Van het bestuur

Verslag Algemene Ledenvergadering 27 maart 2007
1. Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering.
2. Geen ingekomen stukken. Bericht van verhindering van bestuursleden Joke Ubbink en Kees van
Aggelen. De voorzitter meldt dat de punten 7 (Jaarrede) en 8 (Rondvraag) omgewisseld zullen worden.
3. Verslag ALV 28-3-2006, gepubliceerd in EP 2006-2,
is door de vergadering goedgekeurd.
4. Jaarverslag 2006, waarin geïntegreerd de activiteiten van de werkgroepen, zoals gepubliceerd in EP
2007-1. De voorzitter gaat met name in op het
mooie jubileumnummer van Eigen Perk en het vele
werk dat de Werkgroep Monumentenzorg heeft
verricht. Er zijn geen vragen.
5. Bestuursmutaties. Recent is Ed van Mensch afgetreden. Hij was de verbindende factor tussen Museum Hilversum en de vereniging. Deze rol valt
niet meer te verenigen met de nieuwe functie die hij
krijgt. De voorzitter bedankt hem voor zijn inzet
met boekjes voor de vakantie naar Portugal en bloemen voor zijn vrouw Lenie. Ze blijven de ledenadministratie verzorgen.
6. Verslag penningmeester. Op voorhand zijn er geen
vragen. De penningmeester gaat in eerste instantie
in op een van de doelstellingen van de vereniging,
namelijk het bevorderen en verbreiden van de geschiedenis van Hilversum. Dat had zeker voor 2006
zijn weerslag in de resultaten en de balanspositie.
De activa zijn toegenomen, met name door een hoger banksaldo. Door het eerder verschijnen van het
vierde nummer van Eigen Perk, het jubileumnummer, zijn contributies voor 2007 veel eerder ontvangen.
Passiva: de toegenomen reserves betreffen jaarlijkse dotaties voor ons tijdschrift en het lustrum van
2010. Als gevolg van een financiële bijdrage aan het
boekje Leesbaar Hilversum daalde de reserve Publicaties. Door de in 2006 ontvangen sponsorbijdra-
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Penningmeester Bob Wolfrat. (foto: EJP)

gen nam de Onderhoudsreserve voor Leesbaar Hilversum-bordjes toe met ca € 1.000.
Resultatenrekening. De toename van de contributies wordt veroorzaakt door nieuwe leden en een
hoger gemiddeld bedrag. Tegenover meer inkosten staan ook meer uitgaven. Het jubileumnummer
heeft meer opgebracht, maar ook aanmerkelijk
meer gekost dan een regulier nummer.
De begroting voor 2007 is zoals gebruikelijk een
voorzichtige raming van inkomsten en uitgaven.
Ook na de toelichting zijn er geen vragen.
De kascommissie, bestaande uit de heren Marx en
Bär, adviseert de vergadering om aan de penningmeester decharge te verlenen. Deze gaat hiermee
akkoord. Als nieuw lid van de kascommissie, ter
vervanging van de statutair aftredende heer Marx,
meldt zich de heer Van der Werf.
7. Rondvraag. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
8. Jaarrede van de voorzitter: zie hierna.
9. De vergadering is om 20.25 uur gesloten.

Omissie ALV
Op de algemene ledenvergadering is bij punt 5 verzuimd om de herbenoeming van Bob Wolfrat als bestuurslid aan de orde te stellen. De leden krijgen tijdens de ledenavond van mei alsnog de gelegenheid
zich hierover uit te spreken.
Ineke de Ronde (secretaris)
Jaarrede van de voorzitter 2007
Vanavond sta ik met enige gemengde gevoelens voor
u. Ik zal het u uitleggen. Zojuist hebben we (hopelijk
tijdelijk!) afscheid genomen van Ed van Mensch. De
reden waarom heb ik net al verteld: Ed krijgt een andere functie binnen de nieuwe structuur van het Museum Hilversum. Zijn cultuurhistorische kennis zal,
zoals het nu in het voorstel voor de verzelfstandiging
van het museum staat, niet meer nodig zijn en om die
reden is voor hem zijn vertegenwoordiging in het bestuur van ‘Albertus Perk’ niet meer zinvol. Dat is jammer!
Veel ernstiger is het, dat het er naar uitziet, dat het
Museum Hilversum een totaal andere koers gaat varen
en (kort door de bocht gezegd) zich vooral zal richten
op ‘de architectuur’. Vanuit ‘Albertus Perk’ zijn wij
daar niet blij mee. Ik noem u een aantal argumenten
waarom het bestuur wat moeite heeft met het ‘Museum Hilversum nieuwe stijl’, zoals dat er nu uitziet:
– de cultuurhistorische collectie is nu grotendeels in
de kelders opgeslagen: wat gaat daar mee gebeuren?
– krijgen we nog wel een keer een tentoonstelling die
met de cultuurhistorie van Hilversum en omstreken te maken heeft? In het nieuwe concept zal dat
niet meer aan de orde zijn.
– het museum krijgt een behoorlijke subsidie van de
gemeente Hilversum en is dus eigenlijk ook voor
een groot deel van de Hilversummers. Wat vinden
zij daarvan en wat vinden wij van ‘Albertus Perk’
daarvan?
– hebben wij als Hilversummers dan slechts belangstelling voor tentoonstellingen met “alleen de architectuur”?
– de Stichting Omgevingseducatie heeft behoefte
aan een vaste tentoonstelling om leerlingen van
scholen wat te laten zien van Hilversum en omgeving en daarmee iets te doen. In het nieuwe concept

zal er geen vaste tentoonstelling over Hilversum
meer zijn. Deze stichting zit daar behoorlijk mee.
Dit zijn allemaal vragen vanuit onze optiek, dus die
van ‘Albertus Perk’, maar ook de politiek heeft eigenlijk dezelfde vragen en bij de beslissing over de verzelfstandiging zullen deze, maar ook andere vragen
zeker aan bod komen. Volgende week hebben Bob
Wolfrat en ik een gesprek met de directeur van het
Museum Hilversum. Bovenstaande argumenten zullen dan beslist op tafel komen!
Over enige maanden, ongeveer juni/juli, zal er door de
politiek een beslissing genomen worden: ik ben benieuwd! Tussen nu en de behandeling van de verzelfstandiging in de gemeenteraad zullen wij, maar ook
andere organisaties zoals Tussen Vecht en Eem, onze
uiterste best doen om de politiek op andere gedachten
te brengen dan het plan wat nu op tafel ligt. Het bestuur zal u op de hoogte houden.
Er zijn natuurlijk gelukkig ook nog veel positieve zaken vanuit het bestuur van AP te melden:
– u heeft in december van het vorige jaar een prachtig jubileumnummer van het Hilversums Historisch
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voor het lustrum van 2010: u kunt nog onderwerpen aandragen, maar dat moet dan wel snel.
– verder is er een initiatief van de Gooi- en Eembode
om samen met AP een vragenrubriek op te zetten.
– onze financiën zijn behoorlijk goed op orde: u
heeft dat net gehoord.
– de leden van de werkgroep monumentenzorg zijn
nog steeds druk om met een kritische blik naar de
plannen van de gemeente te kijken. Invloed uitoefenen op die plannen is vaak erg moeilijk en soms
lukt het wel, maar vaak ook niet om iets te wijzigen.
Het bestuur heeft veel respect voor die leden (ik
noem met opzet geen namen, want anders vergeet
ik misschien iemand), die hiermee druk bezig zijn
en dit werk steeds weer volhouden. Het is soms
best wel eens ondankbaar werk.
– de contacten met Hilversum Pas Op! blijven uitstekend.
U heeft het weer gehoord: afgezien van de problemen,
die ik u aan het begin noemde, zijn we op een goede
wijze bezig: ‘Albertus Perk’ is een goed lopende en
bloeiende club!

Voorzitter Erik van den Berg tijdens zijn jaarrede. (foto: EJP)

Tijdschrift Eigen Perk ontvangen. Het bestuur is heel
blij met het initiatief van de redactie om dit nummer in deze vorm uit te geven. Het heeft een paar
centen gekost, maar het is prachtig geworden en
bij de verkooppunten zijn er honderden exemplaren over de toonbank gegaan. Voorlopig gaat de redactie weer rustig door met het tijdschrift in de
‘normale’ vorm.
– ook heeft u kunnen lezen, dat er gedurende de zomermaanden weer op de eerste zondag van de
maanden mei t/m september wandelingen worden
georganiseerd. Dat was vorig jaar een groot succes
met veel belangstelling van zowel leden als niet-leden.
– ook de ledenavonden zullen op ons programma
blijven staan. Soms gaat het wel eens een beetje mis
met de beamer, maar gelukkig bent u een geduldig
publiek!
– binnenkort gaan we ons beraden op een thema
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Zelf vind ik het nog steeds uitermate plezierig werk
om leiding te geven aan onze vereniging en ik heb de
indruk, dat ik ook voor de andere leden van het bestuur spreek. We zijn van plan om voorlopig nog even
op dezelfde weg door te gaan.
Dank voor uw aandacht.
Erik van den Berg (voorzitter)
Verslag van de kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie heeft op 1 maart 2007 de financiële administratie over het boekjaar 2006 steekproefsgewijs gecontroleerd en in orde bevonden.
De opgestelde balans per 31 december 2006, sluitende
met een algemene reserve van € 7.612, alsmede de resultatenrekening over 2006, sluitende met een positief resultaat van € 746, zijn akkoord bevonden.
De commissie stelt de ledenvergadering voor de penningmeester decharge te verlenen voor zijn werkzaamheden inzake het boekjaar 2006.
Hilversum, 2 maart 2007
Was getekend:

P.V.M. Bär & R.J. Marx

Jaarverslag 2006 van de penningmeester van Hilv. Hist. Kring “ALBERTUS PERK”

ACTIVA:
Voorraad boeken en publicaties
Vorderingen, w.o. rente
Liquide middelen:
Postbank
Spaarrekening

BALANS PER 31 DECEMBER 2006
31 december 2005
€
€
350
940
908
22.114

Totaal der activa
PASSIVA:
Algemene reserve
Bestemmingsreserves:
Eigen Perk-exploitatie
Huisvesting
Lustrumviering
Publicatiefonds
Ond.fonds Leesbaar H’sum

LASTEN:
HHT/EP drukkosten
HHT/EP bezorgkosten
HHT/EP diversen
Ledenavonden
Inkoop boeken, etc.
Toev.bestemm.reserve
Lustrumviering
Adm./secretariaat
Bestuur
Contributies/abonn.
Drukwerk/kant.kosten
Huur archief
Ledenw./ledenadm.
Totaal der lasten
RESULTAAT:

6.339
29.106
23.022
24.312

35.445
38.228

6.866

7.612

4.700
2.000
4.000
1.140
3.100

5.100
2.000
5.000
90
4.114
14.940
1.306
1.200
24.312

Vooruitontvangen contributies
Verschuldigde kosten
Totaal der passiva

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

31 december 2006
€
€
1.130
1.653

16.304
13.203
1.109
38.228

RESULTATENREKENING 2006 en BEGROTING 2007
2004
2005
Begrot.2006
2006
€
€
€
€
17.366
18.476
18.000
19.163
4.222
4.014
2.000
4.398
3.356
2.004
2.500
2.272
493
531
500
895
25.437
25.025
23.000
26.728

12.722
1.523
0
2.042
3.114
1.400
0
572
654
105
350
600
563
23.645
1.792

12.482
1.717
0
1.402
3.094
1.400
856
581
1.022
166
0
600
1.152
24.472
553

12.500
1.700
100
1.800
1.500
1.400
0
600
1.000
200
100
600
1.500
23.000
0

14.933
2.326
0
1.754
2.610
1.400
0
462
589
167
758
600
383
25.982
746

Begrot.2007
€
19.000
3.000
2.400
600
25.000

14.000
1.900
100
1.800
2.500
1.400
0
600
800
200
100
600
1.000
25.000
0

