VAN HET BESTUUR
AGENDA VOOR DE LEDENVERGADERING VAN 25 MAART 1987
1. Opening door de voorzitter en Jaarrede
2. Jaarverslag 1986 door de secretaris
3. Jaarverslag 1986 van de Penningmeester, verslag van de
kascommissie, goedkeuring Jaarrekening, presentatie
Begroting 1987
4. Benoeming erelid
5. Rondvraag en sluiting
JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS
In het elfde verenigingsjaar konden acht ledenavonden
worden georganiseerd. De avond in mei was gewijd aan de
collectie Boekschoten en had een bijzonder karakter.
Aan vele leden en andere belangstellenden werd een reproductie gepresenteerd van één van de kaarten uit deze
collectie. Van deze kaart werden 500 exemplaren geschonken
aan de leden respectievelijk ter verkoop aangeboden aan
andere belangstellenden. De heer E.E. van Mensch hield een
voordracht over deze collectie. De lezing van de heer L.
Mur in september over het ontstaan der veenderijen bij
Vinkeveen, werd gevolgd door een excursie naar het kleine,
maar interessante veenmuseum in die plaats. De januariavond werd gezamenlijk met onze zustervereniging 1Naerdinkclant' voorbereid.
Het bestuur heeft zeven maal vergaderd. Veel aandacht is
gegeven aan een betere communicatie met de gemeentelijke
beleidsambtenaren op het gebied van monumentenbeheer. Op
verzoek van de gemeente heeft onze vereniging - mede namens
de Stichting Pas Op - de heer J.E. Lamme voorgedragen als
lid van de monumentencommissie nieuwe stijl. Het is het
voornemen om deze commissie intensief te raadplegen bij
beslissingen over historisch of architectonisch belangrijke
monumenten in Hilversum. Het ontstaan van deze commissie is
voor de besturen van onze vereniging en van de Stichting
Pas Op aanleiding geweest het protest tegen de afbraak van
het pand Groest 108 in te trekken.
Na een groei met 20 leden tijdens het lustrumjaar 1985,
bleef het bestand in het elfde verenigingsjaar constant op
circa 260. De ledenavonden bleven goed bezocht. Enkele
lezingen konden ver over
de honderd belangstellenden
trekken.

Met de zusterverenigingen in en rond het Gooi werden
nuttige en
plezierige
contacten
onderhouden. Enkele
bestuursleden hebben de vereniging vertegenwoordigd op de
vrije-tijds-markt in september. Op vele evenementen hebben
bestuursleden acte de présence gegeven.
Niet alleen de ledenavonden maar ook de vier jaarlijkse
nummers van 'Eigen Perk' worden door het bestuur als een
belangrijk bindend element beschouwd. De redactie wil de
aantrekkelijkheid van het blad verder trachten te verhogen
door een wat groter formaat, vaste rubrieken en nog meer
inhaken op de actualiteit.
De werkgroep Toerisme, in de loop van dit jaar onder regie
gekomen van mevrouw L.H. van Keizerswaard, boekt goede
voortgang en verwacht begin 1988 met een lezing te kunnen
komen.
A. van der Schuyt
JAARVERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER
In tegenstelling tot 1985 kan de penningmeester over 1986
een gunstiger geluid laten horen. Het in 'Eigen Perk'
gepubliceerde verslag laat zien, dat het afgelopen jaar met
een voordelig saldo kon woiden afgesloten.
De nogal forse extra uitgaven in 1985 gedaan, dit in
verband met de viering van ons tweede lustrum, bleven in
1986 beperkt tot het uitbrengen van de 'Kadastrale kaart
van Hilversum in 1824' en het aanschaffen van de daarvoor
bestemde kokers. Dank zij een royale gift van één onzer
leden, konden de kosten hiervan voor een groot deel uit
deze schenking betaald worden. De leden van 'Albertus Perk'
kregen allen deze kaart gratis. Het restant werd, mede door
inschakeling van de boekhandels Rozenbeek en Harkema, het
bezoekerscentrum 'Corversbos en het Cultureel Centrum 'De
Vaart', ter verkoop aangeboden met een voor onze kaspositie
gunstig resultaat.
De voor
1986 verhoogde contributie, de verrassend
meevallende verkoop aan de presentatietafel en de subsidies
ontvangen van de gemeente Hilversum, waren mede bepalend
voor het voordelige saldo van het nu achter ons liggende
jaar.
Al met al dus, een tevreden penningmeester die, met de
wens dat ook 1987 'Albertus Perk' gunstig gezind moge zijn,
en tenslotte met nog een woord van dank aan de heer P.
Timmer voor zijn gewaardeerde assistentie bij het samenstellen van de financiële gegevens, hiermede zijn verslag
besluit.
G.A.Th.J. Meijer

Hilversumse Historische Kring 'Albertus Perk'
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET JAAR 1986
Begr. '86

Werkelijk '86

Begr.'87

BATEN
contributies
verkoop publicaties etc.
eenmalige giften
subsidie gemeente H'sum
rente
nadelig resultaat
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LASTEN
'Eigen Perk' e.a. drukw.
zaalhuur, projector etc.
portokosten
representatiekosten
papierwaren en kopieën
verzendkokers kaart
contributies en KvK
div. organisatiekosten
voordelig resultaat vóór
reservering bestemmingsreserves

-

-

ƒ 7.575

000
900
100
750
250
-

200
350

-

BALANS
geldmiddelen 1 januari 1986

postgiro
kas
belegd t.b.v. bestemmingsreserve

ƒ 3.604,60
190,15
" 1.449,26
ƒ 5.244,01

bij: voordelig resultaat 1986 vóór dotaties aan
de bestemmingsreserve
geldmiddelen 31 december 1986
bestaande uit:

" 4.021,84
ƒ 9.265,85

postgiro
kas
belegd

ƒ 5.563,77
159,60
" 3.542,48
ƒ 9.265,85

voordelig resultaat 1986
af: nog te betalen kosten drukwerk over 1986

ƒ 4.021,84
"
788,82

voordelig resultaat 1986

ƒ 3.233,02

Bestemmingsreserve per 1 januari 1986
1. facsimile-uitgave boek 1Hilversumsche geneeskundige plaatsbeschrijving' Dr. Van
Hengel
2. manifestatie b.g.v. 3e lustrumviering in
1990 i.s.m. Goois Museum
3. publicatiefonds overige uitgaven

ƒ 2.800,-" 1.500,-" 1.800,-ƒ 6. 100,-II 5.244,01

geldmiddelen per 1 januari 1986

ƒ

855,99

Toevoeging aan de bestemmingsreserve in 1986
1. facsimile-uitgave boek 'Hilversumsche geneeskundige plaatsbeschrijving' Dr. Van
Hengel - laatste reservering om in 1987
te komen tot realisatie
2. manifestatie b.g.v. 3e lustrumviering in
1990 i.s.m. Goois Musevim
3. publicatiefonds overige uitgaven: toevoeging
(o.a. totstandkoming uitgave van de werkgroep Toerisme en recreatie in het dorp
Hilversum van 1850 tot 1950)

ƒ 1.200,-" 1.500,-"
600,--

Bestemmingsreserve per 31 december 1986

ƒ 3.300,-^ G ^QQ

beschikbaar aan geldmiddelen
financiering nadelig budgetresultaat 1987

f 7 yi5

financieringstekort 1987

ƒ 9.265,85
" 1.550,--

g5

ƒ 1.684,15

VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE
Mevrouw M.J.Th. Verdegaal - Ruhe en de heer J.B. van Dieren
hebben als aangewezen leden van de kascommissie, de boeken
gecontroleerd en in orde bevonden.
Derhalve stellen wij de vergadering voor, de penningmeester, de heer G.A.Th.J. Meijer te déchargeren.
Hilversum, 2 februari 1987
M.J.Th. Verdegaal, J.B. van Dieren

