VAN HET BESTUUR
Statutenwijziging
Eind vorige jaar had het bestuur het initiatief genomen om de doelstellingen van onze vereniging aan te passen aan de realiteit zoals die zich
gedurende de laatste jaren heeft ontwikkeld. In
Eigen Perk 1995-4 is daar uitvoerig over bericht
en werd een nieuwe formulering van onze doelstellingen gepresenteerd.
- Het bevorderen en het verbreiden van de kennis van de geschiedenis van Hilversum.
- Het beschermen van het historisch-ruimtelijk
karakter van Hilversum en het inpassen van
dit karakter in de eigentijdse ontwikkeling van
Hilversum.
- De bewaking van de cultuur-historische en karakteristieke waarden van Hilversum.
- Het bevorderen van het behoud van schriftelijke en andere bronnen van de geschiedenis
van Hilversum
De statuten van "Albertus Perk" vereisen dat wijzigingen in de doelstellingen van de vereniging
ter goedkeuring voorgelegd worden aan de leden. Tijdens de Algemene Ledenvergadering
van 26 maart van dit jaar is dit gebeurd. Omdat
op die vergadering het volgens de statuten vereiste aantal leden (het quorum) niet aanwezig
was, is tijdens de ledenavond van 23 april het
voorstel tot wijziging van de statuten, zoals die is
opgesteld door notaris Mr R.J.W.J. Meijer te
Naarden, opnieuw in stemming gebracht. Na
een korte toelichting van voorzitter Repko ging
de vergadering bij acclamatie akkoord met het
voorstel, de statuten conform het voorstel te wijzigen. Tevens werd het bestuur vertegenwoordigd
door minimaal twee bestuursleden gemachtigd
de akte tot statutenwijziging te doen verlijden en
deze te tekenen. Na dit officiële gedeelte gaf de
voorzitter het woord aan de twee sprekers van
deze avond, de heren Henk Dirkx en Roel Leenders. Voor een verslag van hun lezing verwijzen
wij u naar Terugblik.
Belangenbehartiging van het historisch karakter van Hilversum.
Herinrichting binnenstad en PTDSN (NSF)-terrein, dreigende afbraak kerken, verkeersplan

wegen, bestemmingsplan villawijken, enz. In al
deze plannen zitten elementen die in meer of
mindere mate een bedreiging van Hilversums
historische karakter vormen. Tot nu toe heeft het
bestuur getracht alles te volgen en zijn visie bij
de desbetreffende instanties uit te dragen. Het
voorbereiden, volgen en bezoeken van de hoorzittingen en raadsvergaderingen vergt nogal wat
tijd. Zoveel tijd, dat het maken van keuzes noodzakelijk werd. Na intern overleg heeft het bestuur
de volgende aandachtsgebieden geselecteerd.
De herinrichting van de binnenstad:
Oude Torenstraat, Kerkbrink/Spijkerpandjes,
Heren- en Laanstraat, Fabrikeurshuis en Langestraat/Brinkweg/Kerkbrink.

Het behoud van het industrieel erfgoed:
In hoofdzaak PTDSN terrein (schoorsteen en
omroepgebouwtje).
Het beleid ten aanzien van de villagebieden:
Het behouden van de belangrijke ensembles.
Daarnaast zal Albertus Perk zich, indien nodig,
blijven inzetten voor individuele "noodgevallen"
en voor de ondersteuning van buurtinitiatieven.
Het centrale punt van het beleid is daarbij niet
"conserveren". Waar het om gaat is dat bij nieuwbouw of verbouw het historisch karakter van de
objecten geen geweld wordt aan gedaan en de
samenhang met de omgeving behouden blijft.
Peerlkamplaan en Boomberglaan
Niet alleen Albertus Perk maar ook Hilversum,
Pas Op! en de Gemeente Hilversum hebben bezwaar aangetekend tegen de afwijzing van ons
voorstel om de villa's Peerlkamplaan 18-20 en
Boomberglaan 4 aan te wijzen als rijksmonument. Op 8 augustus jongstleden heeft de Bezwaarschriftencommissie voor Cultuur in een
hoorzitting ons gezamenlijke bezwaarschrift behandeld. Namens de gemeente waren aanwezig mevrouw Annet Koenders en de heer
D.C.J.M. Welling, de beide verenigingen werden
vertegenwoordigd door de heren Swanenburg
deVeyeenVan derSchuyt. De heer mr.M.K. Po-

Het pand Peerlkamplaan 18-20 verkeert na de brand al jaren in desolate staat. Foto EJP

lano trad op voor de Raad voor Cultuurbeheer,
die een negetief advies had uitgebracht. Ook
aanwezig was de heer J. ten Cate, één van de
eigenaren van het pand Boomberglaan 4, woonachtig in den Haag.
De Hilversumse delegatie heeft bij haar pleidooi de nadruk gelegd op het grote betekenis
van de beide villa's voor het totale ensemble
rond het Rosarium en met nadruk gewezen op
de bedreiging dat de panden uit economische
motieven ten prooi kunnen vallen aan grootschalige projectontwikkeling die het karakter
van het ensemble ernstig schaden. Alleen spoedige plaatsing op de landelijke monumentenlijst
biedt hiertegen voldoende bescherming en
geeft de tijd en de rust om voor de toekomst van
de villa's naar blijvende oplossingen te zoeken.
De commissie zal aan Staatssecretaris Nuis
van Cultuur haar advies uitbrengen waarna deze de definitieve beslissing zal nemen. Dit kan in
de tweede helft van september 1996 tegemoet
gezien worden. Hoopgevend was dat na afloop
van de zitting de heren Ten Cate en Welling afspraken om over Boomberglaan 4 spoedig een

gesprek te hebben ten einde nog eens na te
gaan of de belangen van de gemeente en die
van de eigenaren niet op de een of andere manier in overeenstemming te brengen zijn.
Archief
Van een van onze leden kregen wij verleden jaar
een bijna complete set van het periodiek "Wij in
Hilversum" (1956-1973). Met de aankoop van de
twee ontbrekende nummers hebben wij alle
nummers in ons archief.
Ook kregen wij van een lid twee (ingelijste)
luchtfoto's van de opening van de "Expohal".
Oproepen
Voor de boekverkoop op onze ledenavonden
zijn wij nog steeds op zoek naar een of meerdere
leden, weke de verkoop en het beheer op zich
willen nemen.
Ook een lid dat zich aanmeldt om zitting te nemen in de kascommissie zou ons zeer welkom
zijn.
Zoals u heeft kunnen lezen begint ons archief
en bibliotheek vorm en, in de ware zin, inhoud te

krijgen. Voor de uitlening van boeken, archiefstukken en de registratie daarvan zoeken wij een
"bibliothecaris" (1x per maand).

Interesse? Neem dan contact opnemen met
de secretaris (624 26 61) of een van de andere
bestuursleden.
HWL

JAARVERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER
BALANS PER 31 DECEMBER 1995
ACTIVA
Voorraad boeken en publikaties
Overlopende activa:
Rente
Achterstallige contributies
Overige vorderingen

6000

727
PM
470

PASSIVA
Eigen vermogen:
Algemene reserve
Bestemmingsreserve:
Lustrumviering
Archief
Publikatiefonds

7827
1014
1351
4000
14192

1197
Liquide middelen:
Postbank, rek.courant
Postbank, Leeuwrekening
ING-bank, deposito

1552
7500
5500

Schulden en overlopende passiva:
Crediteuren
Vooruit ontvangen contributies

6923
634
7557

14552

f 21749

Totaal activa

f 21749

Totaal passiva

RESULTATENREKENING 1995 en BEGROTING 1996

Rekening Begroting
1996
1995
22048
22500
"Eigen Perk", drukkosten
5000
bezorgkosten
3478
2500
2258
Ledenavonden
7200
4000
Inkoop boeken en publikaties
PM
0
Dotaties aan bestemmingsfondsen
2718
3000
Algemene en bestuurskosten
1569
Batig saldo
LASTEN

Totaal lasten

f 39271

f 37000

BATEN
Contributies
Verkoop boeken en publicaties
Opbrengst advertenties
Subsidie Gemeente Hilversum
Overige baten

Totaal baten

Rekening Begroting
1995
1996
28008
27500
5795
4000
2850
3000
1400
1400
1218
1100

f 39271

f 37000

De kascommissie, bestaande uit de heren J.H.Jocker en R.Kuperus, heeft op 6 maart j.l. bovenstaande jaarrekening
goedgekeurd.

