VAN HET BESTUUR
In de bestuursvergadering van 6 januari j.l. zijn de volgende zaken aan de orde geweest:
De voordracht van de werkgroep Toerisme die op 24 februari zal plaatsvinden zal worden gevolgd door een publicatie. In de stijl en afmeting van eerdere uitgaven van AP zal op redelijk korte termijn een boekje verschijnen dat
door de leden van de werkgroep zal worden geschreven. Het is verheugend
te merken dat steeds meer en bizonder interessant materiaal boven water is
gekomen. De lezing van februari belooft dan ook veel goeds. Over het toerisme in Hilversum van rond de eeuwwisseling is bovendien leuk visueel materiaal te vinden, waardoor de uitgave goed kan worden geïllustreerd.
De ledenavonden tot april zijn vastgelegd. Voor mei is nog overleg gaande.
Ook de excursie voor de leden in deze maand is nog niet geheel rond.
Het bestuur toont zich content met de veranderingen van het blad EP. De
redaktie krijgt steun bij het beleid. De vaste rubrieken worden op prijs gesteld.
Waar mogelijk zal aandacht worden besteed aan de belangrijke aktiviteiten
van 'Pas Op'.
Het Streekarchief bij monde van Karin Abrahamse biedt aan het AP-archief
te saneren en te beheren. Omdat nog niet geheel duidelijk is hoe de Historische
Afdeling van het Goois Museum zal gaan functioneren in het nieuwe onderkomen wordt besloten om dit mooie aanbod toch nog even in beraad te houden.
Voor het 3e lustrum van AP in 1990 is een aantal leden bereid gevonden zitting
te nemen in een advies- en studiegroep. Op basis van enkele voorstudies die
zijn gemaakt door wijlen Joop Reinboud zal een eerste werkbespreking bij het
verschijnen van dit nummer hebben plaatsgevonden. Zoals bekend zullen de
aktiviteiten gericht zijn op het verkrijgen van meer inzicht in de Hilversumse samenleving anno 1850. Gestreefd wordt naar een tentoonstelling met maquette
die een vaste plaats krijgt in het Goois Museum en een boek als weerslag van
de bronnenstudie. De werkgroep die het bestuur terzijde wil staan bestaat voorlopig uit niet minder dan tien personen t.w. de dames Verdegaal, Camphuis en
Den Breejen en de heren Hess, Leenders, De Groen, Postma, Van der Horst,
Pott en Dekker. Namens het bestuur zullen de heren Timmer en Van Mensch
deel uitmaken van de werkgroep. Het bestuur is zeer verheugd over deze ruime
steun.
De kwestie van de gevelsteen voor Dr. Van Hengel is door een bestuurslid
tijdens de nieuwjaarsreceptie opnieuw onder de aandacht van het gemeentebestuur gebracht. De burgemeester zegde toe zich voor deze kwestie in te gaan
spannen. Het bestuur prefereert een gevelsteen of herdenkingsplaat boven een
nieuwe grafsteen.
Er is een verzoek bij AP binnengekomen om met suggesties te komen voor
de naam van het streekziekenhuis op het terrein van het huidige Diaconessenhuis. Te denken valt aan een naam die een historische relatie heeft met die
plaats of met de regio. Het bestuur beraadt zich, maar zal dit verzoek ook aan
de leden doorspelen. Dat is bij deze gebeurd!
Voor de redaktie: J.L.

JAARVERSLAG 1987 VAN DE SECRETARIS
In het twaalfde verenigingsjaar werden acht ledenavonden gehouden.
De historie van Naarden, de Laarder enggronden, de Hollandse waterlinie en de Gooise heide waren de meer geografisch bepaalde onderwerpen op deze avonden.
Op de jaarvergadering in maart stond de honderdjarige Dr P.W. de Lange in het middelpunt. De heer S. Pos, werd op die avond tot het derde
erelid van onze vereniging benoemd. Twee schilders waren onderwerp
van een inleiding: Vincent van Gogh en de Hilversummer Jan van Ravenswaay. Een jaarlijkse excursie begint langzamerhand een traditie te
worden. Dit jaar waren er zelfs twee, een archeologische naar de Westerheide en een natuur-historische naar het Naarder Wasmeer. Het jaar
werd besloten met een Van Hengel-avond, ook bijgewoond door vele zusterverenigingen en door de Commissaris der Koningin Drs R.J. de Wit.
Omdat de zaal in De Vaart niet meer voor bijeenkomsten beschikbaar
is, werden vanaf september de ledenavonden gehouden in De Akker aan
het Melkpad. Deze noodzakelijke verplaatsing van onze activiteiten heeft
niet tot vermindering van de belangstelling voor onze ledenavonden geleid, integendeel. Het bestuur heeft zeven maal vergaderd. Er is het afgelopen jaar een begin gemaakt met een regelmatiger verslag van de bestuursactiviteiten in 'Eigen Perk'. Over het derde lustrum is een aantal
besluiten genomen. Het centrale thema zal 'Hilversum in 1850' zijn. Dit
thema zal gestalte krijgen in een historisch verantwoorde maquette. Verder heeft het bestuur besloten onverminderd aandacht te schenken aan
de kwaliteit van 'Eigen Perk', zowel inhoudelijk als druktechnisch. Met
veel genoegen is vastgesteld, dat de Monumentencommissie nieuwe stijl
dit jaar door het gemeentebestuur is geïnstalleerd en met haar werkzaamheden een aanvang heeft gemaakt. Namens 'Pas Op' en 'Albertus
Perk' heeft ons bestuurslid J.E. Lamme zitting in deze commissie. De uitgave van Dr Van Hengel's Geneeskundige Plaatsbeschrijving van het
Gooiland, heeft in het najaar gedurende enkele weken veel aandacht van
het bestuur gevraagd.De contacten met de zusterverenigingen zijn ook
dit jaar uitstekend geweest, maar kunnen verder geïntensiveerd. Met name de voorzitter wil zich hiervoor inzetten.
Het ledenbestand tenslotte kon netto met circa dertig nieuwe leden
worden uitgebreid. Onze vereniging telde eind 1987 een kleine driehonderd leden.
A.v.d.S

HILVERSUMSE HISTORISCHE KRING 'ALBERTUS PERK'
Staat van baten en lasten over het jaar 1987
BATEN
contributies
verk. publicaties
verk. Geneesk. Plaatsbeschrijving
subsidie Gem. Hilversum
rente

begr. 1987
6.000,400,400,- j
200,-

besteding bestemmingsreserve
nadelig resultaat

1,55o! -

LASTEN
drukkosten 'Eigen Perk' e.a.
zaalhuur, e.d.
portokosten
presentatiekosten
papierwaren en kopieën
contributies en KvK
div. organisatiekosten
uitgave Geneesk. Plaatsbeschrijving
uitgave publ. Toerisme

rekening '87
6.864,50
480,55
3.950,1.555,- 1
246,57
1.094,25 2
1.987,60

f 8.550,-

f 16.178,47

begr. 1987
5.000,900,1.100, 750,250,200,350,-

rekening '87
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1.764,85
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91,15
170,1.004,12 4
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f 8.550,-

begr. 1988
6.500,400,- ,

-

1.555,200,1.000,- 3
495,f 12.150,begr. 1988
6.500,900,1.500, 500,150,200,400,-

5.044,25 5
2.000if 16.178,47

f 12.150,-

BALANS op 31 december 1987
kas
bank
giro

334,3.915,89
2.886,93
f 7.136,82

debiteuren
contributies
rest.subs. gem.H'sum '86
subsidie gem.H'sum '87
verk. Geneesk.pl.beschr.

160,-

555,1.555,355,50

crediteuren
drukkosten Eigen Perk
div. organisatiekosten
bestemmingsreserve
kapitaal

f 9.762,32

1.022,58
394,95
6.955,75
1.389,04
f 9.762,32

1. De definitieve subsidie van de gemeente Hilversum is nog niet vastgesteld,
2. In samenwerking met het Antiquariaat Cees Hoog Antink te Loenen a/d Vecht is, in plaats van 1988, in 1987 de Geneeskundige plaatsbeschrijving van Dr. Van Hengel uitgegeven. Van de bestemmingsreserve, groot / 2 . 8 0 0 , - , behoefde slechts
f 1.094,25 te worden gebruikt. Het verschil is toegevoegd aan de bestemmingsreserve voor het derde lustrum.
3. De uitgave van de publicatie over het Toerisme wordt gedeeltelijk gedekt door M . 0 0 0 , - uit de bestemmingsreserve 'voor
publicatie van diverse historische uitgaven'.
4. De organisatiekosten waren in 1987 groter dan verwacht door een aantal activiteiten om leden te werven.
5. De kosten in verband met de uitgave van de Geneeskundige plaatsbeschrijving bestaande uit:
aankoop
3.950, zaalhuur e.d.
100,porto
400, representatie
594,25
f 5.044,25
Overzicht
bestemmingsreserve
1. voor aankoop archiefkast als eigen werkruimte is gevonden
2. voor aankopen van bijzondere historische boeken t.b.v. de bibliotheek
3. voor derde lustruim Historische Kring in 1990. In 1987 toegevoegd M . 7 0 5 , 7 5 (het overgebleven
bedrag van de bestemmingsreserve voor uitg. Geneesk. plaatsbeschrijving
4. voor publicatie van historische uitgave (in 1988 punl. over Toerisme in Hilversum)

250,700,4.205,75
1.800, f6.995,75

JAARVERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER
Aan de financiële gegevens van het nu achter ons liggende jaar 1987,
hetwelk in het februarinummer van ons 'Eigen Perk' is gepubliceerd,
heeft de penningmeester weinig toe te voegen.
Een en ander is, dan zij de medewerking van de heren Timmer en Van
Mensch, in een zeer overzichtelijk jasje gestoken, zodat ieder zich op de
hoogte kan stellen hoe, financieel gezien, de Historische Kring 'Albertus
Perk' in 1987 heeft gereild en gezeild.
De begroting voor de in dat jaar geschatte uitgaven, moest op enkele
posten worden overschreden, hetwelk onder meer is toe te schrijven aan
de activiteiten rond de promoting van de facsimile uitgave van het door
Dr J.F. van Hengel geschreven boek 'Geneeskundige plaatsbeschrijving
van 't Gooiland'. Hiervan was bij het samenstellen van de begroting nog
geen enkel vermoeden of zekerheid.
Het succesvolle verloop echter op de ledenavond van 25 november jl.,
rechtvaardigde alleszins deze extra gemaakte kosten.
Dat 1988 voor 'Albertus Perk' een in alle opzichten geslaagd jaar mag
worden, en dat al onze leden met het betalen van hun contributie ons girosaldo zo spoedig mogelijk zullen doen stijgen, is de wens van de penningmeester, die daarmede zijn verslag besluit.
Hilversum, 19 januari 1988

G.A.Th.J. Meijer

VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE
Hilversum, 19 januari 1988
De heren J. Postma en 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 dechargeren.
w.g. J. Postma
J.B. van Dieren

