
VAN HET BESTUUR 
AGENDA VOOR DE LEDENVERGADERING VAN 27 MAART 1985 

1. Opening. 

2. Verslag jaarvergadering 1984. 

3. Ingekomen stukken. 

4. Jaarverslag 1984 van de secretaris . 

5. Jaarverslag 1984 van de penningmeester. 

6. Verslag kascommissie. 

7. Benoeming nieuwe kascommissie. 

8. Kontributieverhoging: het bestuur stelt voor de 
kontributie te verhogen van f 20,— naar 
ƒ 2 5 , — met ingang van 1 januari 1986. 

9. Jaarrede van de voorzitter. 

10. Rondvraag en sluiting . 

Dit nummer kwam tot stand door medewerking van: 

Hanni de Bode 

Frank Nieuwenburg 

Thea Velthuisen 

Eindredactie: Loes Westermann. 

C O L O F O N 



JAARVERSLAG VAN DE SEKRETARIS 

Dames en heren, voor U ligt het jaarverslag 
1984/1985 van Uw vereniging - het negende verslag 
sedert de oprichting van de Hilversumse Histo-
rische Kring 'Albertus Perk'. 

De vereniging telt thans ca 245 leden, een aantal 
dat ongeveer gelijk is aan het vorige jaar. Het is 
jammer dat er geen groei is. In relatie tot ons 
werkgebied en het grote aantal activiteiten dat 
jaarlijks de leden wordt aangeboden, zou zo'n 
ledenbestand toch vele malen groter moeten zijn. 

Een oproep aan U allen om door werving in het 
komende jaar tot een flinke aanwas te geraken. 
Uw sekretaris zal dit feit snel en met groot 
genoegen aan U meedelen! 

Het bestuur vergaderde in het verslagjaar 8 maal 
en er had voortdurend overleg plaats met zusteror-
ganisaties in de regio, zowel rechtstreeks als via 
de Stichting Tussen Vecht en Eem, in welke Stich-
ting een afgevaardigde van Albertus Perk zitting 
heeft in het Algemeen Bestuur. 
Evenzo waren er contacten met de Stichting 
Hilversum Pas Op, de AWN-afdeling Naerdinklant, 
gemeentelijke instanties, Monumentenbeleid en met 
verschillende gemeentelijke adviesgroepen. Dit 
jaar is er ook een goed contact ontstaan met het 
bezoekerscentrum Corversbos en is er beraad over 
uitwisseling van activiteiten. 

In het jaar 1984/1985 zijn 8 ledenavonden georga-
niseerd met de onderwerpen : Stinseflora Vecht en 
Eemgebied (door de heer P. Bakker), Verf en verf-
technieken door de eeuwen heen (door de heer M . de 
Keijzer), Hilversums plateel (door mevr. M . 
Singelenberg), Nieuwe archeologische vondsten in 
de stad Utrecht (door de heer H . de Groot). Een 
ledenavond van en voor leden met presentatie van 



eigen verzameling en een bezoek met rondleiding 
door het Omroepmuseum. 

De werkgroep 'Viering 2e lustrum' met herdenking 
van Dr. Van Hengel onder leiding van de heer Pott, 
heeft grote vorderingen gemaakt. Verschillende 
plannen zijn uitgewerkt en het draaiboek van alle 
activiteiten in september 1985 wordt steeds 
groter. 

In nauwe samenwerking met de Bond Heemschut, van 
welke vereniging onze Kring lid is, werd in de 
zomervakantie 1984 een opknap- en restauratiebeurt 
van het kerkhof 'Gedenckt te sterven' tot stand 
gebracht. Ook de gemeente Hilversum heeft medewer-
king gegeven aan dit object. De vrijwilligers die 
hieraan medewerkten werden steeds gastvrij ont-
haald door mevr. Westermann, die ook de grote 
stimulator was van dit project. 

De Werkgroep Archief kwam maandelijks bijeen in de 
gemeentelijke archiefruimte om het archief van 
onze vereniging te beschrijven en te ordenen. Zij 
gaat beginnen aan een nieuw project: thema is 
bloei en verval van het toerisme in Hilversum van 
de vorige eeuw. Enkele leden van deze werkgroep 
hebben hun studiebij dragen kunnen afronden in de 
werkgroep 2e Wereldoorlog. Het manuskript is klaar 
en in mei 1985 zal de gemeente Hilversum de 
uitgave in druk doen verschijnen. 

De Arob-procedure bij de Raad van State over het 
stationsgebouw Hilversum loopt nog; wel is door 
een door onze vereniging aangetrokken jurist een 
advies gegeven: de kansen op succes lijken klein 
te zijn. 

De voorzitter van onze vereniging is benoemd door 
B&W van Hilversum in de tijdelijke begeleidings-
commissie van de Historische Afdeling van De 
Vaart. 



In het verslagjaar werd door onze vereniging weer 
deel genomen aan de informatiemarkt in het complex 
Gooiland te Hilversum. De sekretaris heeft meege-
werkt aan de oplossing van het bestuursprobleem in 
de vereniging Tussen Vecht en Eem, dat in septem-
ber 1984 plotseling ontstond. 

Aan het einde van dit verslag wil Uw sekretaris 
alle medewerkers dankzeggen voor hun kundige in-
zet, voor hun beschikbaar gestelde tijd - vooral 
ook dank aan de heer Van Mensch, die opnieuw weer 
zo'n voortreffelijk gastheer was bij onze maande-
lijkse ledenavonden in De Vaart. 

Op naar een nieuw en actievol verenigingsjaar 
1985/1986! 

JAARVERSLAG PENNINGMEESTER 

Het financiële overzicht 1984, in deze uitgave van 
'Eigen Perk' gepubliceerd, laat zien dat wij het 
afgelopen jaar met een nadelig saldo hebben moeten 
afsluiten. 
Voor zo'n enkele maal nog geen ramp, omdat wij dit 
uit onze reserve hebben kunnen aanvullen maar, dat 
kan men niet blijven doen. 
De steeds hogere kosten, waarmede onze inkomsten 
geen gelijke tred kunnen houden, zullen het be-
stuur nopen tot het nemen van maatregelen. 
Gezien het feit dat het ledenbestand vrijwel 
constant blijft, is een vermeerdering van de 
contributie-inkomsten waarop wij in hoofdzaak zijn 
aangewezen, niet ondenkbaar. 
Daar ook op de gemeentelijke subsidieregeling, in 
het kader van de bezuinigingen, stevig wordt 
gesnoeid, zal onze aanvraag, indien deze wordt 
toegewezen, eveneens flink zijn beknot. 
Al met al zaken waarvoor toch een oplossing 
gezocht moet worden. Over op welke wijze dit te 
doen, gaat het bestuur zich beraden en het hoopt U 



op de a.s. jaarvergadering daarvan mededeling te 
doen. 
Na nog dank te hebben gebracht aan de heer P.Tim-
mer voor zijn inbreng om de financiële gegevens in 
een overzichtelijk jasje te steken, besluit ik dit 
verslag. 

G.A.Th.J. Meijer 
penningmeester 

VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE 

De heren M . van Kuier en W. van Kampen hebben als 
aangewezen leden van de kascommissie de boeken 
gecontroleerd en deze in orde bevonden. 
Derhalve stellen zij de vergadering voor, de 
penningmeester, de heer G.A.Th.J. Meijer te 
dechargeren. 

Hilversum, 8 februari 1985 

M . van Kuier wegens ziekte 
absent 

W . van Kampen 

Wegens afwezig zijn van de heer Van Kuier, werd 
zijn taak overgenomen door mevr. J. Meijer-van 
Hall. 

J. Meijer-van Hall 



STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET JAAR 1984 

BATEN 
begroot werkelijk begroot 

1984 1984 1985 

Contributies ƒ 5 2 5 0 , — ƒ 4 7 1 5 , — ƒ 6 2 5 0 , — 
Verkoop publika-
ties/reprodukties ii 2 5 0 , — ii 248,45 ii 2 5 0 , — 
Giften ii ii 2 5 , — ii 

— , — 

Subsidie gemeente 
Hilversum it 

— ^ 
ii 1 2 5 0 , — ii 1 2 5 0 , — 

Rente postgiro ii 5 0 , — ii 32,50 ii 3 5 , — 
Rente bank ii 4 5 0 , — ii 432,75 M 5 0 0 , — 
Honorarium Gooi- en 
Eemlander ii ~~ 3 ii 3 0 0 , — ii 

9 

Nadelig resultaat 
1984 ii 8 5 0 , — ii 1303,28 ii 

~ 9 — 

ƒ 6 8 5 0 , — ƒ 8307,40 ƒ 8 2 8 5 , — 

LASTEN 

'Eigen Perk' en 
ander drukwerk 
Zaalhuur - projec-
tor, enz. 
Portokosten 
Representatiekosten 
Papierwaren 
Diverse uitgaven 
Reserve voor onvoor-
ziene uitgaven 

ƒ 3 5 0 0 , — ƒ 5280,84 ƒ 5 0 0 0 , — 

600,-
1300,-
750,-
400,-
300,-

364,80 
899,20 
940,48 
190,75 
631,33 

6 0 0 , — 
9 0 0 , — 
7 5 0 , — 
3 0 0 , — 
5 0 0 , — 

2 3 5 , — 

ƒ 6 8 5 0 , — ƒ 8307,40 ƒ 8 2 8 5 , — 



BALANS 
Geldmiddelen 
1 januari 1984 postgiro ƒ 3878,05 

kas " 10,95 
belegd " 5265,64 

ƒ 9154,64 
af : nadelig resultaat 1984 " 1303,28 

Saldo geldmiddelen per 31-12-1984 ƒ 7851,36 

bestaande uit : postgiro ƒ 2125,15 
kas " 28,10 
belegd " 5698,11 

ƒ 7851,36 


