
VAN HET BESTUUR 
De belangrijkste zaken zoals besproken in de bestuursvergadering van 15 december jl.. 

Het gaat goed met de ledenwerfactie. Nog voor het verschijnen van het december-
nummer van EP dat ter introductie aan ongeveer 100 door de leden opgegeven adressen 
zal worden verstuurd, zijn al vele nieuwe leden geboekt. Per saldo wordt verwacht dat 
de campagne een winst zal opleveren van 40 a 50 nieuwe leden! 

Steeds meer wordt de vereniging betrokken bij de initiatieven van anderen. Opnieuw 
de VLOH, de lokale omroep, die de vereniging graag zou inschakelen als vaste mede-
werker aan een wekelijks radioprogramma. Incidenteel kunnen we een bijdrage leveren. 

De zeer actieve buurtvereniging Trompenberg-Oost maakt zich grote zorgen om voor-
genomen nieuwbouw bij het Hertenkamp. In de actie die de vereniging voert wordt AP 
om steun gevraagd. Het bestuur van AP wil dat doen als het om belangen gaat die in 
de lijn liggen van de eigen doelstelling. Met de buurtvereniging zal hierover contact wor-
den opgenomen. 

Het Antiquariaat Hoog Antink in Breukelen heeft nog ongeveer 200 exemplaren van 
een herdruk van het beroemde boek van Dr J.F. van Hengel uit 1875. De heer Molijn 
van Harkema's Boekhandel wil ingaan op een aanbieding van het antiquariaat om het 
restant op te kopen. Hij vraagt echter onze medewerking. Het bestuur vindt deze zaak 
zo belangrijk, dat besloten wordt 100 exemplaren over te nemen. Er zal een flink verschil 
blijven bestaan tussen de winkelprijs en de prijs die de leden van AP voor dit boek moe-
ten betalen. 

De uitgave over het Toerisme in Hilversum vordert. De publicatie zal in het voorjaar 
plaatsvinden. 

Verheugend is, dat de nestor van onze vereniging, Dr P.W. de Lange, goed lijkt te her-
stellen van zijn val en heupoperatie. Hij is terug uit het ziekenhuis en meteen weer aan 
de slag gegaan met zijn boek over de geschiedenis van Hilversum tot 1800. Als het even 
kan moet ook zijn boek nog voor de zomer verschijnen bij uitgeverij Verloren. 

Het nieuwe nummer van EP komt ter vergadering op tafel. De penningmeester wijst 
erop dat aan dit mooie visitekaartje wel een hoog prijskaartje hangt. Gelukkig wordt be-
seft dat het succes van de ledenwerving samenhangt met de toegenomen kwaliteit van 
het blad. Niemand is er voor om de contributie te verhogen. Wel zal aan de leden worden 
gevraagd om op basis van vrijwilligheid wat meer dan de minimum contributie te beta-
len. 

Met de toename van het aantal leden en lezers zal het financiële draagvlak van het 
blad vanzelfsprekend breder worden. In dit verband is het verheugend te kunnen mel-
den dat met de 'Stichting Hilversum, Pas Op' een overeenkomst is gesloten om het blad 
ook toe te sturen aan hun donateurs die nog geen lid zijn van AP. De overeenkomst geldt 
voorlopig voor één jaar en zal onder meer worden gecompenseerd met enkele door Pas 
Op te werven advertenties. Per nummer zullen twee pagina's worden ingeruimd voor 
mededelingen van Pas Op. Bij AP speelde niet alleen financiële motieven een rol. De 
redactie verwacht van de samenwerking ook een inhoudelijke verrijking van ons blad. 

Voorts wordt nog besproken: de voortgang van de beide lustrum-werkgroepen; het 
overleg om te komen tot een gedenkplaat voor Dr van Hengel en de plannen voor een 
standbeeld van zijn 'Keesje' op de Kerkbrink; een voorstel om de archieven van AP voor-
lopig op verschillende plaatsen onder te brengen; problemen over accept-girokaarten 
en BTWrestitutie. Geen wonder dat het bijna middernacht is als Uw bestuur het Oude 
Raadhuis met zijn voortreffelijke gastheer Ed van Mensch verlaat. 

J.E.L. 



JAARVERSLAG 1988 VAN DE SECRETARIS 

In het dertiende verenigingsjaar werden acht ledenavonden gehouden. Op de eerste 
avond volgden we de Romeinse veldheer Varus in het Teutoburgerwoud. In de daarop 
volgende avonden bleven wij dichter bij huis met lezingen over de ontwikkeling van 
Hilversum als tuinstad, de flora en fauna van het Wasmeer en de ontwikkeling van 
de Vechtstreek sinds de Verkade-albums. Een hoogtepunt was de presentatie van de 
werkgroep 'toerisme' in februari. Een viertal leden presenteerden de resultaten van 
hun onderzoek met als centrale thema's: de spoorlijn, de traditionele feestweek, de 
fietspaden en de wandeltochten. Van meer algemeen Gooise betekenis waren de inlei-
dingen over de bijenteelt en over de geschiedenis van de post. Een primeur voor onze 
Kring was een show van Gooise klederdrachten door niet minder dan zes mannequins. 
In mei werd de haast traditionele excursie gehouden en wel naar het Wasmeer. De 
excursie sloot fraai aan bij de lezing met dia's over dit onderwerp twee weken tevoren. 
De loop naar De Akker, waar deze ledenavonden sinds september 1987 worden gehou-
den, zit er goed in. De opkomst schommelde tussen de 60 en 100 leden en andere 
belangstellenden. De zaal en haar faciliteiten blijken zeer goed te voldoen. 

De samenstelling van het bestuur onderging geen verandering. Het bestuur kwam 
zeven maal bijeen. Het voorbereiden van de ledenavonden en van de jaarlijkse excur-
sie was een vast en belangrijk agendapunt, ook in 1988. De geïnviteerde sprekers heb-
ben telkens zeer bereidwillig hun medewerking verleend. Een woord van waardering 
en erkentelijkheid voor hen is hier op zijn plaats. Hetzelfde geldt voor de vele leden 
en niet-leden, die op de avonden aanwezig zijn en voor de noodzakelijke ambiance 
zorgen. 

Twee werkgroepen zijn ingesteld ter voorbereiding van het lustrum in 1990. Eén 
werkgroep bereidt de bouw voor van een maquette van Hilversum in 1850. Bronnenon-
derzoek en het verzamelen van relevante en historisch verantwoorde informatie over 
Hilversum in 1850 is de taak van de tweede werkgroep. 

Enkele bestuursleden hebben incidenteel medewerking verleend aan radio-
uitzendingen van de lokale omroep VLOH. Voor een meer regelmatige bijdrage aan 
lokale uitzendingen heeft het bestuur nog geen leden kunnen vinden. Deze bijdrage 
is wel aan ons door bijvoorbeeld VLOH gevraagd. 

Gedurende het afgelopen jaar is ons bestuur twee maal benaderd door z.g. actie-
groepen in onze gemeente. Het bestuur heeft besloten elk verzoek om adhesie van 
een actiegroep of belangenvereniging zorgvuldig te toetsen aan de doelstellingen van 
Albertus Perk en waar ons dat past steun niet uit de weg te gaan. 

Het bestuur blijft veel aandacht schenken aan de kwaliteit van ons huisorgaan 
'Eigen Perk'. De redactie heeft dit jaar in ongewijzigde samenstelling geopereerd. Er 
is een verheugend aanbod van goede kopij geweest. Bewaking van de kosten heeft 
regelmatige aandacht. Door enkele maatregelen zal in 1989 een besparing van circa 
tien procent realiseerbaar zijn. 

Ons ledenbestand tenslotte kon in 1988 netto met 40 nieuwe leden worden uitge-
breid. Onze vereniging telde eind 1988 het aantal van 340 leden. 

A.v.d.S. 



HILVERSUMSE HISTORISCHE KRING 'ALBERTUS PERK' 

Staat van baten en lasten over het jaar 1988 

BATEN budget 1988 werkelijk '88 budget 1989 
contributies 6 .500 , - 7 .739, , - 8 .500 , -
verkoop publicaties 2.400, - 2.629,70 2 .500 , -
verkoop reprodukties 38,50 
opbrengst advertenties 7 4 0 , - 1 .000, -
subsidie Gem. Hilversum 1.550, - 1 .400, - 1.400, -
rente 2 0 0 , - 240,09 2 0 0 , -
besteding bestemmingsreserve 1988 1.000, - - , - 1 .000, -
nadelig resultaat 4 9 5 , - 741,58 1 .100, -

f 12.150,- f 13.548,87 f 15.700, -

LASTEN budget 1988 werkelijk '88 budget 1989 
drukkosten 'Eigen Perk' e.a. 6 .500 , - 6.533,36 7.000, -
zaalhuur 9 0 0 , - 767,50 9 0 0 , -
portokosten 1 .500, - 1.656,25 1 .900, -
representatiekosten 5 0 0 , - 401,30 5 0 0 , -
papierwaren en kopieën 150 , - 475,46 5 0 0 , -
contributies en KvK 2 0 0 , - 184,75 2 0 0 , -
div. organisatiekosten 4 0 0 , - 643,75 7 0 0 , -
aanschaf/inkoop nieuwe boeken 1 .789, - 1 .000, -
reprodukties 97,50 
uitgave publ. Toerisme 2 .000 , - - , -

reservering 3e lustrum 1990 1.000, - 1 .000, -

f 12.150,- f 13.548,87 f 15.700, -

BALANS op 31 december 1988 

kas 
bank 
postbank 

4 1 1 , -
4.141,39 
4.212,28 

f 8.764,67 

debiteuren 
contributies 
rest.subs. gem.H'sum '87 
subsidie gem.H'sum '88 
verkoop boekwerken 

155 , -
1.400, -

8 5 , -

f 10.404,67 

crediteuren 
drukkosten Eigen Perk 
porto 
bestemmingsreserve 
kapitaal 

1.434,18 
20,25 

7.955,75 
994,49 

f 10.404,67 

Overzicht bestemmingsreserve 
1. voor aankoop archiefkast 
2. voor aankopen van bijzondere historische boeken t.b.v. de bibliotheek 
3. voor derde lustrum Historische Kring in 1990. In 1988 toegevoegd f1.000,-
4. voor publicatie van historische uitgave (in 1989 publ. over Toerisme in Hilversum) 

250, -
700, -

5.205,75 
1.800,-

f 7.995,75 



JAARVERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER 

Aan het financiële overzicht van 1988 in dit nummer van 'Eigen Perk' gepubliceerd, 
heeft de penningmeester weinig toe te voegen. Gezien de overzichtelijke vorm, waarin 
de gegevens zijn weergegeven, kan ieder zich op de hoogte stellen hoe de Historische 
Kring in het nu achter ons liggende jaar heeft gereild en gezeild. De resultaten van 
het afgelopen jaar zijn vrijwel binnen de raming gebleven, met als uitschieter het nogal 
fors geïnvesteerde bedrag voor aankoop boeken en publicaties. Door boven verwach-
ting gaande verkoop van deze aanschaf, werd die uitgavenpost ruimschoots gecom-
penseerd. 

Het uitbrengen van ons ledenblad 'Eigen Perk' in haar huidige vorm van verschij-
nen, doet een forse aanslag op onze kaspositie en feitelijk leven wij daarmee financieel 
gezien, een beetje boven onze stand. De voortreffelijke uitvoering hiervan, waarvoor 
onze redactie een pluim verdient, heeft bewezen zulk een stimulerende invloed te heb-
ben gehad bij onze zo succesvolle en nog steeds doorlopende ledenwerfactie, dat wij 
zeker niet op dat 'visitekaartje' moeten gaan bezuinigen. 

Om dit en andere zaken te kunnen blijven financieren werd op een der laatste 
bestuursvergaderingen het voorstel gedaan, om de contributie te verhogen. Dit voor-
stel werd verworpen, maar vervangen door het volgende. 

In dit nummer vindt U het giro-acceptformulier voor Uw contributie 1989. In tegen-
stelling tot andere jaren, is het door U te betalen bedrag niet op de daarvoor bestemde 
plaats ingevuld; maar wèl vindt U in de rechter bovenhoek het minimum bedrag ver-
meld. U kunt dus nu zelf het bedrag invullen, waarmee U een steentje of steen denkt 
te kunnen bijdragen. 

Het bestuur, en zeker Uw penningmeester, hoopt en vertrouwt erop, dat velen van 
U hun waardering voor ons 'Eigen Perk' financieel zullen honoreren, waarvoor bij voor-
baat onze hartelijke dank. 

Met de wens, dat 1989 voor de Historische Kring, en voor al haar leden een goed 
en geslaagd jaar zal mogen worden, besluit de penningmeester dit verslag. 

G.A.Th.J. Meijer 

VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE 

Ondergetekenden 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. 
J. Postma L. Sluyter-du Bois 

NIEUWE LEDEN HILVERSUMSE HISTORISCHE KRING ALBERTUS PERK 

Aanvulling op de gepubliceerde namen in het nummer van februari 1988 
415 E. Doorenspleet, Kam. Onnesweg 291, 1223 JJ Hilversum 
416 J.H. Marx, Kastanjelaan 26, 1214 LJ Hilversum 
417 T. Nieuwenhuizen, Ir. Menkslaan 73, 3761 XK Soest 
418 Mevr. J. Mammen, Berensteinseweg 82, 1217 TL Hlversum 
419 Rijksarchief N. Holland, Kleine Houtweg 18, 2012 CH Haarlem 
420 W. Molin, Scarlattistraat 14, 1323 AN Almere 
421 Mr M.W. Jolles, Larixlaan 10, 1213 SZ Hilversum 
422 P. van Dijk, Kortenaerlaan 19, 1215 NG Hilversum 
423 Mevr. M. Smallenburg-Lam, Bakkerstraat 74, 1221 GX Hilversum 




