
Agenda Algemene Ledenvergadering
Dinsdag 26 maart 2003

De presentatie op de ledenavond van 25 maart zal
vooraf gegaan worden door een korte algemene le-
denvergadering. De agenda voor deze vergadering: 
1. Opening en welkom door de voorzitter, Erik van

den Berg.
2. Mededelingen en ingekomen stukken.
3. Verslag van de algemene ledenvergadering van 26

maart 2002.
Zie hiervoor HHT/Eigen Perk 2002-2, blz. 89. 

4. Jaarverslag van de secretaris.
Voor dit verslag zie elders in dit nummer.

5. Verslag van de penningmeester.
De jaarrekening 2002 en de conceptbegroting voor
het jaar 2003.
Kopieën van de jaarrekening en de conceptbegro-
ting worden voor de aanvang van de vergadering
uitgereikt. Zonodig kan vanaf 18 maart een kopie
aangevraagd worden bij de secretaris.

6. Verslag kascommissie.
7. Benoeming nieuwe kascommissie, de heer J.F.

Bierhorst is twee jaar kascommissielid geweest en
dus aftredend.

8. Jaarrede door de voorzitter.
9. Rondvraag en sluiting.

Jaarverslag van de secretaris 2002
Het bestuur

In 2002 is het bestuur negen maal in vergadering bij-
een geweest. Hieronder een overzicht van de belang-
rijkste agenda punten:
– De gemeenteraadsverkiezingen. Slechts een be-

perkt aantal politieke partijen gaat in hun program-
ma in op de zorg en het behoud van monumenten
en cultuurhistorische waarden. Samen met “Hilver-
sum Pas Op!” hebben wij onze bevindingen gepu-
bliceerd in de Woonbode van 1 maart.

– De website. In ons tijdschrift HHT/Eigen Perk num-
mer 4 heeft u alles over de resultaten kunnen lezen.

– De financiën. De penningmeester zal tijdens de Al-
gemene Ledenvergadering verslag doen van zijn in-
spanningen. 

– Het zesde lustrum in 2005. Gekozen is voor het the-
ma “Scholen in Hilversum” (zie HHT-EP 2002-4).
Een werkgroep onder leiding van mevr. Trees Ruhe
is begonnen om de richtlijnen en wensen voor het
uit te geven boek op te stellen. Trees Ruhe was van
1980 t/m 1986 voorzitter van onze vereniging en
sinds 1986 erelid.

– Digitalisering van het dia- en fotobestand. Voor het
scannen van ons bestand (ca. 3000 stuks) hebben
wij een (dia)scanner aangeschaft. De heren Brou-
wer en De Rijk zijn inmiddels enige maanden bezig
met deze werkzaamheden. De eerste resultaten,
twee CD’s, heeft u kunnen zien en kopen tijdens de
ledenavonden en de Vrijetijdsmarkt.

– De uitgifte van de brochure Van sloop naar herbestem-
ming. De monumentale waarden van de Hilversumse ker-
ken, het resultaat van een door Anton Smets verricht
onderzoek.

– Opiniepeiling. Als vervolg op het eerder gepubliceer-
de verenigingsbeleid werden in september j.l. de le-
den door het bestuur om hun meningen en suggesties
gevraagd over onze activiteiten in ruimere zin. De re-
sultaten kunt u elders in dit nummer lezen.

– Vertegenwoordigers van “Albertus Perk” en “Hil-
versum Pas Op!” hebben, op 4 december, een zeer
constructief gesprek gehad met de wethouders
Borstlap en Heerschop. Duidelijk naar voren zijn
gekomen de wensen onzerzijds en de mogelijkhe-
den vanuit de gemeente. De afspraak is dat deze bij-
eenkomst een vervolg zal krijgen.

Het Hilversums Historisch Tijdschrift “Eigen Perk”
In 2002 verschenen vier nummers van ons tijdschrift
met daarin 15 artikelen. Al deze artikelen hadden be-
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trekking op Hilversum. Al de artikelen zijn natuurlijk
vermeldenswaardig, maar toch een kleine greep: het
artikel over de Oude Haven hetwelk vooraf ging aan de
daarop volgende lezing en excursie; Naar aanleiding
van het artikel over het 100-jarig bestaan van slagerij
Nieuwendijk kregen wij het aanbod een informatie-
stand in te richten voor de slagerij, er was veel belang-
stelling en een aantal belangstellenden is lid gewor-
den van onze vereniging. 

De ledenavonden
Ook dit jaar 8 lezingen en één excursie als een vervolg
op de lezing over de Oude Haven. Qua bezoekers aan-
tal was de lezing over de jaren 50 een uitschieter, rond
de 180 bezoekers. Een korte greep uit de overige lezin-
gen: de april lezing had als onderwerp “de Hilversum-
se kerken”. Tijdens deze lezing werd ook de brochure
Van sloop naar herbestemming gepresenteerd. Verder de
lezing over het toerisme naar Hilversum en de lezing
over de (opgeknapte) Oude Haven, deze lezing werd
gevolgd door een excursie verzorgd door het IVN. 

De werkgroep Monumentenzorg
De belangrijkste punten op de agenda van de werk-
groepvergaderingen waren:
– De inventarisatie van de Hilversumse kerken en de

daarop volgende uitgave van de brochure Van sloop
naar herbestemming,

– “Leesbaar Hilversum”. Het voorstel en de uitwerking
van een project om belangrijke en interessante Hilver-
sumse gebouwen te voorzien van een plaquette met
daarop informatie over historie, vroegere bewoners,
enzovoort.

– Villa Hestia. Verbazing over de radicale verandering
van standpunt van Gedeputeerde Staten: van het niet
toestaan van de bouw van forse appartementen blok-
ken tot toestemming om massaal te bebouwen. De
buurtbewoners en AP ondernemen verdere actie.

– Zuiderkerk. N.a.v de aanvraag, door het Cuypersge-
nootschap, voor een monumentenstatus voor deze
kerk heeft AP een brief aan het gemeentebestuur ge-
schreven met daarin het verzoek een eerder genomen
besluit te heroverwegen. Inmiddels weten wij dat het
verzoek door de Rijksdienst voor de Monumenten-
zorg afgewezen is.

– Bestemmingsplan Buitengebied, Monnikenberg.

– Veerstraat 17-19. Deze panden zijn binnen de “ter vi-
sie termijn” afgebroken, ondanks eerder geuite be-
zwaren.

– Op de website kunt u een artikel vinden: “De bijdrage
van de vereniging aan de Hilversumse monumenten-
zorg”, de titel spreekt voor zich.

Resultaten van de in september 2002 gehouden 
opiniepeiling
Als vervolg op het in maart 2002 gepubliceerde ver-
enigingsbeleid werden in september j.l. de leden door
het bestuur om hun meningen en suggesties gevraagd
over onze activiteiten in ruimere zin.
Van de ruim 1000 leden, die hiervoor werden bena-
derd waren er slechts 70, die reageerden. Deze res-
pons viel in kwantitatieve zin enigszins tegen, doch
inhoudelijk gezien zijn de reacties uiterst bruikbaar.
Gevraagd naar de waardering voor de reeds bestaande
activiteiten scoorde het tijdschrift Eigen Perk zeer hoog,
namelijk 99% van de respondenten waarderen deze
activiteit als goed tot zeer goed.
De vraag t.a.v. de overige activiteiten (lezingen, excur-
sies, publicaties en lustrumviering) werd slechts door
gemiddeld 41% van de respondenten beantwoord,
m.a.w. men had geen specifieke mening, bijv. omdat
men de lezingen niet bezoekt, of niet deelnam aan een
excursie.
Doch degenen, die wel invulden waarderen de lezin-
gen en publicaties als goed. Hoewel bescheiden qua
aantal (15) waren de respondenten zeer te spreken
over de lustrumviering (de meest recente werd gehou-
den in 2000).
Suggesties voor nieuwe vormen van activiteit werden
niet ontvangen.

Er blijkt grote interesse te bestaan voor zaken als his-
torische plekken, leefomgeving uit de jeugdjaren en
foto’s c.q. boeken: in gemiddeld 90% van de ontvan-
gen reacties geeft men aan hier sterk tot zeer sterk in
te zijn geïnteresseerd. Het meest recente medium,
(waarschijnlijk nog te onbekend binnen onze vereni-
ging), namelijk de website, geniet een uiterst diverse
interesse. Voor lezingen in de eigen buurt bestaat
slechts zeer beperkte belangstelling.
Ruim 23% van de respondenten wil in een of andere
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vorm betrokken zijn de organisatie van activiteiten,
terwijl 44 leden aangaven dit niet te willen.
Zes leden gaven te kennen belangstelling te hebben
voor een bestuursfunctie, terwijl 18 personen zeiden
te willen participeren in (een training voor) historisch
onderzoek.
Op de vraag of men bereid is zitting te nemen in een
werkgroep werd heel bescheiden gereageerd, waarbij
de monumentenwerkgroep favoriet was met 8 van de
11 vermeldingen.

Zoals werd aangekondigd op het enquêteformulier
zijn er vijf cadeaubonnen verloot onder de inzenders,
aan wie hun “beloning” voor Kerst werd toegezonden.

Inmiddels is het bestuur gestart met het beoordelen
op bruikbaarheid van de ontvangen suggesties; tevens
werden die leden benaderd, die zich hebben aange-
meld voor welke vorm van participatie dan ook.
Tezijnertijd zullen wij u nader informeren over de ver-
dere voortgang.

SS/BW
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