Van het bestuur

Verslag van de Algemene Leden Vergadering
van 25 maart 2003
Rond acht uur heet de voorzitter, Erik van den Berg,
alle aanwezigen welkom en opent de Algemene Leden
Vergadering. De agendapunten:
Mededelingen en ingekomen stukken.
Syta Stroes (bestuurslid) is verhinderd.
Er zijn geen ingekomen stukken.
Verslag van de algemene ledenvergadering van 28
maart 2002.
Geen opmerkingen en goedgekeurd.
Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2002.
Geen opmerkingen en onder dankzegging goedgekeurd.
Verslag van de penningmeester.
Bij aanvang van de vergadering hebben alle aanwezigen een kopie van het jaarverslag van de penningmeester uitgereikt gekregen. Bob Wolfrat geeft een
toelichting op dit jaarverslag. Hij wijst op het opmerkelijke feit dat ten opzichte van 2001 het aantal leden
niet spectaculair is toegenomen maar de contributie
inkomsten hoger zijn. Dit is een gevolg van de gemiddeld ontvangen contributiebijdrage, in 2001 was deze
€14,20 en in 2002 €15,20.
Het verslag en de toelichting geven geen aanleiding
tot vragen.
Verslag kascommissie.
Na het voorlezen van de verklaring van de kascommissie, de heren J.F. Bierhorst en R.W. de Jong, gaan
de aanwezigen bij acclamatie akkoord met het voorstel de penningmeester décharge te verlenen.
Benoeming nieuwe kascommissie.
De heer Klaas Wildeman zal de aftredende heer J.F.
Bierhorst opvolgen.
Jaarrede van de voorzitter.
De volledige tekst kunt u vinden elders in dit nummer.
Rondvraag en sluiting.
Mevr. Roth: In zijn jaarrede roept de voorzitter de leden op, om in hun naaste familie/kennissen kring een
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nieuw lid te werven. Mevr. Roth heeft resultaat geboekt met het cadeau doen van een geschenkabonnement, wat meestal na een jaar een definitief abonnement tot gevolg heeft. Een goede suggestie welke wij
zeker zullen oppakken.
Hr. Schneider: Wat is er zoal mis gegaan rond de afbraak van de panden Veerstraat 17-19? Na deze vergadering zal de werkgroep, tijdens de presentatie, nader
ingaan op deze kwestie.
Verder waren er geen vragen of opmerkingen waarna
de voorzitter de vergadering sluit.
Henk W. Lammers
Jaarrede van de voorzitter 2003 (over het jaar 2002)
In de maand maart legt het bestuur verantwoording af
over de gang van zaken en u hebt zo juist gehoord, dat
het goed gaat met de Historische Kring “Albertus Perk”.
In het jaar 2002 zijn er geen schokkende zaken aan de
orde geweest:
– Op de ledenavonden kwamen wisselende onderwerpen aan de orde en deze avonden werden goed
bezocht. Deze traditie zullen we blijven voortzetten.
– De financiën zijn dankzij de penningmeester Bob
Wolfrat goed op orde en over de secretaris Henk
Lammers kan ik alleen maar goede dingen vertellen.
– In het afgelopen jaar is er een enquête gehouden en
over de resultaten heeft u het één en ander in het
HHT Eigen Perk kunnen lezen. Nogal wat mensen
hebben zich opgegeven voor een aantal zaken en
het bestuur is bezig deze gegevens te verwerken en
daar dankbaar gebruik van te maken.
– Achter de schermen is de werkgroep Monumentenzorg zéér druk bezig om allerlei zaken te regelen.
De contacten met de gemeente Hilversum worden
steeds beter en wij beginnen duidelijk ‘gesprekspartner’ te worden. Afgelopen vrijdag was er weer
zo’n gesprek met wethouder Borstlap over een
bouwplan in de binnenstad. De conclusie was, dat
vooral de communicatie beter moet worden.

– Met “H’sum PasOp!” hebben we goede contacten.
In Eigen Perk kunt u regelmatig wat lezen over deze
“zusterorganisatie”. Vooral op het niveau van de
werkgroepen (Monumentenzorg van Albertus Perk
en Waakzaamheid van Pas Op!) is er met enige regelmaat overleg. Helaas hebben we kort geleden de
vroegere voorzitter van “H’sum PasOp”, Henk Swanenburg de Veye, naar zijn laatste rustplaats moeten begeleiden. Gelukkig heeft hij nog wel de start
van het historische buurtje in de Laanstraat mogen
meemaken. Henk heeft zich daar vele jaren voor ingezet.
– Het lijkt nog erg ver weg, maar in het jaar 2005 hebben we weer een lustrum. Een aantal mensen zijn
eind 2002 met de voorbereidingen begonnen. Bij
nader inzien blijkt, dat het onderwerp: ‘scholen
en/of onderwijs in Hilversum’ niet zo’n eenvoudig
onderwerp is. Kort geleden hadden we weer een bijeenkomst en het lijkt er op, dat er nu steeds meer
duidelijkheid komt. Het bestuur zal u op de hoogte
blijven houden. Indien er vanavond nog mensen
aanwezig zijn die een bepaalde kennis over dit onderwerp in huis hebben, dan moet u niet schromen
om straks in de pauze Ed van Mensch of mij te benaderen.
– Bram van der Schuyt is met een aantal enthousiaste
mensen nog steeds bezig met het boek over de ’s-Gravelandseweg. Bij nader inzien blijkt het ‘een hele
klus’ te zijn om het manuscript van dhr. Engel op
een goede en verantwoorde wijze te bewerken, zodat straks een mooi boek ‘het daglicht zal zien’. We
wachten af!
Het klinkt misschien een beetje sloom, maar het gaat
gewoon goed met “Albertus Perk” dankzij een goed
team van bestuursleden en natuurlijk: enthousiaste leden!
Tot slot:
Het aantal leden van onze Historische Kring schommelt rond de 1000 (een schijntje op 84.000 inwoners!). Elk jaar gaan er wat leden af en komen er weer
nieuwe leden bij. Al met al: het ledental loopt “iets” terug! We hoeven ons daarover nog geen zorgen te maken, maar nieuwe leden zijn natuurlijk altijd welkom!
Nu komt het!!!
Het bestuur is het hele jaar door druk voor u! Hopelijk
bent u het daarmee eens!

U krijgt, echter, na vanavond eindelijk de gelegenheid
om iets terug te doen!
Er zijn vast nog wel mensen in uw omgeving die nog
geen lid zijn. Als u in de komende tijd allemaal 1 nieuw
lid aanbrengt, hebben we er in één klap 60 tot 80 nieuwe leden bij. Dat moet toch mogelijk zijn! Ik zal straks
(in de pauze en aan het einde van de avond) persoonlijk bij de deur gaan staan en u een folder meegeven.
Als u wilt kunt u dan ook een “oude Eigen Perk” meenemen en deze met de aanmeldingsfolder aan een bekende van u geven. Ik ben benieuwd naar het resultaat!
Verslag van de kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie heeft op 24 februari 2003
de financiële administratie over het boekjaar 2002
steekproefsgewijs gecontroleerd en in orde bevonden.
De opgestelde Balans per 31 december 2002, sluitende met een algemene reserve van €2.364, alsmede de
Resultatenrekening over 2002, sluitende met een positief resultaat van €660 zijn akkoord bevonden. De
Commissie stelt de Ledenvergadering voor de penningmeester décharge te verlenen voor zijn werkzaamheden inzake het boekjaar 2002.
Hilversum, 24 februari 2003.
Was getekend: J.F. Bierhorst en R.W. de Jong.
(voor het Jaarverslag van de penningmeester over
2002, zie de volgende pagina).
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Jaarverslag 2002 van de penningmeester van de Hilv. Hist. Kring “Albertus Perk”
BALANS PER 31 DECEMBER 2002
31 december 2001
€
€
227
482
18.004
18.713

ACTIVA:
Voorraad boeken en publicaties
Vorderingen, w.o. rente
Postbank
Totaal der activa
PASSIVA:
Algemene reserve
Bestemmingsreserves:
Archief-ontsluiting
Computer-aanschaf
Eigen Perk-exploitatie
Huisvesting
Lustrumviering
Publikatiefonds

1.703

LASTEN:
Hist. tijdschr. Eigen Perk
Ledenavonden
Inkoop boeken,etc.
Toev.bestemm.res.
Lustrumviering
Adm./secretariaat
Algemene kosten
Bestuurskosten
Ledenwerving/adm.
Totaal der lasten
RESULTAAT:
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2.364

908
2.723
2.723
2.269
1.815
2.269

1.000
0
3.500
2.000
3.000
2.500

Vooruitontvangen contributies
Verschuldigde kosten
Totaal der passiva

BATEN:
Contributies
Verkoop boeken, etc.
Advertenties
Subsidie Gemeente
Overige baten
Totaal der baten

31 december 2002
€
€
1.000
431
17.803
19.234

12.707

12.000

321
3.982
18.713

3.655
1.215
19.234

RESULTATENREKENING 2002 en BEGROTING 2003
2000
2001
Begroting ’02
2002
€
€
€
€
13.674
14.243
14.500
15.736
2.471
1.951
1.400
2.062
1.021
3.358
3.400
3.175
681
681
700
681
975
625
500
636
18.822
20.858
20.500
22.290

Begroting ’03
€
15.500
1.500
3.300
700
500
21.500

11.688
986
1.950
1.646
457
354
564
634
0
18.279

12.838
1.615
969
1.361
0
795
214
1.276
598
19.666

13.900
1.600
1.100
1.400
0
800
300
700
700
20.500

14.249
1.657
1.582
1.991
0
876
218
701
356
21.630

14.700
1.700
1.400
1.400
0
900
200
700
500
21.500

543

1.192

0

660

0

