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Agenda

Het bestuur van de Historische Kring Baerne nodigt haar leden uit tot het bijwonen van de
Algemene Ledenvergadering op dinsdag 20 maart 2018
De vergadering zal worden gehouden in Het Brandpunt, Oude Utrechtseweg 4a te Baarn.
Zaal open om 19.30 uur, aanvang 20.00 uur.
20.00 Opening door de voorzitter van de Historische Kring Baerne.
Officiële overhandiging aan de HKB van het boek Baarn in de Tweede Wereldoorlog… en het
dossier ‘Het Duikje’ van Herman Münninghoff door Wim Velthuizen.
20.15 Algemene ledenvergadering.
21.00 Lezing over genealogie door Jaap van Zweeden.
Agenda Algemene ledenvergadering
1. Opening en vaststellen agenda
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen Algemene ledenvergadering 21 maart 2017
4. Jaarverslag 2017
5. Financieel jaarverslag 2017
6. Verslag kascontrolecommissie en décharge van het bestuur voor het gevoerde financiële beleid
7. Benoeming kascontrolecommissie 2018
8. Begroting 2018
9. Voorstel verhoging contributie
10. Bestuursmutaties, aftredend:
- Niet herkiesbaar, de heer B.F.H. van Essen. Het bestuur stelt voor in zijn plaats te benoemen
mevrouw M. Olthof.
- Herkiesbaar, de heer J.W.A.A. van der Laan (werkgroep Archeologie). Het bestuur stelt voor de
heer Van der Laan voor een nieuwe periode van drie jaar te benoemen.
- Herkiesbaar, mevrouw E.M.M.A. Kuizinga-Claassens (werkgroep Oudheidkamer). Het bestuur stelt
voor mevrouw Kuizinga voor een nieuwe periode van drie jaar te benoemen.
Kandidaten kunnen – met ondersteuning van tenminste vijf leden – tot uiterlijk 19 maart a.s.
schriftelijk worden aangemeld bij ondergetekende, Postbus 326, 3740AH Baarn.
11. Activiteitenkalender 2018
12. Rondvraag
13. Sluiting
De jaarstukken kunnen worden afgehaald in de Oudheidkamer op woensdag 7 en 14 maart en op
zaterdag 10 en 17 maart a.s. tijdens de bekende openingstijden. Vanaf 7 maart a.s. zijn de jaarstukken
beschikbaar op www.historischekringbaerne.nl/jaarstukken
Tot uiterlijk 14 maart 2018 kunnen extra agendapunten voor deze vergadering door de leden worden
ingediend, via secretaris@historischekringbaerne.nl of telefonisch: (035) 543 06 65.
Ik hoop u op deze vergadering te mogen begroeten.
J. Baerends, voorzitter

________________________________________________________
Notulen Algemene Ledenvergadering 21 maart 2017
Aanwezige bestuursleden: de heren A. Mascini (voorzitter), J. v. Eijk (penningmeester), B. v.
Essen (secretaris), J. v.d. Laan (Arwe), T. Hofstra (WOB) en de dames L. Kuizinga (OHK), H.
Beuk (Baerne), T. Kruidenier (alg. bestuurslid), W. Hordijk (alg. bestuurslid), L. Gebuis
(notulist).
1. Opening/Vaststellen agenda
Om 21.20 uur opent de voorzitter de vergadering met een hartelijk welkom aan de
ca. 40 aanwezigen. Voorts wijst hij erop dat punt 10 van de agenda voorafgaand aan
punt 9 behandeld zal worden.
2. Mededelingen/Ingekomen stukken
De voorzitter vermeldt dat oud-voorzitter T. Stein en ledenadministrateur H. Kroon
zich hebben afgemeld voor deze ALV. Er zijn geen ingekomen stukken.
Daarna geeft hij het woord aan de heer P. Schmidt, voorzitter van de commissie
'Joods Monument Baarn'. De heer Schmidt vertelt over de onthulling van het
Monument op 27 januari 2016. Deze datum werd gekozen omdat 27 januari door de
Verenigde Naties is uitgeroepen tot Internationale Holocaust Herdenkingsdag. Op het
monument staan de namen van 45 Baarnse joden die zijn weggevoerd en vermoord
in de concentratie- en vernietigingskampen. De heer Schmidt bedankt alle leden van
de commissie 'Joods Monument Baarn' en overhandigt het dossier van deze
commissie aan de bestuursvoorzitter. Deze bedankt voor het dossier en meldt dat
het bij de HKB zorgvuldig bewaard zal blijven.
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 22 maart 2016
De notulen worden goedgekeurd en getekend door de voorzitter en de secretaris.
4. Jaarverslag 2016
Iedere afdeling van de Historische Kring heeft een verslag gemaakt. Het Jaarverslag
wordt goedgekeurd.
5. Financieel Jaarverslag 2016
De penningmeester, de heer J. v. Eijk, geeft een toelichting en bedankt mevrouw H.
Mascini voor haar werkzaamheden. Omdat de Jaarrekening een positief resultaat
vertoont zijn de reserves verhoogd en zullen deze onder meer ten goede komen aan
de eventuele uitbreiding van de Oudheidkamer, verbetering van de ICT en de PR.
Gezien deze plannen verwacht de penningmeester voor 2017 meer uitgaven dan
inkomsten, maar omdat er voldoende reserve is zal dat geen problemen opleveren
en kan de contributie gelijk blijven.
6. Verslag Kascontrolecommissie 2016
Mevrouw I. Huis verklaart, mede namens de heer H. Frijlink, dat de financiële
administratie in orde is bevonden en verzoekt de ALV het bestuur decharge te
verlenen voor het gevoerde beleid. Door middel van applaus wordt dit bekrachtigd.
De kascontrolecommissie wordt bedankt voor haar werkzaamheden.
7. Benoeming kascontrolecommissie 2017

De heer H. Frijlink blijft in 2017 lid van de kascommissie; de heer F. Booy geeft zich op
en wordt benoemd.
8. Begroting 2017
Deze wordt zonder commentaar goedgekeurd.
9. Activiteitenprogramma 2017/2018
De voorzitter verwijst naar de activiteitenlijst. Aanvullingen/wijzigingen:
de jaarlijkse excursie zal in september plaatsvinden; op 18 april zal de heer F.v. Doorn
een lezing houden n.a.v. de heruitgave van een boek van Jacobus Craandijk; een
nieuwe expositie staat vermeld op 15 december, dat moet zijn 16 december 2017.
10. Bestuursmutaties
De heer A. Mascini, aftredend voorzitter, vertelt dat hij heeft genoten van alle
plannen, acties, verschillen van mening en complimenten. Hij spreekt zijn waardering
uit voor de vele vrijwilligers en voor de positieve samenwerking met de Gemeente.
Hij is van mening dat het na zes jaar tijd is om het stokje over te dragen aan de heer J.
Baerends en dat hij al geruime tijd dacht; 'die man moet mij gaan opvolgen.'
De heer J. Baerends neemt vervolgens de plaats in van de heer A. Mascini, bedankt
voor het in hem gestelde vertrouwen en benoemt de vele activiteiten die door de
aftredend voorzitter zijn verricht met als hoogtepunt het 40-jarig jubileum van de
HKB in 2014. Als afscheidscadeau overhandigt hij hem een fles en een boekenbon.
Voorts wordt afscheid genomen van mevrouw W. Hordijk. De nieuwe voorzitter
complimenteert haar met haar werk als bestuurslid en de organisatie van vele
lezingen. Ook zij ontvangt een fles en een boekenbon. Zij wordt opgevolgd door de
heer G. de Vries.
De heer M. v. d. Stoep treedt toe als bestuurslid voor de communicatie. Herkozen
worden mevrouw T. Kruidenier en de heer T. Hofstra.
Alle (her)benoemingen worden met applaus bekrachtigd.
11. Rondvraag
- Er lijkt een terugloop te zijn in het aantal leden (opgemerkt tijdens het
rondbrengen van de Baerne). De voorzitter meldt dat de vereniging streeft naar
meer en wellicht 'iets' jongere leden en dat daaraan gewerkt wordt.
- Landkaarten zijn digitaal niet goed toegankelijk. De voorzitter geeft aan dat e.e.a.
bekend is, dat er plannen zijn en eraan gewerkt zal worden.
- Komt er inderdaad extra ruimte voor de HKB en wat is de stand van zaken wat
betreft de mogelijke verhuizing naar de Speeldoos? Antwoord voorzitter: we gaan
ons voor meer ruimte inzetten en van vertrek naar de Speeldoos is geen sprake.
12. Sluiting
Om 22.00 uur sluit de voorzitter de vergadering.

__________________________________________________________________________________________

Jaarverslag 2017

VAN DE VOORZITTER

In de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 21 maart 2017 mocht ik de voorzittershamer van André Mascini
overnemen. De heer Mascini was als voorzitter 6 jaar aan onze vereniging verbonden. Tijdens de ALV namen wij
ook afscheid van ons bestuurslid mevrouw Wil Hordijk, die gedurende vele jaren de organisatie van de lezingen in
Brandpunt heeft verzorgd. Als vervanger voor haar heeft de ALV ingestemd met de benoeming van de heer Gerard
de Vries. In de vacature van communicatie werd voorzien door de benoeming van de heer Mingo van der Stoep. En
tot slot stemde de ALV in met de herbenoeming van de bestuursleden Thea Kruidenier en Taco Hofstra.
In de loop van het jaar moest onze secretaris de heer Bobby van Essen vanwege zijn drukke werkzaamheden
afscheid van ons nemen. Gelukkig was mevrouw Machteld Olthof bereid de ontstane vacature in te vullen. Ik ga
ervan uit dat haar status a.i. tijdens de komende ALV wordt omgezet in een definitieve benoeming.
Helaas hebben wij het afgelopen jaar voorgoed afscheid moeten nemen van ons erelid mevrouw Jo van den Brink.
Op 22 april 2017 overleed zij op 95-jarige leeftijd.
De werkgroepen zijn in 2017 zeer actief geweest en hebben vele activiteiten ontplooid. Hier kunt u verderop in dit
verslag meer over lezen. Toch wil ik op deze plaats de expositie “Zand erover” specifiek in herinnering brengen.
Deze expositie is tot stand gekomen door nauwe samenwerking van de Werkgroep Oude Begraafplaats, de
Archeologische werkgroep en de Werkgroep Oudheidkamer. Daarmee lieten we weer eens zien dat de Historische
Kring Baerne (HKB) meer is dan een optelsom van werkgroepen.
Een jaarlijks terugkerende gezamenlijke activiteit is de deelname aan het Cultureel Festival, dat in 2017 plaatsvond
op 2 september. Onze kraam in de Laanstraat werd goed bezocht en zo’n 15 Baarnaars zijn deze dag lid geworden
van onze vereniging.
Verheugend is het om te constateren dat de HKB steeds meer door andere organisaties bij hun activiteiten wordt
betrokken. Zo hebben we een belangrijke bijdrage geleverd aan de activiteiten die het afgelopen jaar hebben
plaatsgevonden rondom het Lot van Loterijman. Voor de opening van de Open Monumentendag met als thema
“Boeren, burgers en buitenlui” is ook een beroep gedaan op onze vereniging. Eveneens waren wij betrokken bij de
laatste schooldag van de NBS in het oude schoolgebouw aan de Smutslaan. En op verzoek van de gemeente heeft
een vrijwilliger van de Oudheidkamer alle raadsleden, wethouders, burgemeesters en secretarissen vanaf 1813 in
beeld gebracht.
Achter de schermen wordt ook veel werk verricht. Ik noem in dit verband onder andere de vernieuwing van de ICT
binnen onze vereniging. Er is een ICT-plan gemaakt en met de uitvoering is inmiddels begonnen. In 2018 zal de
verder implementatie volgen. Hetzelfde geldt voor de communicatie. De benodigde apparatuur is aangeschaft en
de eerste vruchten hiervan hebben we al kunnen bewonderen.
Belangrijk om te vermelden is dat onze vereniging 70 vrijwilligers telt. Zonder deze vrijwilligers zou de HKB niet
kunnen bestaan. Op een vrijdagavond in november hebben we in het kader van nadere kennismaking en
verbinding gezamenlijk een Indonesische maaltijd genuttigd in de Leuning. Een zeer geslaagde bijeenkomst. Een
zorgpunt blijft de aanwas van nieuwe vrijwilligers bij alle werkgroepen, maar in het bijzonder bij de redactie van de
Baerne, de Werkgroep Oude Begraafplaats en de werkgroep Communicatie. Ik roep u dan ook op om u aan te
melden als vrijwilliger als u dat nog niet bent, of familieleden en kennissen hiertoe aan te sporen.
Een ander zorgpunt, dat steeds manifester wordt, is onze huisvesting. We zijn uit onze jas gegroeid, dit ondanks
het feit dat we kritisch zijn op wat we aannemen en bewaren. Maar dat wat we aannemen en bewaren moet op
een ordentelijke manier gebeuren. Digitalisering is prachtig en onontkoombaar, maar veel objecten lenen zich hier
niet voor en natuurlijk willen we het origineel ook altijd bewaren. We zijn over ons ruimtegebrek in gesprek met de
gemeente, maar de gemeente heeft ons subsidieverzoek om de leegstaande ruimte van de filatelistenvereniging
van de bibliotheek te kunnen huren afgewezen. Inmiddels zijn we in onderhandeling met de bibliotheek, maar we
kunnen zeker niet de huur opbrengen die de filatelisten betaalden. Met het oog op het mogelijke vertrek van de
bibliotheek over enkele jaren naar de Speeldoos, blijven wij uiteraard zeer alert met betrekking tot dit onderwerp!

De contacten met de gemeente verlopen overigens verder zeer plezierig en we weten dat ons werk gewaardeerd
wordt. Behalve het openen van tentoonstellingen steken de collegeleden soms ook daadwerkelijk de handen uit de
mouwen, zo heeft wethouder Mariska de Koning mee geschilderd aan de nieuwe grafhekken op de oude
begraafplaats. Verder zijn we door de gemeente gevraagd om samen met Mooi Baarn aan een nieuw in te stellen
commissie deel te nemen voor de ontwikkeling van een nieuw en eigentijds monumentenbeleid voor onze mooie
gemeente.
Terugblikkend stel ik vast dat 2017 een mooi jaar was voor onze vereniging. Er is door velen heel veel werk verzet
en de resultaten mogen ons tot tevredenheid stemmen. Ik dank allen die hieraan hebben bijgedragen.

Jan Baerends, voorzitter

JAARVERSLAG 2017
Archeologische Werkgroep, ARWE, van de Historische Kring “Baerne”.

1. HET BESTUUR
Evenals het vorige jaar ook al het geval was wordt de bestuursfunctie waargenomen door de coördinator van de
werkgroep J. van der Laan.

2. LEDEN
Ondanks het feit dat we al jaren lang geen archeologie in de praktijk kunnen uitoefenen blijft het aantal HKB-leden
dat ook lid van de ARWE is redelijk stabiel.
Het aantal ARWE-leden is 14.

3. CONTACTAVONDEN
Tot 1 januari 2004 heeft de ARWE zes contactavonden gehouden. Hierbij is informatie uitgewisseld maar
voornamelijk gewerkt aan het restaureren, registreren en documenteren van ons vondstendepot.

4. ACTIVITEITEN
a. Exposities en excursies
b. Verwerking vondstgegevens en opgravingrapporten
c. Onderzoeken en verkenningen bij bouw- en graafwerkzaamheden

Ad a. Exposities en excursies
De ARWE heeft een nieuwe (kleine) expositie in de vitrine in de Oudheidkamer. Het onderwerp is: “Het
Zuidereind”, met als subtitel “Het ontstaan van de huidige Eemvallei”. De expositie bestaat uit een gedetailleerde
kaart van het Zuidereind en de aangrenzende polder. In de vitrine ligt vondstmateriaal dat in de afgelopen
vijfendertig jaar aan het Zuidereind is gevonden. De vitrine is tijdens de openingsuren van de Oudheidkamer te
bezichtigen.
In oktober werd op kleine schaal meegewerkt aan de excursies die, ter gelegenheid van de 16 e dag voor de
amateurarcheoloog, door de provincie Utrecht waren georganiseerd. De excursies gingen naar Austerlitz, waar in
de jaren 80 van de vorige eeuw door de ARWE veel is meegewerkt aan opgravingen, onderzoeken en
veldverkenningen door de Zoekgroep Zandgronden uit Utrecht.

Ad b. Verwerking vondstgegevens en opgravingrapporten
Er wordt op de contactavonden voornamelijk gewerkt aan het restaureren, registreren en documenteren van het
vondstmateriaal. Ook de uitwerking van het project ‘De boerderij van Paridon” neemt nog de nodige tijd in beslag.
We hopen deze twee klussen dit jaar voor het grootste deel geklaard te hebben.

Ad c. Onderzoeken en verkenningen bij bouw- en graafwerkzaamheden
Ondanks de tegenwerking van de betreffende aannemer is er toch onderzoek gedaan bij de voormalige
houthandel Seezink aan de Eemnesserweg. Ook bij een nieuwbouwproject in Eembrugge is, tijdens het boren van
de funderingspalen, onderzoek gedaan. In geen van de twee gevallen werden vondsten gedaan.

5. DE TOEKOMST
Op voorspraak van de oud-voorzitter van de HKB, André Mascini, is contact gelegd met de Woningbouwvereniging
Eemland. Zij hebben aangegeven aan archeologisch onderzoek bij hun bouwprojecten te willen meewerken. In
eerste instantie gaat het om de projecten Jan Steenlaan, de hoek NieuwBaarnstraat/ Oude Utrechtseweg en de
hoek Drakenburgerweg/Plataanlaan, t.o. de Trits. In de komende gesprekken moet duidelijk worden op welke
manier de ARWE bij deze projecten zal worden betrokken.
Daarnaast zullen ook andere grond- en graafwerken in Baarn en omgeving in de gaten worden gehouden. Verder
blijven we op de contactavonden doorgaan met het verwerken van het materiaal uit ons depot.

6. CONCLUSIE
Natuurlijk zal ook vanuit de hoek van de beroepsarcheologen medewerking moeten worden verleend en, zal bij het
doen van bijzondere vondsten, deze groep de regie van het onderzoek overnemen. Toch geeft het ons, meer dan
de afgelopen jaren het geval was, de gelegenheid om weer archeologie in de praktijk uit te oefenen.

Januari 2018

J.W.A.A. van der Laan, coördinator ARWE

Jaarverslag Baerne
In totaal zijn er vier nummers uitgebracht op de vaste momenten in het jaar: maart, juni, september en december.
Elk nummer bevatte 32 pagina’s.
Er zijn 15 artikelen geplaatst met uiteenlopende thema’s als de voetbalclub van het paleis, het literaire werk van
de vader van schrijfster Hella Haasse, het dijkverbeterplan en de Grebbelinie, het baanbrekende werk van
professor Johanna Westerdijk, enkele verdwenen panden (Amalialaan 39, Hoofdstraat 19) en nog bestaande
panden (Louisa State, bakhuisje van boerderij Ravenstein), over de kunstenaars Elly Meijer en Herman Kruyder en
de architecten David Zuiderhoek en Daniël Horn.
Ook het wel en wee van de HKB werd in elk nummer opgenomen in de vorm van aankondigingen van exposities,
verslagen van lezingen, en helaas een In Memoriam voor Jo van den Brink.
Dankzij bijdragen van gastauteurs lukt het om de kopij voor elk nummer sluitend te krijgen, maar nog steeds zijn
een paar extra redactieleden dringend nodig voor verfrissende inspiratie en constructief meedenken over
invalshoeken en thema’s voor verantwoorde artikelen.

Januari 2018

Jet Beuk

Jaarverslag Werkgroep Communicatie 2017
De ‘Werkgroep Communicatie’ is in 2017 vooralsnog een éénmansfractie gebleven.
Het bestuur heeft de werkgroep eind 2017 een videocamera-set ter beschikking gesteld waarmee de doelstelling
om meer online en visueel naar buiten te treden als vereniging wordt bevorderd.
In 2017 zijn o.a. de volgende activiteiten verricht:
- Het maken en versturen van persberichten voor de evenementen van de HKB.
- Het maken en versturen van nieuwsbrieven voor de leden.
- Het ontwerpen van diverse aankondigingsposters voor lezingen en exposities van de HKB.
- Het schieten van foto’s van de diverse evenementen en nieuwe aanwinsten voor de collectie.
- Het maken van videofilms van HKB lezingen en exposities.
- Het ontwerpen van een vernieuwd logo voor de HKB.
- Het vervaardigen van formulieren, een promotiepagina voor de HKB in het boek: ‘Baarn in de 2 e Wereldoorlog,
terugblik’ en een perskaart.
- Het aanpassen en updaten van de website van de HKB.
- Het aanpassen en updaten van het YouTube-kanaal van de HKB.
Graag wil de werkgroep ook een eerder begonnen Facebookpagina en mogelijke Twitter weer actualiseren.
Hiervoor wordt naarstig gezocht naar (een) vrijwilliger(s).

Januari 2018

Mingo van der Stoep

Werkgroep Distributie Baerne
Elk kwartaal brengt een groep van 25 vrijwilligers circa 700 Baerne’s rond in de gemeenten Baarn en Soest. Op
jaarbasis vergt dit een sportieve wandeling van in totaal zo’n 500 kilometer.
De aansturing en planning geschiedt vrijwel volledig via e-mail. Drukkerij Bakker Baarn is hierbij behulpzaam door
de boekjes per wijk te verpakken, gebruikmakend van ons nauwgezet ledenbestand.
Vrijwilligers halen hun boekjes op in de Oudheidkamer tijdens de normale openingstijden, hebben dan tevens de
gelegenheid nog een blik te werpen op de tentoonstelling of tot het maken een praatje.
Eén vrijwilliger heeft zich om gezondheidsreden moeten terugtrekken en een drietal nieuwe vrijwilligers is
toegetreden. Enige reserve is dus aanwezig om absenties op te vangen.
Volgend jaar brengen we de Baerne in kleurendruk rond. Extra feestelijk.

Januari 2018

Hans Frijlink

Jaarverslag interview commissie
Om verhalen over het vroegere Baarn niet verloren te laten gaan, worden er gesprekken gevoerd met oude
Baarnaars, die interessante verhalen kunnen vertellen voornamelijk vanuit hun jeugdherinneringen. Na het
gesprek(soms gesprekken) wordt een concept verslag gemaakt. Dit wordt met de geïnterviewde besproken om
mogelijke onjuistheden te voorkomen. Na akkoord wordt het verslag (vaak vergezeld van relevante foto's)
opgeborgen in de Oudheidkamer, waar het verslag voor een ieder toegankelijk is en bijv. gebruikt kan worden voor
publicaties in Baerne of andere media.
De gesprekken worden gevoerd door de oud bestuursleden Joke Veldhuysen en Teun Stein.
De commissie ontvangt graag namen van potentiële interviewkandidaten.

Januari 2018

Teun Stein

Jaarverslag ledenadministratie
Per 1 januari 2017 had de HKB 748 betalende leden, 1 erelid en 37 niet-betalende leden ofwel ‘gratis’ leden.
In de loop van het jaar hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:
Afgevoerd van de ledenlijst wegens niet betalen
Overleden
Verhuisd
Opgezegd per direct
Opgezegd per 31-12-2017
Diversen

-6
-10
-1
-2
-27 (waarvan 1 cadeauabonnement)
-4

Aangemeld als lid
Aangemeld als lid per 1-1-2018 (Culturele Markt)
Aangemeld als lid per 1-1-2018

+25 (waarvan 1 cadeauabonnement)
+18
+6

Dit betekent dat het ledenaantal nagenoeg gelijk is gebleven: 747 betalende leden, 1 erelid en 37 niet-betalende
leden.

Januari 2018

Henk Kroon

Jaarverslag 2017 Lezingen Historische Kring Baerne

In maart 2017 nam ondergetekende het lezingenstokje over van Wil Hordijk, en de eerste twee lezingen van 2017
zijn dan ook nog door Wil georganiseerd.
Op 24 januari gaf Frits Booy een lezing in het Brandpunt met als titel:
Vier eeuwen bekende Nederlanders, (BNers) woonachtig in Baarn.
Op 18 april heeft Flip van Doorn een lezing gegeven met als uitgangspunt
zijn toen recent verschenen boek over wandelen.
De titel van de lezing was: Waarom wij wandelen.
De locatie was het Brandpunt.

24 oktober gaf dr. Anton Kos een uiteenzetting over ontstaan, functioneren en
uiteindelijk de ondergang van Markegenootschap de Erfgooiers, de geschiedenis
van de Erfgooiers bleek grote raakvlakken te hebben met Baarn, en sommige
boeren uit de Lage Vuurse bleken zelfs recht te hebben om koeien op de Gooise
meent te laten grazen.
Ook dit keer was de bijeenkomst in het Brandpunt.
De laatste lezing van 2017 vond plaats op 21 november, deze keer niet in het Brandpunt maar in de trouwzaal van
het gemeentehuis Baarn.
Deze bijeenkomst werd gehouden ter herdenking van Hans Bronkhorst, die jarenlang lid was van de Historische
Kring Baerne en veel artikelen heeft geschreven.
over de geschiedenis van Baarn in het blad Baerne. Uitgeverij Prominent heeft een bloemlezing van het werk van
Bronkhorst uitgegeven met als titel Standplaats Baarn en was ook organisator van deze avond.
Sprekers op deze druk bezochte avond waren Wim Hazeu, Daan Bronkhorst, Frits Booy en Gerard de Vries.
Zij blikten ieder op eigen wijze terug op het werk van Bronkhorst.
We hopen in 2018 ook weer mooie lezingen te kunnen aanbieden, en hopen dat onze leden weer in grote getale
aanwezig zullen zijn, ook niet leden zijn natuurlijk van harte welkom.

Januari 2018

Gerard de Vries

Jaarverslag Monumentenjaar 2017
De Monumentencommissie is het afgelopen jaar negen keer bijeen gekomen om te adviseren over bij de
gemeente Baarn ingediende aanvragen. Sommige plannen haalden meerdere keren de agenda.
Nieuwbouw Amalialaan
Over de bouw van een appartementencomplex op de hoek van de Amalialaan, op de plek van het oude pand van
Foto Zandvoort, is diverse malen gesproken omdat deze locatie valt onder het beschermd dorpsgezicht. De
Monumentencommissie had fors commentaar op de plannen. Belangrijke argumenten waren dat het pand te hoog
is en qua uitstraling weinig lijkt aan te sluiten bij het dorpse karakter van het centrum van Baarn.
Villa Hoogerwerf
De storm rond villa Hoogerwerf aan Wilhelminalaan 5 is geluwd. Dit Rijksmonument heeft een nieuwe eigenaar die
aan heeft gegeven de villa zoveel mogelijk intact te willen laten. Geen ontsierende uitbouwen of een compleet
gewijzigde plattegrond dus. Ook monumentale interieurelementen als wandtegels, wand- en plafondschilderingen,
glas-in-loodramen en haardpartijen zullen worden gerespecteerd.
Villa Post Tenebras Lux
Villa Post Tenebras Lux op Bothalaan 5 is decennialang in handen geweest van dezelfde familie. Bijzonder is dat er
in die lange periode vrijwel niets is gewijzigd aan het pand waardoor er een heel gaaf voorbeeld van
Jugendstilbouw bewaard is gebleven. Deze villa is het afgelopen jaar verkocht aan particulieren die het pand gaan
opknappen, hetgeen natuurlijk een zeer positieve ontwikkeling is. De nieuwe eigenaren bleken echter
woonwensen te hebben die voor zowel het in- als het exterieur nogal ingrijpend zouden zijn. De
Monumentencommissie wilde onder andere graag zien dat de sfeer van de monumentale hal behouden zou
blijven. Deze bevat een fraaie trappartij, een doorgeefluik en een bellenbord.
Tendens
Het is een opvallende tendens om hedendaagse opvattingen over woongenot toe te passen op monumentale
panden die vanuit een geheel andere visie zijn gebouwd en eigenlijk niet aan de nieuwe eisen kunnen voldoen.
Terwijl je zou kunnen stellen dat een plattegrond die 120 jaar lang goed heeft gefunctioneerd zijn waarde
inmiddels wel heeft bewezen. Het is maar de vraag of het verstandig is om zo’n historische indeling te verstoren.
Grote wijzigingen zoals het doorbreken van muren zijn bovendien vaak onomkeerbaar – weg is weg. Bewoners
vergeten wel eens dat het gebruik van hun pand door de tijd heen mogelijk kan veranderen, bijvoorbeeld vanwege
een gewijzigde gezins- of werksituatie. Wordt nu gekozen voor grote open ruimtes, op een later moment kan de
intimiteit en het praktische aspect van een kamer en suite juist weer gewaardeerd worden.
Geluk gehad
Interieurs met detailleringen zoals in villa Hoogerwerf en villa Post Tenebras Lux worden steeds zeldzamer. Deze
villa’s hebben geluk gehad. De nieuwe eigenaren doen moeite om de villa en de daarin nog aanwezige originele
elementen te behouden voor toekomstige generaties. Minder fortuinlijk was de grote villa aan Amalialaan 39 die in
een dag tijd van de kaart werd ‘geveegd’.
De monumentale, historische panden waar Baarn zo bekend om staat, blijken in de praktijk erg lastig te
beschermen. Ook de Monumentencommissie moet vaak buigen voor de plannen. Desondanks blijft de stem van de
Monumentencommissie van belang. Door al te rigoureuze plannen bij te sturen en te bekijken waar compromissen
gesloten kunnen worden, kan de Monumentencommissie bijdragen aan het behoud van monumentale panden en
daarmee aan de uitstraling van Baarn.
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Sandra van Berkum

Vertegenwoordiger Historische Kring ‘Baerne’ Monumentencommissie van Welstand en Monumenten Midden
Nederland, Rayon Noord-Oost

Aanvragen 2017
Bothalaan 5, Post Tenebras Lux: uitbreiding, aanpassingen interieur, bouw carport
Amalialaan 2:

nieuwbouw 4 appartementen

Prinses Carolinalaan 4: bouw vrijstaande woning
Pekingpark: realisatie speeltuin
Noorderstraat 61: nieuwbouw 6 woningen
Wilhelminalaan 5, Hoogerwerf: wijziging dak en achtergevel
Bothalaan 3: wijziging veranda
Gerrit van der Veenlaan 16: uitbreiding kantoorpand
Hilversumsestraatweg 6: bouw 3 woningen in het bos
Torenlaan 21: slopen woning, bouw nieuwe woning
Guldenhoflaan 2: uitbreiding woning

Jaarverslag WOB 2017

Ook dit jaar is weer met enthousiasme gewerkt. De Oude Begraafplaats is natuurlijk een uniek gemeentelijk
monument en het is eigenlijk een voorrecht om daar als vrijwilliger bezig te kunnen zijn met het - in alle facettenonderhouden van de begraafplaats.
Wij voelen ons daarin ook gesteund door de gemeente: daarvan ondervinden wij steeds actieve belangstelling en
medewerking .
Hoogtepunt van het jaar was zonder meer de restauratie van een aantal grafhekken, waarvan sommige
kenmerkend voor een bepaalde stijlperiode. Deze restauratie werd mogelijk gemaakt doordat de gemeente
hiervoor ruimhartig gelden beschikbaar had gesteld.
Na zorgvuldige vastlegging en nummering van wat bij elkaar hoort werden de hekken in maart door de firma
Tupker ontmanteld en ‘in restauratie genomen.’ Het restauratieproces konden we in de daaropvolgende weken in
de werkplaats volgen en het was indrukwekkend om te zien met welk een liefde voor het vak dit werd uitgevoerd.
Officiële ingebruikneming van de gerestaureerde hekken vond plaats door wethouder Mariska de Koning, die zich
gehuld in een heuse gemeentelijke stofjas, van de openingshandeling - het verven van een bloemmotief in één van
de hekken - met vaste hand van haar taak kweet.
De werkgroep heeft - eveneens met vaste hand - nadien het verven voortgezet ( de hekken waren ongeverfd
aangeleverd). In 2018 zullen wij de overige op de begraafplaats aanwezige hekken qua verfwerk onder handen
nemen.
Soms gebeuren er ook mysterieuze dingen op de begraafplaats: voor het tweede achtereenvolgende jaar werden
wij geconfronteerd met “verdwijning” van een afvalcontainer. Beide keren in dezelfde tijd van het jaar. Een
“serieontvreemder”? Wie zich aangetrokken voelt tot (de inhoud van?) een begraafplaatscontainer is ons een
raadsel. Er zit alleen tuinafval in.
Laten wij hopen dat in dit geval “drie keer is scheepsrecht” niet van toepassing zal zijn.

Januari 2018

Taco Hofstra, coördinator werkgroep Oude Begraafplaats

Jaarverslag Werkgroep Oudheidkamer 2017

De werkgroep bestaat momenteel uit 21 vrijwilligers, dit is inclusief 4 vaste gastvrouwen. In april jl. is de zeer
gewaardeerde oud-vrijwilligster mw. Jo van den Brink overleden. Mw. Van den Brink was ook erelid van onze
vereniging.

Ook het afgelopen jaar is weer hard gewerkt om de historie van Baarn vast te leggen en uit te dragen. Op
maandagochtend, woensdagmiddag en ook op zaterdag wordt getracht structuur aan te brengen in de diverse
collecties en e.e.a. digitaal doorzoekbaar te maken. Het inrichten van meerdere exposities en het maken van een
foto-/filmpresentatie vraagt veel tijd van voorbereiding. Ook besteden de medewerkers veel tijd aan research
t.b.v. het beantwoorden van vragen.

- De Oudheidkamer is in het voorjaar aangesloten op glasvezel. In de loop van het jaar zijn enkele nieuwe PC’s
aangeschaft, een scanner, twee printers en diverse software. Ook zal een NAS (Network Attached Storage = een
centraal opslagapparaat) worden geïnstalleerd.
- In februari hebben de gebruikelijke drie foto-/filmpresentaties plaatsgevonden in het Brandpunt en later in het
jaar in Woon/Zorgcentrum Santvoorde, voor de bewoners en bezoekers.
- In 2017 hebben meerdere exposities plaatsgevonden in de OHK. ‘Een Duik in het Verleden’ liep tot medio
februari. Daarna opende wethouder Mariska de Koning “Werk aan de Winkel”. In juni opende burgemeester Mark
Röell de expositie “Zand Erover”. Deze expositie kwam tot stand in samenwerking met de werkgroepen ARWE en
OBP.
Eind oktober opende een roet-piet (= de heer Frits Booy) “Sint Nicolaas en Baarn” en medio december werd de
expositie “Bij de Les: Schoolplaten” geopend door de heer Wout Verhoek.
- In de OHK is meerdere malen, buiten de reguliere openingstijden om, een rondleiding gegeven aan bezoekers van
o.a. vluchtelingenwerk Baarn, De Leuning, Boogh, Nicolaaskerk.
- Cultureel Festival. Mede door toedoen van de vrijwilligers van de OHK is tijdens het festival in de Laanstraat een
record aantal (15) nieuwe leden genoteerd.
- Op verzoek van de Gemeente heeft de OHK meegewerkt aan het in beeld brengen van de geschiedenis van de
gemeenteraden van Baarn van 1796 tot heden. E.e.a. zal in het voorjaar 2018 worden gepresenteerd aan de
bewoners van Baarn.
- Ter gelegenheid van het 3e lustrum van de Stichting Carillon Baarn is historische informatie verstrekt.
- Voor de laatste schooldag NBS zijn oude dia’s, databestanden e.d. op DVD gezet.
- Wissellijsten met afbeeldingen van eerdere exposities zijn uitgeleend aan o.a. De Trits en De Wiekslag.
- Foto’s uit de digitale collectie zijn beschikbaar gesteld aan meerdere instanties. In het nieuwe
gezondheidscentrum in de Laanstraat hangt een vergrote foto van de School met de Bijbel op een wand in de lift.
Het gebouw van de School met de Bijbel stond oorspronkelijk op deze plek.
- Voor Open Monumentendag met als thema ‘Boeren, Burgers, Buitenlui’ heeft de OHK drie banners geleverd voor
een expositie in het Kunsthuis in de Pekingtuin.
- In het knipselarchief is een aparte kast ingericht met boeken, papieren, e.d. van het Koninklijk Huis.

- In het depot van de kunstcollectie is een aparte kast geplaatst voor onze beeldencollectie.
- Alle oude jaargangen van kranten vanaf 1918 zijn ingebonden.
- Om de bestaande situatie in Baarn voor de geschiedenis fotografisch vast te leggen is een vrijwilliger uit de OHK
bereid gevonden om deze taak op zich te nemen. Door drukke werkzaamheden elders moest een andere
vrijwilliger afhaken.
- In de loop van 2017 is het opstellen en verzenden van de nieuwsbrieven, evenals het beheer van de website
overgenomen door de Werkgroep Communicatie.
- Schenkingen: naast o.a. vaandel van de Groene Inval, ansichtkaarten van Baarn door Flehite Amersfoort, nota’s
en correspondentie van de familie Harmsen door het Openluchtmuseum Arnhem, archief van Karakter, een groot
aantal objecten, foto’s en boeken.
Naast schenking van een groot aantal objecten en boeken, zijn enkele boeken aangekocht.
- Het aantal bezoekers in de Oudheidkamer is in 2017 ongeveer gelijk gebleven aan vorig jaar (ruim 1000
personen).
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Lisette Kuizinga - Claassens, coördinator Werkgroep Oudheidkamer

Jaarverslag Aankoopcommissie

In 2017 zijn twee beelden aangeschaft, t.w. van Nieneke Lamme en Coen Winkelman.
Januari 2018

Theo van den Bosch

Excursie Oranjestad Buren
Op 16 september jl. vertrok een bus vol met leden van onze Historische Kring naar het vestingstadje Buren in de
Betuwe. Dat het ledenbestand van onze vereniging vergrijst, was goed zichtbaar: de oudste deelnemers waren al
ver in de tachtig! Na aankomst was het eerst tijd voor koffie met appeltaart en gezellig bijkletsen, waarna een
stadswandeling op het programma stond. Enthousiaste stadsgidsen leidden onze twee groepen door de smalle
straatjes, langs oude huizen, historische Oranje-monumenten en de stadswallen. De weergoden zijn de Historische
Kring Baerne echter niet bepaald goed gezind. Tijdens de wandeling begon het al snel steeds harder te regenen.
Paraplu’s hielden ons nog enigszins droog, maar tamelijk verzopen arriveerden de meesten na de wandeling in
restaurant Picasso voor de lunch. Daar was het behaaglijk, de lunch was lekker en de gesprekken geanimeerd.
Na de lunch was er de keuze om het Museum Buren & Oranje te bezoeken in het monumentale raadhuis aan de
Markt, of het Marechausseemuseum dat gevestigd is in het voormalig Koninklijk Weeshuis, gebouwd in 1612 in
opdracht van Maria van Nassau. In beide musea was er veel aandacht voor de relatie met de Oranjes aan de hand
van historische voorwerpen. Zelf bezocht ik het Marechausseemuseum waar een enthousiaste en goed
geïnformeerde gids veel wist te vertellen over het voormalige weeshuis en de geschiedenis van het in 1814
opgerichte, centraal aangestuurde, bereden politiecorps. Vooral de oude wapens en ook voertuigen trokken de
aandacht van de deelnemers.
Vol van de opgedane indrukken lieten we ons de borrel met bitterballen na afloop extra goed smaken. De
organisatoren Peter Schmidt en Peter Wertwijn waren er wederom in geslaagd iedereen een heerlijke dag te
bezorgen, zoals voorzitter Jan Baerends tijdens de terugreis nog eens extra benadrukte.

Jet Beuk

Samenstelling bestuur 2018
Op 20 maart 2018 heeft het bestuur de volgende samenstelling:
Functie
Voorzitter

Naam
Dhr. J. Baerends

Aftredend in maart
2020

Secretaris

Aftredend: Dhr. B.F.H. van
Essen
Voorstel: Mevr. M. Olthof

2021

Penningmeester

Dhr. J. van Eijk

2019

Werkgroep Archeologie

Herkiesbaar
Dhr. J.W.A.A. van der Laan

2018

Werkgroep ‘Baerne’

Mevr. H. Beuk

2019

Werkgroep Communicatie

Dhr. M. van der Stoep

2020

Werkgroep Oude
Begraafplaats

Dhr. T.J. Hofstra

2020

Werkgroep Oudheidkamer

Herkiesbaar:
Mevr. E.M.M.A. KuizingaClaassens

2018

Algemeen Bestuurslid

Mevr. T.C. Kruidenier

2020

Algemeen bestuurslid

Dhr. G.J. de Vries

2020

Notulist

Mevr. L. Gebuis

2020

Per 20 maart 2018 is de functie van secretaris vacant en het bestuur stelt voor om mevrouw M. Olthof
te benoemen in deze functie.
Dhr. J.W.A.A. van der Laan is herkiesbaar.
Mevrouw E.M.M.A. Kuizinga-Claassens is herkiesbaar.

__________________________________________________________________________________________

Activiteitenprogramma 2018
22 januari

presentatie De leuning

13 februari

Foto/film presentatie

(14.00)

15 februari

Foto/film presentatie

(14.00)

20 februari

Foto/filmpresentatie

(20.00)

1 maart

Uitgave Baerne nr. 1

20 maart

Algemene ledenvergadering

14 april

Opening expositie Stracké

25 april

Onthulling gedenksteen Loterijman

01mei

Lezing Het Lot van Loterijman

01 juni

Uitgave Baerne nr. 2

juni/juli

Excursie (aankondiging volgt)

18 augustus

Opening expositie Architectuur in Baarn

01/02 september

Cultureel Festival

03 september

Uitgave Baerne nr. 3

01-31 oktober

Maand van de Geschiedenis

06 oktober

TVE open dag ‘Indië tussen Vecht en Eem’

01 december

Uitgave Baerne nr. 4

15 december

Opening expositie Relatie Baarn – Soestdijk (werktitel)

_________________________________________________________________________________________

Jaarrekening 2017

Baarn
20 maart 2018
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Tenzij anders vermeld, zijn de activa en de passiva tegen nominale waarde gewaardeerd.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben.

1
BESTUURSVERSLAG
In 2017 heeft het algemeen bestuur goedkeuring verleend aan het ICT- en media plan. Daarmee kon een groot
deel van de geplande uitgaven gerealiseerd worden. Afgezien van deze begrote kosten is er een positief resultaat
geboekt. De voorziene uitgaven voor de uitbreiding van de ruimte van de Oudheidkamer konden niet worden
gerealiseerd vanwege de afhankelijkheid van andere partijen nl. de Bibliotheek en de Gemeente.
Samenvatting Eindbalans 2017
Het verslagjaar 2017 is afgesloten met een negatief resultaat van € 6.176.
Dit negatieve resultaat is het gevolg van enerzijds de uitgaven voor de ICT en voor de apparatuur voor de
werkgroep Communicatie: € 8.668 en anderzijds een positief resultaat over de lasten van de Activiteiten,
Huisvesting, Bestuur en Administratie: € 2.492.
Het bestuur heeft besloten dat het negatieve resultaat ten laste komt van de bestemmingsreserves ICT en
Communicatie, resp. € 6.159 en € 2.509 en het positieve resultaat toe te voegen aan de algemene reserve:
€ 2.492. Voorts heeft het bestuur besloten om de bestemmingsreserve ‘Herinrichting/Aankopen’ te handhaven op
een totaal van € 36.000 vanwege zeer gewenste ontwikkelingen op het gebied van huisvesting.
Omdat de uitvoering van het ICT plan nog niet voltooid is en de werkgroep Communicatie de activiteiten verder
ontwikkelt, heeft het bestuur tevens besloten om aan de algemene reserve € 3.668 te onttrekken en toe te voegen
aan :
- Bestemmingsreserve ICT € 1.659 (deze reserve komt hiermee op een bedrag van € 4.500)
- Bestemmingsreserve Communicatie € 2.009 (deze reserve komt hiermee op een bedrag van € 1.500)
De algemene reserve (eigen vermogen) neemt door toevoeging van € 2.492 en onttrekking van € 3.668 af van €
2.735 naar €1.559. De overige bestemmingsreserves blijven op hetzelfde niveau gehandhaafd.
De baten uit eigen fondsenwerving zijn in het verslagjaar bijna € 400 hoger dan begroot. Dit was het gevolg van de
indexatie van de gemeentesubsidie, maar vooral van de opbrengst van de collecte voor het Prins Bernhard
Cultuurfonds: €213, waarvoor dank aan onze collectanten. De bijdrage uit het vrijwilligersfonds Baarn was iets
lager dan begroot.
Het aantal leden en daarmee de contributieopbrengst bleef nagenoeg stabiel.
Positief is het feit dat wederom veel leden naast de contributie een extra bedrag doneerden, waardoor de giften
ca. € 230 hoger waren dan verwacht, waarvoor het bestuur haar dank wil benadrukken. De beleggingsopbrengsten
namen substantieel af tot € 105.
De bestedingen onderschrijden de begroting met € 7.209. Dit is vooral het gevolg van het achterwege blijven van
het produceren en uitgeven van een boek in eigen beheer. Tevens zijn er minder uitgaven gedaan voor het
conserveren van de collectie, de productie van de Baerne en het organiseren van excursies en tentoonstellingen.
Vooruitzichten 2018
Begin 2017 is de concept begroting voor 2018 opgesteld op basis waarvan, i.v.m. uitbreiding van huisvesting, een
hogere subsidie voor 2018 bij de gemeente is aangevraagd. Deze is echter niet gehonoreerd, zodat onze vereniging
in 2018 een subsidie van gelijk niveau (€ 14.267 inclusief vergoeding voor het onderhoud van de Oude
Begraafplaats) tegemoet kan zien.
In de herziene begroting voor 2018 zijn de baten € 33.877 en de lasten € 49.780. Daarmee worden de baten en
lasten afgesloten met een tekort van € 15.903. Dit voorziene tekort is grotendeels het gevolg van hogere
huisvestingskosten bij uitbreiding van de Oudheidkamer, hogere drukkosten van de Baerne in kleur, waarvoor in
overleg met de adverteerders ook de advertentiekosten verhoogd zijn, uitgaven voor de ICT, de werkgroep
Communicatie, promotie activiteiten en de oudheidkamer.
Dit tekort zal geheel onttrokken worden aan de bestemmingsfondsen en -reserves.
Hoewel verwacht wordt dat de kosten verder oplopen blijft de contributie voor 2018 gehandhaafd op het huidige
bedrag van € 16,00 per jaar. Het bestuur acht het noodzakelijk om voor te stellen dat voor 2019 tot en met 2022
de contributie telkens verhoogd wordt met € 1,00 per jaar.
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JAARREKENING 2017

Historische Kring Baerne
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BALANS PER 31 DECEMBER 2017
(in Euro)
31-12-2017 31-12-2016

31-12-2017 31-12-2016
Vlottende Activa
Vorderingen
Liquide middelen

Reserves en fondsen
862
72.740

359
76.788

73.602

77.147

Algemene reserve
Bestemmingsreserves

1.559
49.000

2.735
54.000

50.559

56.735

23.043

20.412

73.602

77.147

Kortlopende schulden
Overige schulden
73.602

77.147

Baarn, 20 maart 2018

J. Baerends,
Voorzitter.

J. van Eijk,
Penningmeester.

Historische Kring Baerne
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017
(in Euro)
Realisatie
2017

Begroot
2017

Realisatie
2016

BATEN
Baten uit eigen fondswerving
Contributies
Verkopen
Beleggingsfondsen

16.341
12.264
5.055
105
33.765

15.950
12.320
10.370
400
39.040

16.133
12.312
6.488
356
35.289

Kosten Activiteiten
Huisvestingskosten
Administratie en Bestuurskosten
Overige kosten

18.840
12.053
7.922
1.126
39.941

26.400
13.600
5.600
1.550
47.150

15.055
12.457
4.545
1.175
33.232

RESULTAAT

-6.176

-8.110

2.057

-1.176
-5.000
0
-6.176

0
-7.910
-200
-8.110

-9.132
10.666
523
2.057

LASTEN

Toevoeging / onttrekking aan:
Algemene reserve
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfonds

Historische Kring Baerne
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TOELICHTING OP DE BALANS 2017 - 1
(in Euro)
31-12-2017 31-12-2016

Vorderingen
Rente Bankiers
Vooruitbetaalde kosten & te ontvangen restituties

Liquide middelen
Kas
ING
SNS

105
757
862

356
3
359

173
49.971
22.596
72.740

209
54.125
22.454
76.788

Historische Kring Baerne
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TOELICHTING OP DE BALANS 2017 - 2
(in Euro)
Algemene- en bestemmingsreserves

31-12-2017 31-12-2016

Algemene reserve
Stand per 1 januari
Onttrekking tbv bestemmingsreserves
Toevoeging uit resultaat V&W
Stand per 31 december

2.735
-3.668
2.492
1.559

11.867
-9.132
0
2.735

Reserve Herinrichting / Aankopen
Stand per 1 januari
Toevoeging uit algemene reserve
Toevoeging uit resultaat V&W
Stand per 31 december

36.000
0
0
36.000

29.844
4.099
2.057
36.000

6.000
0
6.000

6.000
0
6.000

Reserve ICT
Stand per 1 januari
Toevoeging uit algemene reserve
Besteed aan kosten
Stand per 31 december

9.000
1.659
-6.159
4.500

6.490
2.510
0
9.000

Reserve Communicatie
Stand per 1 januari
Toevoeging uit algemene reserve
Besteed aan kosten
Stand per 31 december

2.000
2.009
-2.509
1.500

0
2.000
0
2.000

Reserve Jubilea
Stand per 1 januari
Toevoeging uit algemene reserve
Stand per 31 december

0
0
0

0
0
0

1.000
0
0
1.000

477
523
0
1.000

50.559

56.735

Reserve boek uitgave in eigen beheer
Stand per 1 januari
Toevoeging uit algemene reserve
Stand per 31 december

Bestemmingsfonds Oude Begraafplaats
Stand per 1 januari
Toevoeging uit algemene reserve
Besteed aan kosten
Stand per 31 december
Totaal algemene reserve en bestemmingsreserves /-fondsen

Historische Kring Baerne
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TOELICHTING OP DE BALANS 2016 - 3
(in Euro)
31-12-2017 31-12-2016
Overige schulden
Vooruit ontvangen contributie
Vooruit ontvangen giften
Vooruit ontvangen porto
Drukkerij Bakker
Overige / nog te betalen posten

9.888
1.472
530
1.476
9.677
23.043

9.936
1.340
520
0
8.616
20.412
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 1
(in Euro)
Realisatie
2017

Begroot
2017

Realisatie
2016

BATEN
Subsidie
Gemeente Baarn
Gemeente Baarn met opdracht
Gemeente Baarn activiteiten subsidie

Giften
Giften
Prins Bernhard Cultuurfonds
Giften met opdracht

Contributies
770 leden

Verkopen
Advertentie opbrengsten 'Baerne
Losse verkoop 'Baerne
Entree lezingen
Bijdragen excursies
Verkoop boeken
Verkoop boeken bieb
Verkoop diversen

Beleggingsopbrengsten
Rente banken

TOTAAL BATEN

10.861
951
2.300
14.112

10.700
950
2.300
13.950

10.672
965
2.591
14.228

1.842
213
174
2.229

1.700
0
300
2.000

1.615
0
290
1.905

12.264

12.320

12.312

1.750
68
95
1.485
1.147
0
510
5.055

1.750
120
150
2.300
1.000
4.500
550
10.370

1.750
78
393
1.755
1.952
0
560
6.488

105

400

356

33.765

39.040

35.289
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2
(in Euro)
Realisatie
2017

Begroot
2017

Realisatie
2016

LASTEN
ACTIVITEITEN
Inkoop boeken
Inkoop diversen
Totaal inkoop

745
13
758

500
100
600

1.016
166
1.182

5.977
17
450
6.444

7.200
500
500
8.200

5.722
0
463
6.185

0
81
850
0
931

1.000
500
700
0
2.200

686
128
739
0
1.553

0
36
36

500
400
900

603
52
655

1.150
1.150

1.500
1.500

400
400

100
100

450
450

0
0

0
0
0

0
150
150

0
0
0

Lezingen huur Brandpunt
Lezingen vergoedingen / presentjes
Lezingen consumpties
Totaal kosten lezingen

966
668
131
1.765

1.000
600
100
1.700

820
676
19
1.515

Kosten excursies
Totaal Excursies

1.647
1.647

2.500
2.500

1.630
1.630

Drukkosten 'Baerne'
Diverse kosten 'Baerne'
Verzendkosten 'Baerne'
Totaal 'Baerne'
Conservering schilderijen, platen, kunst
Conservering foto/film
Conservering boeken en tijdschriften
Conservering diversen
Totaal conservering
Diverse kosten bibliotheek
Boeken bibliotheek
Totaal Bibliotheek
Aankoop kunst
Totaal Kunst
Archeologie
Totaal Archeologie
Systeemkosten genealogie
Diverse kosten genealogie
Totaal Genealogie
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 3
(in Euro)
Realisatie
2017
Oudheidkamer computer supplies
Oudheidkamer consumpties
Oudheidkamer diverse kosten
Totaal Oudheidkamer
Tentoonstelling inrichting
Tentoonstelling opening
Totaal Tentoonstellingen
Oude begraafplaats onderhoud en herstel
Oude begraafplaats reiskosten
Oude begraafplaats consumpties
Totaal Oude begraafplaats
Onderzoek voor boeken ieb
Productiekosten boeken ieb
Verkoop boeken bieb
Overboeken naar voorraad boeken ieb
Totaal Boeken In Eigen Beheer
Communicatie algemeen
Communicatie apparatuur en media
Promotiekosten
Totaal Communicatie en Promotie

TOTAAL ACTIVITEITEN

Begroot
2017

Realisatie
2016

730
74
442
1.246

300
150
500
950

289
103
80
472

607
201
808

1.000
200
1.200

423
105
528

886
0
182
1.068

900
100
150
1.150

408
0
165
573

0
0
0
0
0

1.000
7.000
0
-4.000
4.000

0
0
0
0
0

164
2.509
214
2.887

500
0
400
900

0
0
364
364

18.840

26.400

15.055

10.672
0
600
2
459
15
305
12.053

11.000
300
800
500
500
150
350
13.600

10.672
0
670
382
433
0
299
12.457

HUISVESTING, ADMINISTRATIE EN BESTUUR
Huur
Onderhoud / servicekosten
Energie
Kleine inventaris/gebruiksartikelen
Wettelijke lasten
Schoonmaak/bewassing
Alarm
Totaal huisvesting
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 4
(in Euro)
Realisatie
2017
Kantoorkosten
Fotokopieerkosten
Kantoorautomatisering / ICT
Porti
Telecom en internetdiensten
Contributies/abonnementen
Verzekeringen
Bankkosten
Ledenadministratie
Diversen/afrondingsverschillen
Totaal Administratiekosten

Begroot
2017

Realisatie
2016

335
184
6.159
49
464
0
281
285
173
-8
7.922

400
200
2.000
400
1.000
200
350
450
400
0
5.400

364
157
2.337
10
756
0
281
248
380
-30
4.504

0
0
0
0

0
100
100
200

0
0
41
41

0
0
72
951
103
1.126

100
350
0
800
300
1.550

0
323
171
681
0
1.175

TOTAAL HUISVESTING, ADMINISTRATIE EN BESTUUR

21.101

20.750

18.176

TOTAAL LASTEN

39.941

47.150

Opleiding bestuur
Reiskosten bestuur
Diverse bestuurskosten
Totaal Bestuurskosten
Reiskosten
Vergaderkosten
Hapjes en drankjes
Wel & wee / vrijwilligersactiviteiten
Diversen reis/verblijf/representatiekosten
Totaal Overige kosten

33.232
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Baarn, 20 maart 2018

J. Baerends,
Voorzitter.

J. van Eijk,
Penningmeester.
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BEGROTING 2018
Overzicht Baten en Lasten
(in Euro)
Begroot
2018

Realisatie
2017

Begroot
2017

BATEN
Baten uit eigen fondswerving
Contributies
Verkopen
Beleggingsfondsen

16.267
12.500
5.020
90
33.877

16.341
12.264
5.055
105
33.765

15.950
12.320
10.370
400
39.040

26.080
15.200
7.100
1.400
49.780

18.840
12.053
7.922
1.126
39.941

26.400
13.600
5.600
1.550
47.150

-15.903

-6.176

-8.110

0
-15.903
0
-15.903

-1.176
-5.000
0
-6.176

0
-7.910
-200
-8.110

LASTEN
Kosten Activiteiten
Huisvestingskosten
Kosten Beheer en Administratie
Overige kosten

RESULTAAT

Toevoeging / onttrekking aan:
Algemene reserve
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfonds
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BEGROTING 2018
Toelichting Baten
(in Euro)
Begroot
2018

Realisatie
2017

Begroot
2017

BATEN
Subsidie
Gemeente Baarn
Gemeente Baarn met opdracht
Gemeente Baarn activiteiten subsidie

Giften
Giften
Prins Bernhard Cultuurfonds
Giften met opdracht

Contributies
ca. 770 leden

Verkopen
Advertentie opbrengsten 'Baerne
Losse verkoop 'Baerne
Entree lezingen
Bijdragen excursies
Verkoop boeken
Verkoop boeken ieb
Verkoop diversen

Beleggingsopbrengsten
Rente banken

TOTAAL BATEN

10.800
960
2.507
14.267

10.861
951
2.300
14.112

10.700
950
2.300
13.950

1.800
0
200
2.000

1.842
213
174
2.229

1.700
0
300
2.000

12.500

12.264

12.320

1.890
80
100
1.500
900
0
550
5.020

1.750
68
95
1.485
1.147
0
510
5.055

1.750
120
150
2.300
1.000
4.500
550
10.370

90

105

400

33.877

33.765

39.040
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BEGROTING 2018
Toelichting Lasten 1
(in Euro)
Begroot
2018

Realisatie
2017

Begroot
2017

LASTEN
ACTIVITEITEN
Inkoop boeken
Inkoop diversen
Totaal inkoop

750
50
800

745
13
758

500
100
600

Drukkosten 'Baerne'
Diverse kosten 'Baerne'
Verzendkosten 'Baerne'
Totaal 'Baerne

9.000
100
550
9.650

5.977
17
450
6.444

7.200
500
500
8.200

Conservering schilderijen, platen, kunst
Conservering foto/film
Conservering boeken en tijdschriften
Conservering diversen
Totaal Conservering

1.000
250
1.000
100
2.350

0
81
850
0
931

1.000
500
700
0
2.200

100
400
500

0
36
36

500
400
900

1.500
1.500

1.150
1.150

1.500
1.500

Archeologie
Totaal Archeologie

250
250

100
100

450
450

Systeemkosten genealogie
Diverse kosten genealogie
Totaal Genealogie

400
100
500

0
0
0

0
150
150

Lezingen huur Brandpunt
Lezingen vergoedingen / presentjes
Lezingen versnaperingen
Totaal Lezingen

1.000
600
100
1.700

966
668
131
1.765

1.000
600
100
1.700

Kosten excursies
Totaal Excursies

2.000
2.000

1.647
1.647

2.500
2.500

Diverse kosten bibliotheek
Boeken bibliotheek
Totaal Bibliotheek
Aankoop kunst
Totaal Kunst
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BEGROTING 2018
Toelichting Lasten 2
(in Euro)
Begroot
2018

Realisatie
2017

Begroot
2017

Oudheidkamer computer supplies
Oudheidkamer consumpties
Oudheidkamer diverse kosten
Totaal Oudheidkamer

800
150
1.500
2.450

730
74
442
1.246

300
150
500
950

Tentoonstelling inrichting
Tentoonstelling opening
Totaal Tentoonstellingen

1.300
200
1.500

607
201
808

1.000
200
1.200

Oude begraafplaats onderhoud en herstel
Oude begraafplaats reiskosten
Oude begraafplaats vertering
Totaal Oude begraafplaats

850
100
180
1.130

886
0
182
1.068

900
100
150
1.150

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1.000
7.000
0
-4.000
4.000

250
500
1.000
1.750

164
2.509
214
2.887

500
0
400
900

26.080

18.840

26.400

13.000
300
800
100
500
150
350
15.200

10.672
0
600
2
459
15
305
12.053

11.000
300
800
500
500
150
350
13.600

Onderzoek voor boeken ieb
Productiekosten boeken ieb
Verkoop boeken ieb
Overboeken naar voorraad boeken ieb
Totaal Boeken In Eigen Beheer
Communicatie algemeen
Communicatie media en apparatuur
Promotiekosten
Totaal Communicatie en promotie

TOTAAL ACTIVITEITEN

HUISVESTING, ADMINISTRATIE EN BESTUUR
Huur
Onderhoud / servicekosten
Energie
Kleine inventaris/gebruiksartikelen
Wettelijke lasten
Schoonmaak/bewassing
Alarm
Totaal huisvesting
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BEGROTING 2018
Toelichting Lasten 3
(in Euro)
Begroot
2018
Kantoorkosten
Fotokopieerkosten
Kantoorautomatisering / ICT
Porti
Telecom en internetdiensten
Contributies/abonnementen
Verzekeringen
Bankkosten
Ledenadministratie
Diversen/afrondingsverschillen
Totaal Administratie/communicatie/beheer

Realisatie
2017

Begroot
2017

400
200
4.500
200
500
200
350
350
200
0
6.900

335
184
6.159
49
464
0
281
285
173
-8
7.922

400
200
2.000
400
1.000
200
350
450
400
0
5.400

0
100
100
200

0
0
0
0

0
100
100
200

50
50
100
900
300
1.400

0
0
72
951
103
1.126

100
350
0
800
300
1.550

TOTAAL HUISVESTING, ADMIN, BESTUUR EN OVERIG

23.700

21.101

20.750

TOTAAL LASTEN

49.780

39.941

47.150

Opleiding bestuur
Reiskosten bestuur
Diverse bestuurskosten
Totaal Bestuur

Reiskosten
Vergaderkosten
Hapjes en drankjes
Wel & wee / vrijwilligersactiviteiten
Diversen reis/verblijf/representatiekosten
Totaal Overig

VOORSTEL CONTRIBUTIEVERHOGING 2019 E.V. JAREN

De contributie van de Historische Kring Baerne (HKB) bedraagt al sinds jaren € 16 per lid.
Het bestuur stelt voor om de contributie met ingang van 2019 tot en met 2022 jaarlijks met € 1 te verhogen.
Redenen hiervoor zijn oplopende tekorten en de relatief lage contributie in vergelijking met die van de
historische verenigingen in de regio.
In het afgelopen jaar is een tekort ontstaan van ruim € 6.000. Dit met name als gevolg van de grote
investeringsopgave waar de HKB voor staat voor de vernieuwing van de ICT-apparatuur. De computers en
bijbehorende apparatuur, zoals de scanners en printers, waarmee gewerkt wordt zijn verouderd. Daarom is in
2017 een automatiseringsplan opgesteld, dat gedeeltelijk al in 2017 is gerealiseerd en het komende jaar verder
wordt geïmplementeerd. Naast de kosten voor de hardware worden er ook kosten gemaakt voor het
vernieuwen van de software. De digitalisering van de collectie gaat de komende jaren overigens nog meer
investeringen vergen. Hetzelfde geldt voor de apparatuur op het vlak van communicatie, onder andere
presentatieapparatuur met de bijbehorende software(licenties).
Ook wensen om de kwaliteit van ons werk te verbeteren gaan met extra kosten gepaard. In dit verband kan
onder andere worden genoemd het in full-color uitbrengen van ons tijdschrift de Baerne (ondanks een verhoging
van de advertentieopbrengsten).
Voor 2018 beloopt het begrote tekort afgerond € 16.000. Ten opzichte van de voorgaande begroting zijn er extra
uitgaven geraamd voor de drukkosten van de Baerne, huisvestingskosten, automatiseringskosten,
communicatie- en promotiekosten en ook is er extra budget geraamd voor de Oudheidkamer.
Het gerealiseerde tekort over 2017 en het begrote tekort voor 2018 kunnen worden gedekt met de reserves die
in het verleden zijn gevormd. Zo kunnen de kosten van de vernieuwing van de ICT worden betaald uit hiervoor in
het verleden gevormde bestemmingsreserves.
Maar om niet onverantwoord verder in te teren op onze reserves stelt het bestuur vorengenoemde
contributieverhoging voor. Dit te meer, omdat onze vereniging al jaren de contributie niet heeft verhoogd. In
onderstaand overzichtje een opsomming van de contributies van de verenigingen in de regio (N.B. het betreft de
contributies 2018). Hieruit blijkt dat op Eemnes na alle verenigingen een hogere contributie vragen dan de
Historische Kring Baerne.

-

Oudheidkundige Vereniging Flehite
Historische Vereniging Soest
Tussen Vecht en Eem
Historische Vereniging Bunscote
Hilversumse Historische Kring Albertus Perk
Zeister Historisch Genootschap
Historische Kring Baerne
Historische Kring Eemnes

€ 30,00
€ 20,00
€ 19,50
€ 18,50
€ 18,00
€ 18,00
€ 16,00
€ 14,00

