Van het bestuur

Verslag van de algemene ledenvergadering van 27
maart 2001
Nadat de voorzitter, Erik van den Berg, de vergadering
geopend heeft doet hij mededeling van het overlijden
van de heer Siem Pos, erelid van onze vereniging. Na
een terugblik op de verdiensten van de heer Pos voor
onze vereniging verzoekt hij de aanwezigen te gaan
staan en een ogenblik stilte in acht te nemen. Zie verder het ‘In memoriam Siem Pos’ elders in dit nummer.
Hierna gaat de voorzitter over tot de agendapunten
zoals vermeld in Eigen Perk 2001-1.

Mededelingen en ingekomen stukken
Verhinderd: Syta Stroes, bestuurslid, en Bram van der
Schuyt, eindredacteur van ons tijdschrift.
Geen ingekomen stukken.
Verslag van de algemene ledenvergadering van 28 maart
2000, vermeld EP 2000-2
Geen opmerkingen en goedgekeurd.
Aftreden bestuurslid
Wim Meter heeft per 1 januari 2001 zijn bestuurslidmaatschap beëindigd. Het bestuur bestaat sinds die
tijd uit 7 personen. Op korte termijn wordt geen actie
genomen om een nieuw bestuurslid aan te trekken.
Jaarverslag van de secretaris, zoals vermeld in EP-HHT/2001-1
Geen opmerkingen en onder dankzegging goedgekeurd.
Verslag van de penningmeester
Het verslag is elders in dit nummer opgenomen.
De penningmeester, Bob Wolfrat, geeft enige toelichting op het uitgereikte financiële verslag, onder andere op de nieuwe onderwerpen in de post bestemmingsreserves:
– computeraanschaf. Dit ten behoeve van het uitwerken en demonstreren van ons gedigitaliseerde fotobestand.
– huisvesting en ontsluiting archief. In de nabije toekomst willen wij het archief voor raadpleging en
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uitlening openstellen. Daartoe zal een geschikte
ruimte gevonden moeten worden.
Geen der aanwezigen heeft verdere vragen of opmerkingen.
Verslag kascommissie
Na het voorlezen van de verklaring van de kascommissie, zoals te vinden bij het jaarverslag, gaan de aanwezigen bij acclamatie akkoord met het voorstel de
penningmeester décharge te verlenen.
De heer J.F. Bierhorst zal mevrouw A. Romijn opvolgen als kascommissielid.
Afscheid Wim Meter
Zoals eerder vermeld heeft Wim zijn bestuurslidmaatschap beëindigd. Ook al is hij bestuurslid af, Wim
blijft het bestuur terzijde staan met zijn professionele
inbreng als adviseur en vormgever. Tijdens zijn afscheidswoord kijkt de voorzitter nogmaals terug op
Wim’s bijdrage aan de vereniging. Dit betreft de
vormgeving van alle in de laatste jaren verschenen
boeken (Oorden van Schoonheid), publicaties (Help het
Dorp verzuipt en Laat je niet het bos insturen), aanmeldingsfolders en niet te vergeten het vernieuwde Eigen
Perk. Zoals gebruikelijk bij een afscheid krijgt Wim
een cadeau aangeboden.
Het wederwoord van Wim zal een onderdeel zijn van
Wim’s, later op deze avond, te houden presentatie
over ‘Mijn Hilversum’.
Jaarrede van de voorzitter
De jaarrede is elders opgenomen in dit nummer.
Voor de voorzitter tot het laatste agendapunt overgaat
verzoekt hij de dames Lilian du Bois, Ien Kok en Lenie
van Mensch naar voren te komen. In het kader van het
‘jaar van de vrijwilliger’ krijgen zij bloemen aangeboden naar aanleiding van hun verdiensten voor de vereniging, namelijk de verzorging van de boekentafel en
de boekenverkoop (Lilian en Ien) respectievelijk het
voeren van de ledenadministratie (Lenie).

Rondvraag en sluiting
Een aantal malen is het voorgekomen dat de ledenavond samenvalt met de Raadhuisconcerten. Naar
aanleiding hiervan vraagt één van de aanwezigen of
het mogelijk is de ledenavonden te verzetten naar een
andere dag. Het antwoord: enige jaren terug zijn de ledenavonden verplaatst van de woensdagavond naar de
dinsdagavond, dit i.v.m. de vergaderingen van de diverse raadscommissies. Het is dus onmogelijk een
avond te vinden, die in ieders agenda past. Alle reden
dus om de ingeburgerde dinsdagavond te handhaven.
Na sluiting van de vergadering wordt overgegaan tot
de presentaties van deze avond: de nieuwe bestuursleden over ‘Mijn Hilversum’
Henk W. Lammers, secretaris
Jaarverslag van de voorzitter
Het jaar 2001 is al weer enkele maanden oud. Toch wil
ik nog even terugblikken op het jaar 2000. Een belangrijk jaar voor de Historische Kring Albertus Perk.
Vlak na de zomer werd Eigen Perk in een nieuw jasje gestoken en de nieuwe naam is nu: Hilversums Historisch
Tijdschrift Eigen Perk. Daar is zeer veel werk aan voorafgegaan en het bestuur is de redactie voor dat vele werk
veel dank verschuldigd. Voor Bram van der Schuyt is
een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan en
met name hij heeft daar veel tijd en energie in gestoken. Het resultaat is prachtig geworden en het is nu
een tijdschrift van deze tijd!
Daarna kwam al vrij snel het 5e lustrum (25 jaar!). Een
lange tijd van voorbereiding is daaraan vooraf gegaan
en een groot aantal mensen zijn daarbij betrokken geweest. Ik noem slechts drie namen:
– Henk Lammers, de secretaris van het bestuur en de
bescheiden man op de achtergrond, die in de voorbereidende fase veel werk heeft verzet,
– Piet Timmer, in de rol van lustrumcoördinator en
– Ton Coops, de eindredacteur van het boek Oorden
van Schoonheid.
Behalve deze drie bedank ik ook alle andere mensen,
die op welke wijze dan ook meegewerkt hebben om er
een geslaagd lustrum van te maken. De excursie naar
o.a. het landgoed ‘Zwaluwenberg’ was een eclatant
succes. We zijn met drie bussen vol op pad gegaan en
iedereen was enthousiast.
En dan is alles voorbij en moeten we weer overgaan tot

de orde van de dag. Het was best moeilijk om in die
hectische periode ook nog de lopende zaken af te handelen en soms had ik het gevoel, dat het lustrum (met
alle voorbereidingen) wel heel erg prominent aanwezig was.
Op vrijdagmiddag 29 september (de dag voor het lustrum) had ik het gevoel, dat alles goed geregeld was en
ik ben op dat moment achter mijn computer gaan zitten en ik heb toen een lijst samengesteld van zaken,
die aan de orde moesten komen en daar zijn we in de
afgelopen maanden mee aan de slag gegaan en daar
zullen we in de komende maanden mee doorgaan. Ik
noem enkele punten:
– er moest een nieuwe aangepaste folder van onze
Historische Kring ‘Albertus Perk’ komen
– er moest gewerkt worden aan nieuwe advertenties
voor Eigen Perk (jawel: in kleur)
– er moest een soort van redactiestatuut komen
i.v.m. goede afspraken tussen bestuur en redactie
Bij de Werkgroep Monumentenzorg wil ik iets langer stilstaan. Deze werkgroep wordt met de regelmaat van de
klok geconfronteerd met zaken, die door de gemeente op tafel gelegd wordt en waar onze Historische
Kring een mening over moet geven. Het is een voortdurend afwegen van zaken, waar we wel of waar we
niet iets over moeten zeggen. Ik ben nog steeds van
mening, dat we bij ‘onze leest’ moeten blijven en ik
herhaal een zinsnede uit mijn jaarrede van vorig jaar:
‘We moeten met beide benen op de grond blijven
staan. Niet alles, wat op ons verlanglijstje staat is haalbaar en we moeten wel realistisch blijven’.
Maar het bestuur blijft waken over de ‘historie van Hilversum’ en waar dat kan, zullen we binnen Hilversum
een rol blijven spelen.
Het contact vanuit het bestuur met deze werkgroep
ligt op ‘het bordje’ van Joke Ubbink en dat doet zij op
een uitstekende wijze!
De conclusie: ik ben een gelukkige voorzitter, die leiding mag geven aan een goed team van zeer betrokken
mensen. Ik zie het jaar 2001 (al weer enkele maanden
oud) met vertrouwen tegemoet.
Erik van den Berg, voorzitter.
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Jaarverslag 2000 van de penningmeester van de Hilv. Hist. Kring ALBERTUS PERK
Balans per 31 december 2000

ACTIVA:
Voorraad boeken en publikaties
Vorderingen, w.o. rente
Liquide middelen
(w.o.spaarrekening van resp. ƒ 27.100 en ƒ 34.100)
Totaal der activa
PASSIVA:
Algemene reserve
Bestemmingsreserves:

Archief-ontsluiting
Computer-aanschaf
Eigen Perk-exploitatie
Huisvesting
Lustrumviering
(zie toelichting volgende pagina)
Publikatiefonds
Tentoonstelling

Schulden
(w.o. vooruitontvangen contributies resp. ƒ 6.100 en ƒ 14.100)
Totaal der passiva

BATEN:
Contributies
Verkoop boeken/publikaties
Opbrengst advertenties
Subsidie Gemeente Hilversum
Overige baten
Totaal der baten
LASTEN:
Periodiek Eigen Perk

1999
ƒ
1
905
51.935

44.137

52.841

4.727
2.000
6.000
5.000
5.000
2.000

17.531
372
0
0
0
6.014

5.000
0
29.727
14.410

4.000
3.000
30.917
21.924

44.137

52.841

Resultatenrekening 2000
Actueel 2000
ƒ
30.133
5.446
2.250
1.500
2.149
41.478

Begroting 2000
ƒ
29.000
4.000
2.400
1.500
1.000
37.900

Actueel 1999
ƒ
28.136
974
3.000
1.400
965
34.475

22.053
3.603
102
2.173
4.298
3.628
1.007
780
1.397
0
0
321
670
250
0
40.282

20.000
3.500
1.000
3.300
3.000
2.000
0
1.500
1.000
500
500
250
100
250
1.000
37.900

19.685
3.303
0
2.588
499
3.000
0
1.454
682
500
0
222
414
250
408
33.005

1.196

0

1.470

Drukkosten
Bezorgkosten
Diversen

Ledenavonden
Inkoop boeken/publikaties
Dotaties aan bestemmingsfondsen
Lustrumviering (zie toelichting volgende pagina)
Alg./bestuurskosten
Adm./secretariaat
Bestuur
Adviseurs
Bijzondere activit.
Contributies/abonn.
Drukw./kant.ko.
Huur archief
Ledenw./ledenadm.
Totaal der lasten
RESULTAAT BOEKJAAR:

2000
ƒ
500
5.800
37.837

Toelichting Lustrumviering
De kosten van de lustrumviering, die waren begroot op ƒ 16.600 beliepen in totaal
Af: inkomsten uit boekverkoop en bijdragen aan de bustocht (begroot ƒ 3.400)
Het tekort (begroot op ƒ 13.200) bedroeg derhalve
Dit werd gefinancierd: uit bestemmingsreserve opgebouwd in voorgaande jaren
met subsidie van de Gemeente Hilversum
met subsidie van derden
ten laste van de exploitatierekening 2000

19.127
5.955
13.172
6.014
5.000
1.151
1.007
13.172

Begroting 2001

BATEN:
Contributies
Verkoop boeken/publikaties
Opbrengst advertenties
Subsidie Gemeente Hilversum
Overige baten
Totaal der baten
LASTEN:
Periodiek Eigen Perk

Drukkosten
Bezorgkosten
Diversen

Ledenavonden
Inkoop boeken/publikaties
Dotaties aan bestemmingsfondsen
Lustrumviering 2000
Alg./bestuurskosten
Adm./secretariaat
Bestuur
Adviseurs
Contributies/abonn.
Drukw./kant.ko.
Huur archief
Ledenw./ledenadm.
Totaal der lasten
Resultaat boekjaar:

Begroting 2001
ƒ
30.000
2.500
7.000
1.500
1.000
42.000

2000
ƒ
30.133
5.446
2.250
1.500
2.149
41.478

1999
ƒ
28.136
974
3.000
1.400
965
34.475

25.500
3.600
1.000
3.000
2.000
3.000
0
1.000
1.000
0
300
500
250
1.500
42.650

22.053
3.603
102
2.173
4.298
3.628
1.007
780
1.397
0
321
670
250
0
40.282

19.685
3.303
0
2.588
499
3.000
0
1.454
682
500
222
414
250
408
33.005

–650

1.196

1.470

Verslag van de kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie heeft op 6 maart 2001 de financiële administratie over het boekjaar 2000 steekproefsgewijs
gecontroleerd en in orde bevonden.
De opgestelde Balans per 31 december 2000, sluitende met een algemene reserve van ƒ 4.727, alsmede de Resultatenrekening over 2000, sluitende met een positief resultaat van ƒ 1.196, zijn akkoord bevonden.
De Commissie stelt de Ledenvergadering voor de penningmeester décharge te verlenen voor zijn werkzaamheden inzake het boekjaar 2000.
Hilversum, 7 maart 2001.
W.g. Mevr. A.T. Romijn
P.M. Vrijlandt
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In memoriam Simon Pos
Siem Pos is op 16 maart op de leeftijd van 85 jaar overleden. Hij was een van de oprichters van de Historische Kring ‘Albertus Perk’. Als lid van de ‘Studiegroep
Gooise geslachten’ was hij samen met anderen actief
in de Werkgroep ‘Albertus Perk’. Uit deze werkgroep
is later de Historische Kring ‘Albertus Perk’ ontstaan.
Van 1975 t/m 1982 maakte hij deel uit van het bestuur,
waaronder in de functie van vice-voorzitter.
Naast de historie had Siem ook veel belangstelling
voor archeologie. Hij behoorde tot de betere amateurarcheologen. Vanaf de oprichting van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland was hij bijzonder
betrokken bij de afdeling ‘Naerdincklant’ Daarnaast
zette hij het Archeologisch Documentatie Centrum
voor ’t Gooi en Omstreken op en was hij tevens correspondent van de Rijksdienst voor Bodemkundig
Onderzoek.
Op 25 maart 1987, tijdens de ledenvergadering van
‘Albertus Perk’, werd Siem Pos tot erelid benoemd.
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Met name zijn verdienste op het gebied van de geschiedbeoefening was voor het bestuur van de vereniging reden om hem voor te dragen voor het erelidmaatschap, waar de leden mee instemden. Ook bij het
oprichten van andere historische kringen in het Gooi
was Siem betrokken. Het archief van de Historische
Kring ‘Loosdrecht’ is naar hem vernoemd. De fundamenten van de porseleinfabriek, waar hij lange tijd
naar gezocht heeft, heeft hij helaas niet kunnen vinden. Wel veel porseleinscherven. Siem Pos was dan
ook zeer verbaasd, dat een ander de fundamenten kort
geleden gevonden heeft en hij deze mocht aanschouwen.
In 1993 kreeg Siem Pos de Emil Ludenpenning van de
Stad en Lande stichting voor zijn opgravingen in Blaricum en de urnenvelden rond Hilversum. Na een arbeidzaam leven is Siem Pos, op 85 jarige leeftijd, gestorven. Vele historische verenigingen in het Gooi zijn
hem veel dank verschuldigd.
Erik van den Berg

