baambrugge heeft gemaakt en hier is best een tentoonstelling
van te maken. Hij dankt de vergadering voor het vertrouwen dat men hem geeft.
11. Rondvraag:
De vraag werd gesteld of de najaarsvergadering nu in Abcoude wordt gehouden.
Deze zal in Abcoude plaatsvinden.
Ook kwam de vraag van de heer Hes, of er nog een passend afscheid voor de
heer Timmer wordt georganiseerd? De heer Timmer heeft aangegeven hier geen
prijs op te stellen, wel hebben wij meegewerkt aan de ondersteuning betreffende
het lintje voor Wim. De vraag wordt gesteld hoeveel leden we nu hebben en of er
ook jonge leden bijkomen? De teller staat rond de 400 leden en wij zien graag dat
meer jongere leden zich aanmelden. De heer Werneke uit Baambrugge meldt
zich alvast aan als nieuw lid. Ook komt de vraag of het depot te bezoeken is? We
zijn nu alles opnieuw aan het inrichten en dat geeft veel werk, maar op afspraak
bestaat deze mogelijkheid. We zullen u met foto’s via de website
www.historischekringabcoude-baambrugge.nl op de hoogte houden en ook foto’s
plaatsen.
12. Sluiting:
Om 20.10 wordt de vergadering gesloten en kan men koffie of thee nemen voor
dat de lezing over Tine Baanders begint. De opkomst hiervoor is groot.
Notulen opgemaakt door Ton Pepping.

