
VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDEN-
VERGADERING VAN 28 MAART 2000

Om acht uur heet de voorzitter, Erik van de Berg,
alle aanwezigen welkom en opent deze algemene
ledenvergadering.

De agendapunten zoals vermeld in Eigen Perk
2000-1:

Mededelingen en ingekomen stukken
De bestuursleden Ed van Mensch en Wim Meter
zijn verhinderd.

Van de heer Vrijlandt ontving het bestuur een
aan de ledenvergadering gerichte brief. Na over-
leg bleek deze brief op een misverstand te berus-
ten en blijkt er geen reden de brief in deze verga-
dering te behandelen. Naar aanleiding van een
vraag, zegt het bestuur toe de verantwoordelijke
wethouder te verzoeken om de verslagen van de
vergaderingen van de Monumentencommissie
openbaar te maken.

Verslag van de jaarvergadering van
23 maart 1999 (EP1999-2)
Geen opmerkingen en goedgekeurd.

Aftreden bestuursleden.
In de door het bestuur opgestelde schema van af-
treden waren voor dit jaar vermeld: Kees van Ag-
gelen, Henk Lammers en Bram van der Schuyt.
Alleen laatstgenoemde heeft zich niet herkiesbaar
gesteld

(Her)verkiezing bestuursleden
De voorzitter vraagt de aanwezigen of zij akkoord
gaan met de herbenoeming van Kees van Agge-
len en Henk Lammers en de benoeming van Syta
Stroes tot bestuursleden. Onder applaus gaat de
vergadering met deze benoemingen akkoord.

Jaarverslag van de secretaris (EP 2000-1)
Het overzicht van de verenigingsactiviteiten, zoals
weergegeven in het jaarverslag van de secretaris,
behoeft geen nadere toelichting of uitbreiding. De
vergadering keurt het jaarverslag goed.

Jaarverslag van de penningmeester
Bij binnenkomst hadden de aanwezigen een ko-
pie ontvangen van het jaarverslag van de pen-
ningmeester.

Op de vraag van de voorzitter of er nog op-, of
aanmerkingen zijn op dit verslag, vraagt de heer
Wind of er bezuinigd kan worden op druk-, en be-
zorgkosten van ons tijdschrift Eigen Perk. De pen-
ningmeester, Bob Wolfrat, geeft op deze kosten de
volgende toelichting. Dat de bezorgkosten de
aandacht hebben van het bestuur moge blijken uit
de vermindering met 1000 gulden t.o.v van de
kosten in het vorige jaar. Dit is bereikt door over te
stappen naar een andere bezorgdienst. In de post
‘drukkosten’ zitten ook alle kosten van de uitgever
die onder andere zorgt voor de opmaak en de lay-
out van het tijdschrift. Het bestuur houdt de vinger
goed aan de pols maar heeft de ervaring dat be-
zuinigen op deze kosten ten koste kan gaan van
de professionele uitstraling die ons tijdschrift heeft
verworven

Dat neemt echter niet weg dat bestuur en re-
dactie open blijven staan voor suggesties.

Verslag kascommissie
Verwezen wordt naar de verklaring, zoals te vin-
den op het jaarverslag van de penningmeester.
De aanwezigen gaan, bij acclamatie, akkoord met
het voorstel, van de kascommissie, de penning-
meester décharge te verlenen.

Als opvolger van mevrouw Slijter meldt de heer
Vrijlandt zich aan als nieuw kascommissielid.

Afscheid Bram van der Schuyt en
 benoeming ereleden
Het scheidend bestuurslid, Bram van der Schuyt,
en het ex-bestuurslid, Jan Lamme, voldoen aan
het verzoek van de voorzitter om de zaal, voor kor-
te tijd, te verlaten. 

Nadat de aanwezigen akkoord gegaan zijn met
het voorstel beiden tot erelid te benoemen, wor-
den zij terug geroepen, waarna de voorzitter aller-
eerst het woord richt tot Jan Lamme

Een jaar geleden is er al afscheid genomen van
Jan en zijn diens verdiensten voor de vereniging
uitgebreid ter sprake geweest. Voorafgaand aan
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dat afscheid is er binnen het bestuur gesproken,
om naast de scheidende voorzitter Fred Repko,
ook Jan tot erelid te benoemen. Het bestuur ging
er toen ten onrechte vanuit dat alleen scheidende
voorzitters daarvoor in aanmerking kwamen. Be-
sloten is om op deze onjuiste beslissing terug te
komen en Jan, vanwege zijn grote verdiensten
voor de vereniging, alsnog tot erelid te benoemen.
Na deze toelichting kreeg Jan een oorkonde, met
daarop vermeld zijn erelidmaatschap, uitgereikt.
Uit de hierop volgende toespraak geeft Jan aan,
met zijn benoeming tot erelid van de vereniging
zeer gevleid te zijn. Het erelidmaatschap is voor
hem geen eindstation, maar een aansporing om,
zij het aan de kantlijn, mee te blijven werken aan
de bloei van de vereniging.

Tijdens het opstellen, enige jaren terug, van het
schema voor de statutair aftredende bestuursle-
den, heeft Bram van der Schuyt al kenbaar ge-
maakt zijn bestuurslidmaatschap te willen beëindi-
gen. Nu is het zover en tijd om terug te zien op
Brams verdiensten voor de vereniging. Samenge-
vat verwoordt de voorzitter dit als volgt.

Allereerst het door het bestuur voorgestelde en
door de leden overgenomen besluit Bram te be-
noemen tot erelid van Albertus Perk. Na het herle-
zen van notulen en Eigen Perken is een lijstje met
een aantal feiten op zíjn plaats: in 1981 vermel-
ding, in EP, als bestuurslid, van 1986 tot 1990 se-
cretaris, in 1987 redactielid, in 1996 eindredacteur
van Eigen Perk en in 1998/99 enige maanden
waarnemend voorzitter. Kortom, alleen penning-
meester ontbreekt aan dit lijstje. Vermeld moeten
ook worden de vele door hem gepubliceerde arti-
kelen in Eigen Perk en de belangrijke bijdragen
aan deze en de voorgaande lustrumvieringen. Het
bestuur prijst zich gelukkig, dat Bram voorlopig
aanblijft als eindredacteur en ziet, met hem, uit
naar de volgende belangrijke wijziging van Eigen
Perk (zie hieronder). Hierna ontvangt Bram de oor-
konde behorend bij het erelidmaatschap en een
passend afscheidscadeau, de “Atlas van Hilver-
sum”.

In de hierop volgende speech memoreert Bram
een aantal feiten uit zijn bestuursperiode en kijkt
terug op de goede en prettige samenwerking met
het huidige bestuur maar ook met de gemeente
(wethouder en medewerkers DSO), Hilversum Pas
Op!, het Vervoersmuseum en niet te vergeten de
vroegere bestuursleden. Een speciaal woord van

waardering gaat uit naar de redactieleden van
Eigen Perk: Karin Abrahamse, Wim Dral, Eddie de
Paepe en Egbert Pelgrim en naar de vroegere re-
dacteuren Loes Westermann en Jan Lamme.
Bram eindigt zijn speech met een limerick, die niet
alleen voor de harde kern van de ledenavond be-
zoekers bedoeld is, maar ook voor de niet aanwe-
zigen leden:

U, harde kern, moet hard aan ’t werk
Bij familie en vrienden van sportclub of kerk
Maak de vereniging blij
Met 300 leden erbij
Dan komt er kleurendruk in EIGEN PERK.

Jaarrede voorzitter.
De jaarrede is elders opgenomen in dit nummer.

Rondvraag en Sluiting. 
De heer Vrijlandt herinnert er aan dat hij nog altijd
streeft naar een wetenschappelijk verantwoorde
publicatie over de gebeurtenissen in Hilversum tij-
dens de oorlogsjaren. Evenals een jaar geleden
vraagt hij het bestuur om hem bij dit streven te on-
dersteunen. De voorzitter zegt toe hier op korte
termijn bij de heer Vrijlandt op terug te komen. 

Na vaststelling dat er geen verdere vragen zijn
sluit de voorzitter deze algemene ledenvergade-
ring.

Henk W. Lammers

VERSLAG VAN DE
 KASCONTROLECOMMISSIE

De kascontrolecommissie heeft op 10 maart 2000
de financiële administratie over het boekjaar 1999
steekproefsgewijs gecontroleerd en in orde be-
vonden.

De opgestelde Balans per 31 december 1999,
sluitende met een kapitaal, inclusief reserves van
ƒ30.917, alsmede de Resultatenrekening over
1999, sluitende met een positief resultaat van
ƒ1.470 zijn akkoord bevonden.

De Commissie stelt de Ledenvergadering voor de
penningmeester décharge te verlenen voor zijn
werkzaamheden inzake het boekjaar 1999.

Hilversum, 10 maart 2000
w.g. Mevr. L. Sluijter en Mevr. A.T. Romijn
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JAARVERSLAG 2000 VAN DE PENNINGMEESTER
Balans per  31 december 1999

ACTIVA: 1999 1998

Voorraad boeken en publicaties 1 500
Vorderingen w.o. rente 905 990
Liquide middelen (w.o op spaarrekeningen resp. ƒ34.100 en 25.900) 51.935 33.305 

Totaal der activa 52.841 34.795

PASSIVA:
Algemene reserve 17.531 16.062
Bestemmingsreserves: Lustrumviering 6.014 3.014

Archief 372 372
Tentoonstelling 3.000 3.000
Publicatiefonds 4.000 4.000

30.917 26.448
Schulden (w.o vooruit ontvangen contributies resp. ƒ14.102 en ƒ6.000) 21.924 8.347

Totaal der passiva 52.841 34.795

Begroting 2000 en resultatenrekening 1999 en 1998

Begroot 2000 1999 1998

BATEN:
Contributies 29.000 28.136 29.373
Verkoop boeken en publicaties 4.000 974 4.170
Opbrengst advertenties 2.400 3.000 2.850
Subsidie Gemeente Hilversum 1.500 1.400 1.400
Overige baten 1.000 965 1.153

Totaal der baten 37.900 34.475 38.946

LASTEN:
Periodiek Eigen Perk Drukkosten 20.000 19.685 19.144

Bezorgkosten 3.500 3.303 4.515
Diversen 1.000 0 0

Ledenavonden 3.300 2.588 2.451
Inkoop boeken en publicaties 3.000 499 2.854
Dotaties aan bestemmingsfondsen 2.000 3.000 3.000
Alg./bestuurskosten Adm./secretariaat 1.500 1.454 930

Bestuur 1.000 682 741
Adviseurs 500 500 500
Bijzondere activiteiten 500 0 2.188
Contributies/abonnementen 250 222 138
Drukwerk/kant.kopieën 100 414 100
Huur archief 250 250 250
Ledenw./ledenadministratie 1.000 408 1.024

Totaal der lasten 37.900 33.005 37.835

RESULTAAT BOEKJAAR 0 1.470 1.111



JAARREDE VAN DE VOORZITTER OP DE
LEDENVERGADERING 28 MAART 2000

Op 29 september 1998 had ik een afspraak met
de penningmeester, Bob Wolfrat, om eens te pra-
ten over een mogelijk bestuurslidmaatschap van
Albertus Perk. Na een goed gesprek over vroeger
(Bob was een klasgenoot van de middelbare
school) en nu (de Historische Kring), heb ik posi-
tief gereageerd. Op 3 november 1998 kwam ik ‘op
zicht’ tijdens een nogal hectische bestuursverga-
dering. Het ging over de schoorsteen op het NSF-
terrein (U weet nog wel!). Door omstandigheden
werd Bram van der Schuyt waarnemend voorzitter
(een soort ‘tussenpaus’) onder de uitdrukkelijke
voorwaarden van zijn kant, dat dat slechts voor
een korte periode moest zijn. Al vrij snel werd aan
mij de vraag gesteld om voorzitter te worden. Ge-
zien mijn bestuurlijke ervaringen heb ik daar posi-
tief op gereageerd en in de ledenvergadering van
maart 1999 heeft u dit voorstel van het bestuur
goedgekeurd. Ik had in september 1998 niet kun-
nen vermoeden, dat het maken van een carrière
binnen Albertus Perk zo snel zou kunnen gaan!

Na een jaar als voorzitter, kijk ik terug op een
boeiend maar druk jaar. Als geboren en getogen
Hilversummer bleek toch, dat ik weinig op de
hoogte was van de historie van Hilversum, m.a.w
ik moest en moet nog ontzettend veel leren, maar
ik heb geluk dat ik leiding mag geven aan een
goed team.

Henk Lammers is een voortreffelijke secretaris
en zeer punctueel. Bob Wolfrat bewaakt de finan-
ciën op een uitstekende en zakelijke wijze. Kees
van Aggelen geeft een goede invulling aan de le-
denavonden (met als hoogtepunt, van het afgelo-
pen jaar, de succesvolle lezing over hotel Jans).
Ed van Mensch is een allesweter en een onmisba-
re schakel in het bestuur. Joke Ubbink (sinds een
jaar bestuurslid) geeft, als bestuursafgevaardigde,
goede leiding aan de werkgroep Monumenten-
zorg. Wim Meter doet op het artistieke vlak (vorm-
geving) veel voor Albertus Perk. Syta Stroes (net
benoemd) draait al sinds enkele maanden goed
mee.

Bram van der Schuyt (u heeft het net al ge-
hoord) zal geen deel meer uitmaken van het be-
stuur maar zal voorlopig de eindredactie van Ei-
gen Perk blijven doen. Ik zal de contacten onder-
houden.

De secretaris heeft een uitstekend verslag ge-
maakt van de werkzaamheden van het bestuur
(zie het laatste nummer van Eigen Perk). Ik ben
dus niet van plan deze zaken te herhalen. Wel wil
ik hier nog genoemd hebben, dat er (al weer eni-
ge tijd geleden) een goed overleg is geweest tus-
sen bestuursdelegaties van “Hilversum Pas Op!”
en “Albertus Perk”. Er zijn toen goede afspraken
gemaakt en de samenwerking is prima. Wij vullen
elkaar op de juiste wijze aan! Ik heb de indruk, dat
de politiek (maar ook het ambtelijk apparaat) ons
beide zien als een goede gesprekspartner. 

Toch moeten wij ‘met beide benen op de grond
blijven staan’. Niet alles wat op ons verlanglijstje
staat is haalbaar, we moeten wel realistisch blijven!

Behalve de bijzondere taken van de bestuursle-
den, die ik reeds eerder heb genoemd, voelt ieder
bestuurslid zich ook verantwoordelijk voor de tota-
le gang van zaken binnen Albertus Perk. Met na-
me het 5e lustrum dat dit jaar op 30 september ge-
vierd zal worden vraagt veel aandacht van het be-
stuur. Gelukkig hebben we Piet Timmer (geen on-
bekende van AP!) bereid gevonden om leiding te
geven aan veel zaken rond dit lustrum. Het thema
van de lustrumviering zal zijn: Bestaande en ver -
dwe nen buitenplaatsen en landgoederen in en
rond Hilversum. Naast het uit te geven boek zal er
ook een tentoonstelling in het Goois Museum ge-
houden worden over dit onderwerp. Voor wat be-
treft het boek is een groot aantal auteurs zo onge-
veer klaar met de artikelen. Ton Coops heeft nu de
zware taak, om als voorzitter van het redactieteam
alles goed op elkaar af te stemmen.

Het bestuur is van mening, dat het wederom
een geslaagd lustrum kan worden. Wij hebben er
zin in en ik hoop, dat u met ons meedoet! 

Al met al zie ik terug op een goed jaar 1999 en
zie ik het jaar 2000 met vertrouwen tegemoet. Per-
soonlijk verheug ik mij op de festiviteiten rondom
het lustrum.
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