VAN HET BESTUUR
Als je het modale lid van Albertus Perk zou vragen om de belangrijkste activiteiten van de vereniging te noemen, komen de ledenavonden en
ons tijdschrift 'Eigen Perk' waarschijnlijk bovenaan te staan. Dat zou niet verwonderlijk zijn,
want dat zijn activiteiten waar U met de regelmaat van de klok - of liever gezegd van de kalender - op kunt rekenen. Het zijn de zaken van Albertus perk die ook voor de niet-leden het meest
zichtbaar zijn.
Wanneer je als bestuurslid een aantal vergaderingen van het bestuur in de herinnering terugroept blijkt echter dat aan deze twee activiteiten - de ledenavonden en 'Eigen Perk' - naar
verhouding weinig aandacht hoeft te worden besteed. Natuurlijk, op elke vergadering staan ze
op de agenda en er wordt ook altijd wel even
over gepraat. Maar het is meer luisteren naar
'coördinator ledenavonden' Kees van Aggelen
respectievelijk eindredacteur 'Eigen Perk' Jan
Lamme, dan discussiëren over wat er zou moeten gebeuren. Het bestuur heeft het werk rond
deze twee hoofdactiviteiten efficiënt gedelegeerd naar een aantal bestuursleden en 'gewo-

ne' leden en dat loopt als de spreekwoordelijke
spoortrein.
Neem nu de vergadering van donderdag 16
januari jl. Over de ledenavonden is niet eens gesproken. Over 'Eigen Perk' wel. Jan Lamme bericht dat het onlangs uitgekomen nummer 91/IV
goed is ontvangen. De inhoud van het volgende
nummer, dat U dus nu in handen hebt, wordt kort
doorgenomen. Het herfstnummer 92-III zal een
themanummer worden dat aan de archeologie
van Hilversum en omgeving wordt gewijd. Redactioneel zijn er verder geen problemen en het
bestuur hoeft dus aan 'Eigen Perk' niet veel tijd
te besteden.
Wat blijft er voor het bestuur dan nog eigenlijk
te doen, vraagt u zich wellicht af. Eigenlijk komt
dat neer op twee categorieën van onderwerpen.
De eerste categorie omvat zaken die voor het bestuur en voor de vereniging nieuw zijn. Nieuw,
omdat ze nog nooit eerder zijn voorgekomen of
omdat de zaak zo zelden voor ons van belang is
geweest, dat we telkens weer even opnieuw het
wiel moeten uitvinden. En de tweede categorie
van problemen op de agenda betreft zaken die

niet als een trein lopen en dus echt problemen
kunnen worden.
Traditioneel zijn de ledenadministratie, de inning van contributie en de verzending van
'Eigen Perk' in verschillende handen. Door de
toewijding van alle direct betrokkenen werkt dat
goed, maar het systeem is wel kwetsbaar. De
trein loopt, maar hij dreigt af en toe te haperen.
Een sleutelrol in het geheel is weggelegd voor
de heer en mevrouw Andriessen. Nu het mannelijk deel van dit 'paar apart' door ziekte is geveld, moeten voorzitter en penningmeester op
korte termijn met een andere opzet komen. Het
bestuur geeft hen opdracht om te voorkomen
dat dit probleem uitmondt in een echt probleem.
Van elke vereniging moet de administratie als
een trein blijven lopen!
Een andere trein die eigenlijk al jaren stilstaat
is het probleem van onze werk- en archiefruimte.
Maar daar gaat nu verandering in komen. Dank
zij de bemoeienis van de secretaris krijgt onze
vereniging de beschikking over een afsluitbaar
lokaal in een schoolgebouw aan de Anthony
Fokkerweg. De over leden en bestuursleden verspreide eigendommen van Albertus Perk zullen
onder regie van Kees van Aggelen (woont er
vlakbij) en Ed van Mensch (vertrouwd met archivering) in de nieuwe behuizing worden verzameld, gesorteerd en toegankelijk gemaakt. Deze trein komt weer in beweging!
In hoge mate nieuw voor het bestuur zijn
eigenlijk nog steeds onze bemoeienissen met
de politiek en met het gemeentelijk beleid. Als
dat beleid de historie van Hilversum betreft, willen wij ons echter laten horen. Niet alleen U als
lid, verwacht dat van ons, maar ook politici en
gemeentelijke overheden rekenen steeds meer
op een advies of suggestie in zaken die de geschiedenis van ons dorp betreffen. Wij juichen
deze ontwikkeling zeer toe, maar staan er nog
wat onwennig tegenover. Elke vraag van buiten
krijgt zeer zorgvuldige aandacht en daar neemt
het bestuur ruim de tijd voor. Op 16 januari lag er
overigens niet een zo ingewikkelde vraag op tafel: is Albertus Perk van mening dat het de kosten en moeite waard is om het Streekarchief op
zaterdagochtend open te stellen. Om ook de in
geschiedenis geïnteresseerden met een volle
dagtaak de gelegenheid te geven historisch onderzoek te verrichten is het bestuur van een

open zaterdagochtend een warm voorstander.
Wij zullen dat het Streekarchief laten weten.
Niet echt nieuw, maar toch elke keer weer anders zijn de vraagstukken waarvoor wij gesteld
staan bij het publiceren van een boek. Het is elke
keer weer anders omdat je dat als bestuur nooit
alleen doet. Je hebt allereerst te maken met de
auteur of auteurs, die met inspanning en toewijding tot een manuscript zijn gekomen. De allereerste vraag, die gezamenlijk moet worden beantwoord betreft de belangstelling voor de eventuele uitgave. Je moet er een zekere neus voor
hebben om te kunnen schatten hoe groot de
markt is voor een boek. Gelukkig telt het bestuur
een paar leden met zo'n neus. Maar overleg met
bevriende boekhandelaren en uitgevers is geboden. Als de auteur wil en de markt er is moet een
uitgever worden geïnteresseerd. Eén van de volgende vragen is dan of de uitgever het risico van
de publicatie gaat dragen of bijvoorbeeld Albertus Perk. Risico is in dit geval datje met een voorraad onverkochte boeken blijft zitten en er dan
vaakgeldoptoe moet leggen. Kortom: een uitgebreid, maar altijd boeiend agendapunt. Op 16 januari jl. moesten we zowaar beslissingen nemen
overtwee manuscripten. En nog wel overzeer uiteenlopende onderwerpen. Annet Koenders
heeft een uitvoerig interview met de heer Tuynman op schrift, dat met historisch materiaal gaat
worden aangevuld tot een volwassen manuscript. Tuynman was een grafisch kunstenaar en
bouwkundig ingenieur, die onder meer de
ontwerp-tekeningen van Hotel Gooiland op zijn
naam heeft staan. De heer J.J. Aalmoes te Hilversum verzamelde een schat aan gegevens over
de geschiedenis van de Hilversumse voetbalclubs. Ook dit manuscript behoeft nog bewerking
voordat we verder aan een uitgave kunnen gaan
denken. Maar het bestuur heeft besloten om ernstig aan de publicaties van beide boeken te gaan
werken. De tijd en inspanning die daar in gestoken
moet worden hebben we er graag voor over.
Dit was zo ongeveer de bestuursvergadering
van 16 januari jl. Het was in vele opzichten een
normale vergadering met een normale agenda.
Maar in één opzicht was hij zeer bijzonder. Het
was de eerste vergadering sinds meer dan tien
jaren zonder Piet Timmer. En daar hebben de
toch even met weemoed bij stil gestaan.
AvdS

Jaarverslag van de penningmeester
De kosten van de lustrummaquette 'Hilversum
anno 1850' zijn meegevallen, mede door de grote zelfwerkzaamheid van de leden. Bovendien
zijn na een inspannend lustrumjaar de activiteiten bewust enigzins getemperd. Mede door dit
gunstige resultaat is een Publicatiefonds gevormd, waaruit o.a. gefinancierd kunnen gaan
worden:
de publicatie 'Over het Spoor'
'Voetbal in Hilversum'
publicatie van interviews met oud-Hilversummers
en een gelegenheidsprent

Door de toename van het ledental en omdat er
dit jaar geen bijzondere activiteiten waren, is het
resultaat veel gunstiger dan was begroot. Het
voordelig resultaat is aan het kapitaal toegevoegd.
Het bedrag ad M 4 0 0 , - onder crediteuren betreft een retournering wegens een dubbele ontvangst.

HILVERSUMSE HISTORISCHE KRING 'ALBERTUS PERK'
BALANS op 31 december 1991
kas
bank
postbank

600,61
5178,07
18126,37

crediteuren

f 23905,05
p.m.

voorraad boeken etc.

drukkosten 'Eigen Perk'
portokosten
bestuurskosten
nog af te rekenen exempl. monumenten.
gem. Hilversum, subsidie
vooruitontvangen contributie
reservering 4e lustrum
publikatiefonds
bestemmingsreserve
kapitaal

f23905,05

1750,00
300,00
700,00
195,00
1400,00
4189,00
2000,00
5000,00
2950,00
5421,05
f 23905,05

Resultatenrekening en begroting
LASTEN
drukkosten 'Eigen Perk'
portokosten
representatiekosten
papierwaren/kopieën
aankoop boeken
aankoop brochures
zaalhuur De Akker
excursies
lidmaatschappen
bestuurskosten
lustrumfonds
positief resultaat 1991

Begroting
1992

BATEN

Rekening
1991

Begroting
1992

6679,53
2080,54
688,20
1039,41
938,70
1146,25
980,00
126,00
168,25
527,53
2000,00
2820,63

10000,00
2250,00
750,00
1000,00
1000,00
1200,00
1250,00
250,00
250,00
750,00
2000,00

contributies
verkoop publicaties
opbrengst advertenties
donaties en giften
subsidie gem. Hilversum 1991
rente
nadelig resultaat

13837,50
1879,00
1350,00
275,00
1400,00
453,54

15000,00
1000,00
1250,00
200,00
1400,00
400,00
1450,00

f 19195,04

f20700,00

Rekening
1991

—

—

f19195,04

f20700,00

Verslag van de Kascommissie
De Kascommissie, in vergadering bijeen op 5februari 1992, heeft de boeken gecontroleerd en
in orde bevonden. De Cie stelt de ledenvergadering voor de penningmeester voor het boekjaar 1991 te dechargeren.
Mede met het oog op de groeiende omvang

van de Vereniging heeft de Cie aan het bestuur
enige aanbevelingen doe toekomen teneinde
de boekhouding gemakkelijker toegankelijk te
maken.
Hilversum, 5 februari 1992
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