
 

 
 
 
Notulen – Algemene Ledenvergadering 7 maart 2022 
 
Waarnemend voorzitter: Ronald van Tongeren 
Secretaris: Arie van Ginkel 
Aanwezig zijn 74 leden inclusief bestuur 
 
Ingekomen stuk(ken) en mededelingen: 

• Verslag van de kaskommissie; 
• Voor agendapunt bestuursverkiezing: voor aanvang van de vergadering geen namen 

van tegenkandidaten bekend gemaakt; 
• Jaarlijkse excursie 21 mei 2022 naar Hoorn; 
• De waarnemend voorzitter vraagt een ogenblik stilte ter nagedachtenis aan 

overleden leden en oud-leden; 
• Samenstelling commissie voor werving van nieuwe bestuursleden onder 

voorzitterschap van Arjan van Weele.  
 
1.Opening 
De waarnemend voorzitter opent de vergadering en heet de leden van harte welkom op 
deze 50e ledenvergadering. 
Ronald van Tongeren stelt de jaarverslagen van de secretaris over 2021 en de financiële 
stukken over 2021 en 2022 (begroting) aan de orde. Deze waren gepubliceerd op de website 
en ook op papier in de zaal beschikbaar.  
De stukken gaven geen aanleiding tot opmerkingen. 
 
2.Financieel verslag 
De penningmeester benoemt een aantal relevante financiële gegevens waaronder de 
inkomsten (meer donaties), de belangrijkste kostenposten, het vermogen, de reserveringen 
(onder andere voor het jubileumjaar) en de liquide middelen.  
Een bijzonder woord van dank voor de donaties die de vereniging van veel leden heeft 
ontvangen.  
 
Balans en resultaat 2021: 
 Begroot tekort € -1445,00 werkelijk positief resultaat € 1340,63 
Door de Corona-perikelen hebben we ons programma maar voor deel kunnen uitvoeren. 
Begroting 2022: Begroot tekort saldo € -1765,-- 
 



De stukken gaven verder geen aanleiding tot opmerkingen. Op basis van het verslag van de 
kascontrolecommissie door Jack Ruibing wordt door de vergadering aan de penningmeester 
décharge verleend.  
Dank aan Jack Ruibing als aftredend lid van de kascontrolecommissie en Johan Wolters (met 
ingang van 2021). Inkomend lid van de kascommissie is Hanna Griffioen. De jaarlijkse 
verenigingscontributie blijft (sinds 2019) gehandhaafd op € 15,00. 
 
 
3.Bestuursverkiezing 

• Statutair aftredend na 11 jaar penningmeester Ronald van Tongeren; 
• Aftredend Rob Franse en Wim Schoonderbeek om persoonlijke reden; 
• Voorstel tot benoeming van de heer Len Goossens tot penningmeester – met applaus 

benoemd. 
Overdracht penningmeesterschap en tekenbevoegdheid voor  1 juli 2022; 

• Vacant zijn de functies voorzitter, vicevoorzitter (portefeuille communicatie, 
activiteiten en promotie). 
 

De voorzitter stelt het activiteitenjaarplan 2022 en de nieuwe activiteiten van zowel bestuur 
als de diverse werkgroepen aan de orde. Extra aandacht is er voor de komende 
jubileumactiviteiten in 2022-23. Er is veel waardering voor alle actieve leden binnen de 
vereniging die in diverse werkgroepen essentiële activiteiten verrichten. 
 
Na de pauze 
Boeiende lezing over de Dorpskerk in Maarssen-Dorp door Hans van Bemmel. Hij werd 
daarbij voor de beelden ondersteund door Bert de Ruiter. 
Meer informatie over de ALV kunt u lezen in de stukken op de website van de HKM. 
 
Notulen – Ingelaste Algemene Ledenvergadering 
13 oktober 2022 
 
Voorzitter: vacant 
Secretaris: Arie van Ginkel 
Aanwezig zijn 95 leden inclusief bestuur 
 
De directe aanleiding van deze buitengewone vergadering is het voorstellen en benoemen 
van een nieuwe voorzitter van de HKM. 
 
1.Opening 
De vergadering wordt geopend door de secretaris Arie van Ginkel.  Hij deelt mede dat in 
deze vergadering de heer Bert Appeldoorn zal worden geïntroduceerd en wordt voorgesteld 
om de functie van voorzitter te vervullen. 
Naast de benoeming van de voorzitter zal ook worden stilgestaan bij enkele zaken met 
betrekking tot de viering van jubileumjaar, in eerste aanleg door Bert Appeldoorn zelf en 
later ook door Els Sonneveld, lid van de jubileumcommissie. 
 
Vervolgens staat Arie van Ginkel stil bij de bijzondere activiteiten die hebben 
plaatsgevonden in het kader van het jubileumjaar. In de eerste plaats was er een mooie 



opening in Doornburgh, waarbij de presentatie van het boek “Canon van Maarssen en 
omliggende kernen” het hoogtepunt vormde. De burgemeester heeft het eerste exemplaar 
ontvangen en vervolgens ook alle betrokken auteurs en bijzondere gasten. 
Het boek is op verschillende locaties verkrijgbaar. 
Gedurende het lustrumjaar zullen verschillende lezingen worden georganiseerd, alle 
gerelateerd aan het boek. Dat zal in Maarssen en enkele omliggende kernen gebeuren. 
 
Tenslotte kan worden teruggekeken op een geslaagde organisatie van de Open 
Monumentendag(en), een gewaardeerd samenwerkingsverband van de drie Historische 
Kringen in de gemeente Stichtse Vecht. 
 
2. Benoeming van Bert Appeldoorn tot voorzitter van de HKM. 
Arie van Ginkel geeft aan dat Bert Appeldoorn al enige tijd de functie van voorzitter 
waarneemt, maar dat het uit oogpunt van regels van goed bestuur gewenst is dit te 
formaliseren. 
De vergadering stemt in met het voorstel en benoemt Bert Appeldoorn tot voorzitter. 
 
Op zijn beurt bedankt de nieuwgekozen voorzitter de vergadering. Hij stelt het op prijs zijn 
motivatie en achtergrond nader toe te lichten . 
 
Samenvattend schetst hij dat hij de HKM enigermate kende als lid en vanwege zijn 
bestuurlijke betrokkenheid bij het Vechtstreekmuseum. Het contact met de 
wervingscommissie (Arjan van Weele en Annette Willemsens) leidde ertoe, dat hij “ja” zei 
tegen de functie van deze ”mooie vereniging”. Samen met mensen werken aan leuk werk is 
belangrijk.   
De professionele achtergrond van Bert Appeldoorn betreft Human Resources Management 
bij overheid en de laatste 20 jaar in het bedrijfsleven 
Wat betreft vrijwilligerswerk is Bert van jongs af aan betrokken geweest bij het 
verenigingswerk. Dit leidde onder meer tot functies in de sportwereld (roeien) en de 
culturele sector (St. Openbare Bibliotheek, het Vechtstreekmuseum en een particuliere 
goede doelen stichting).  ‘Ik vind dat belangrijk; je geeft wat, maar je er krijgt vaak ook veel 
moois voor terug.’ 
Bert besluit ’Ik wil graag met de huidige en nieuw te werven collega’s in het bestuur en de 
andere medewerkers van de Kring mooie stappen zetten voor de toekomst.’ 
 
3. Activiteiten door de jubileumcommissie. 
Els Sonneveld, lid van de jubileumcommissie, benoemt twee onderwerpen. In de eerste 
plaats de serie van lezingen die van start is gegaan. De start heeft plaatsgevonden in kasteel 
Oud-Zuilen, de volgende zullen op verschillende locaties plaatsvinden in Maarssen en enkele 
kernen. En….we gaan ook de grens over. Ook op kasteel Nijenrode zal een lezing 
plaatsvinden. 
In de tweede plaats vindt in het voorjaar het onderwijsproject plaats voor de groepen 8 van 
de basisscholen in Maarssen. De Canon, althans een deel daarvan, zal onderwerp van het 
project zijn. Els doet een oproep voor mensen met onderwijskundige ervaring, of die mee 
willen werken aan dit project. (Na afloop hadden zich 3 personen gemeld!). 
 
4. Slotwoord. 



De voorzitter staat tot slot stil bij enkele personen, die de afgelopen tijd zijn overleden, te 
weten Hans Sagel, Auke Hoekstra en Astrid Kuiper. Zij hebben bijgedragen, elk op hun eigen 
wijze, bijgedragen aan de goede staat en ontwikkeling van onze vereniging. Ook in het 
komend Periodiek wordt hier aandacht aan besteed. 
Een moment van stilte wordt in acht genomen. 
 
5. Sluiting ALV 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. 
 
Na de pauze:  
Weer een boeiende lezing door Hans van Bemmel: Een wandeling van Oudaan naar 
Cromwijck. Hij werd daarbij ook weer ondersteund door Bert de Ruiter voor de beelden. 
 
 
Maarssen, maart 2023 
 
Namens het bestuur van de Historische Kring Maarssen, 
Secretaris, 
Arie van Ginkel 
 
 
 
 
 
 


