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Aan de ledenavond van 28 maart gaat een korte
jaarvergadering vooraf.

AGENDA

1. Opening door de voorzitter.
2. Mededelingen en ingekomen stukken.
3. Verslag van de jaarvergadering van 23 maart

1999, zie hiervoor EP1999-2, bladzijden 89 t/m
91.

4. Aftreden van de bestuursleden Bram van der
Schuyt, Cees van Aggelen en Henk Lammers.
De twee laatst genoemde bestuursleden zijn
herkiesbaar.

5. Herverkiezing van Cees van Aggelen en Henk
Lammers en het voorstel tot benoeming van
een nieuw bestuurslid, mevrouw Syta Stroes.
Zie hierna voor een presentatie van de kandi-
daat.

6. Jaarverslag van de secretaris, zie hierna.
7. Verslag van de penningmeester, de jaarreke-

ning 1999 en de begroting voor het jaar 2000.
Een kopie van de jaarrekening en de begroting
worden voor de aanvang van de vergadering
uitgereikt. Zonodig kan vanaf 21 maart een ko-
pie aangevraagd worden bij de secretaris.

8. Verslag kascommissie en de benoeming van
de nieuwe kascommissie.

9. Afscheid van Bram van der Schuyt als be-
stuurslid.

10.Jaarrede door de voorzitter, Erik van den Berg.
11. Rondvraag en sluiting.

NIEUW BESTUURSLID

Mevrouw Syta Stroes woont ongeveer 35 jaar in
Hilversum. Zij was werkzaam bij het onderwijs in
Gooi Noord. Momenteel werkt zij bij de Stichting
de Ombudsman in Hilversum. Door dat werk zit zij
dicht bij alle maatschappelijke ontwikkelingen in
de samenleving. Graag wil zij een positieve bijdra-
ge leveren om historisch Hilversum dichterbij de
Hilversummers te brengen en daar jong en oud bij
te betrekken.

JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS

Het bestuur
In 1999 namen wij, tijdens de algemene ledenver-
gadering, afscheid van de bestuursleden Jan
Lamme en Fred Repko. Tijdens deze vergadering
gingen de aanwezigen leden akkoord met de be-
noeming van twee nieuwe bestuursleden, Joke
Ubbink en Erik van den Berg. Beide hebben zich
zeer snel de bestuurstaken, en niet te vergeten de
externe contacten, eigen gemaakt.

Ledenbestand
Aan het eind van elk jaar is er een aantal leden,
welke om uiteenlopende redenen hun lidmaat-
schap beëindigen. Vanaf 1 december zijn er 15
opzeggingen binnengekomen, daar tegenover
staan echter 21 nieuwe aanmeldingen. Het totaal
aantal bedroeg op 31 december 1003 leden.

Het tijdschrift Eigen Perk.
In 1999 zijn er 4 nummers van ons tijdschrift ver-
schenen met in totaal 13 artikelen. De artikelen

VAN HET BESTUUR



hadden allen betrekking op Hilversum of op Hil-
versummers en riepen bij vele lezers vaak per-
soonlijke herinneringen op. Uit reacties bleek ons,
dat deze artikelen zeer op prijs worden gesteld.
Ook op Hilversum betrekking hebbende boeken
en andere publicaties zijn dit jaar weer regelmatig
onder de aandacht van de lezers gebracht.

De ledenavonden
Aan het eind van 1999 zien wij terug op acht le-
denavonden, een excursie naar het Pinetum Blij-
destein en op een fietstocht langs de ‘krachtplek-
ken’ van Hilversum. De uitschieter, voor wat betreft
het aantal bezoekers, was natuurlijk de lezing over
hotel Jans. 

De bestuursvergaderingen
Acht maal is het bestuur in 1999 bijeen geweest.
Een aantal van de onderwerpen is reeds in Eigen
Perk besproken. Terugkijkend op het afgelopen
jaar een kort overzicht:

De lustrumviering
Zoals bij de meeste van u bekend bestaat de ver-
eniging in 2000 25 jaar. Ter gelegenheid van dat
jubileum geven wij een boek uit over de bestaan-
de en verdwenen buitenplaatsen en landgoede-
ren in en rond Hilversum. Ook zal in het Goois Mu-
seum een tentoonstelling te zien zijn over dit on-
derwerp.

Onder de bezielende leiding van onze vroegere
voorzitter Piet Timmer zijn de meeste onderzoe-
ken inmiddels afgerond en de eerste manuscrip-

ten en illustraties bij de redactiecommissie ingele-
verd. Aan deze commissie nu de zware taak om al
deze artikelen op elkaar af te stemmen en zo tot
een goede, overzichtelijke uitgave te komen.

De aanbieding van het boek en de opening van
de tentoonstelling zal plaats vinden op zaterdag
30 september. In het volgende nummer van Eigen
Perk zullen wij het programma van die dag publi-
ceren.

Monumentenzorg
De werkgroep monumentenzorg is inmiddels uit-
gegroeid tot acht personen. De heer mr. P.D. (Pie-
ter) Hoogenraad is voorzitter, namens het bestuur
heeft Joke Ubbink zitting in deze werkgroep.

Als vertegenwoordiger van ‘Hilversum, Pas Op!’
en ‘Albertus Perk’ is op 7 december 1999 de heer
H.J.A.S. Swanenburg de Veye tot lid van de ge-
meentelijke monumentencommissie benoemd. De
heer de Veye is voorzitter van “Hilversum Pas Op!”
en volgt als commissielid de heer Jan Lamme op.

Ook in 1999 zijn wij in meer of mindere mate be-
trokken geweest bij een aantal actuele, Hilversum-
se onderwerpen zoals: Nota 2015, Concept Indi-
catieve Lijst/MSP, de herinrichting van de Oude
Haven en het voorontwerp-bestemmingsplan Bin-
nenstad.

De meeste van deze onderwerpen zitten nog in
de overlegfase, dit in tegenstelling tot twee zicht-
bare feiten: de NSF-schoorsteen verdween en de
Spijkerpandjes werden, in volle glorie, herbouwd
en in gebruik genomen.

Henk W. Lammers 
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