
VAN HET BESTUUR 

AGBNVA l'OOR VE LEDENVERGADERING VAN 26 MAART 1986 

1. Opening door de Voorzitter en Jaarrede. 

2. Jaarverslag 1985 door de Secretaris. 

3. Jaarverslag 1985 van de Penningmeester, 
Verslag van de Kascoiranissie, goedkeuring Jaar-
rekening, presentatie Begroting 1986. 

4. Wisseling Bestuur, voorstel voor nieuwe be-
stuursleden. 
Mevrouw M.J.Th. Verdegaal - Ruhe en dhr R.G.H. 
van Drie traden af, resp. als voorzitter en 
tweede secretaris. 

Secretaris P.J.M. Timmer bleek bereid de functie 
van Voorzitter op zich te nemen en Drs.A. van 
der Schuyt wilde hem opvolgen als secretaris. 
Verder stellen wij U voor tot bestuursleden te 
benoemen: de heren C. van Aggelen en E.E. van 
Mensch. 

Het bij punt 2 van de Agenda behorende stuk 
vindt U in het volgende nummer. 

Het bij punt 3 behorende stuk vindt U hierbij. 

5. Rondvraag en Sluiting. 

p a u z e 

In het tweede deel van de vergadering zal voor 
ons spreken de heer W.J. Engel uit Abcoude over 'De 
's-Gravelandse Paardetram'. 



JAARVERSLAG PENNINGMEESTER 

Het financiële overzicht van 1985 in 'Eigen 
Perk' gepubliceerd, laat zien dat wij het afgelopen 
jaar met een nadelig saldo hebben moeten afsluiten. 

Hoewel met de begroting voor 1985 rekening was 
gehouden met te verwachten extra uitgaven in ver-
band met de viering van ons tweede lustrum, en de 
in het kader daarvan te houden Dr.J.F. van Hengel-
tentoonstelling, werd tijdens de voorbereidingen 
hiervan al duidelijk, dat de gedane ramingen zouden 
worden overschreden. 

Dit te meer, omdat behalve de door Joop Reinboud 
te schrijven biografie van Dr. van Hengel, ook nog 
na rijp beraad, werd besloten tot een farcimile 
uitgave van Van Hengei's 'Schetsen uit het Hilver-
sumsche volksleven'. Dit besluit bleek juist te 
zijn geweest; beide boekjes werden vlot verkocht zó 
zelfs, dat tijdens die succesvolle tentoonstelling 
tot een herdruk van de 'Schetsen' moest worden 
overgegaan, hetwelk door een zeer soepele regeling 
met Uitgeverij Verloren gerealiseerd kon worden. 

Tenslotte dan nog enkele punten van toelichting 
op het jaarverslag. 
* De afwijking van ontvangen contributies en het 
hiervoor begrote bedrag in 1985. 
In de begroting was namelijk rekening gehouden met 
een verhoging der contributie van ƒ 20,-- naar 
ƒ 25,--. Dit was voor 1985 niet mogelijk, omdat de 
in maart te houden jaarvergadering daar eerst haar 
fiat over moest geven, en bij goedvinden die verho-
ging pas in 1986 kon worden doorgevoerd. 
* In de exploitatierekening 1985 is ook verwerkt, 
de baten en lastenpost lustrumviering etc.. Daar-
door, een royaal verschil tussen begroting en 
werkelijke ontvangsten betreffende de verkoop 
publicaties, en eveneens niet begroot, maar wel 
ontvangen, de post 'giften'. Daartegenover, een 
verhoogde uitgave van de post 'Eigen Perk' en 
andere drukwerken i.c. publicaties + kosten Histo-
rische maaltijd. 
* Rekening houdende met een reeds in principe 
toegezegde gemeentesubsidie 1986 van ƒ 1.400,--, is 



voor dit jaar een sluitende begroting te verkrij-
gen. Daarbij zijn de contributiegelden dan wel 
vastgesteld op ƒ 25,-- per lid, en blijft voor 
gezindsleden de ƒ 10,-- gehandhaafd. 

Rest mij nog, dank te zeggen aan de heer P. 
Timmer voor zijn gewaardeerde assistentie inzake de 
financiële overzichten, en besluit dan hiermede 
mijn jaarverslag. 

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 déchar-
geren. 

Hilversum, 24 februari 1986 

M . van Kuier W . van Kampen 

BALANS 

Geldmiddelen 1 januari 1985 

af: nadelig resultaat 1985 

bestaande uit: 

nog te betalen nota's 1985: 
drukwerk 

Historische maaltijd 

postgiro ƒ 2 .125,15 
kas ii 28,10 
belegd ii 5 .698,11 

ƒ 7 .851,36 
n 2 .607,35 

ƒ 5 .244,01 

postgiro ƒ 3. ,604,60 
kas ii 190,15 
belegd n 6. ,224,26 

ƒ 10. 019,01 

ƒ 2.910,-
" 1.865,--

ii 4. 775,--

ƒ 5. 244,01 

Geldmiddelen 31 december 1985 




