Van het bestuur

Verslag Algemene Ledenvergadering 23 maart 2010
1. De voorzitter opent de vergadering om 20 uur en
deelt mee dat i.v.m. het vertrek van de penningmeester de punten 5 en 6 van de agenda worden
omgewisseld.
2. Er zijn geen mededelingen of ingekomen stukken.
3. Het verslag van de ALV van 24 maart 2009, zoals
gepubliceerd in Eigen Perk 2009-2, wordt door de
vergadering goedgekeurd.
4. Het Jaarverslag 2009 van het Bestuur en van de
Werkgroep Monumentenzorg, beide gepubliceerd
in Eigen Perk 2010-1, worden door de vergadering
goedgekeurd.
5. Financieel verslag. De penningmeester geeft een
toelichting op de balans per 31 december 2009, de
resultatenrekening 2009 en de begroting 2010.
Balans: de post Vorderingen is in 2009 aanzienlijk
lager dan in 2008, omdat de depositorente over
2008 pas in 2009 werd ontvangen. Het fonds Leesbaar Hilversum wordt gevoed door de bijdragen
van niet-leden aan zomerexcursies en zal t.z.t. worden gebruikt voor de vervanging van kapotte of verdwenen verwijsbordjes.
Resultaten 2009: Resultaat van boekjaar 2009 is
ongeveer € 5.500. De post Ledenavonden is hoger
dan begroot vanwege de aanschaf van een eigen
‘beamer’ van € 800.
Begroting 2010: drukkosten zijn iets verhoogd omdat na overleg met de redactie het tijdschrift Eigen
Perk niet van formaat zal wijzigen (A4 i.p.v. A5),
maar vanaf het vierde nummer in ‘full colour’ zal
verschijnen. De lustrumkosten zijn verhoogd in
verband met de 7e lustrumviering in september.
De kascommissie, bestaande uit de heren Kuperus
en Siebelt, heeft op 10 maart 2010 met positief resultaat de kascontrole uitgevoerd. De heer Kuperus
is statutair aftredende. De voorzitter vraagt of er
iemand is die zitting wilt nemen in de kascommissie van 2011. Omdat niemand zich meldt deelt de

6.

7.
8.
–

–

voorzitter mee dat Bob Wolfrat bereid is hierin zitting te nemen.
Bestuursmutaties. Kees van Aggelen is (voor de
zesde keer) statutair aftredend en wordt met applaus door de vergadering herkozen.
Bob Wolfrat, penningmeester van maart 19962010, gaat het bestuur verlaten. Als vervanger
draagt het bestuur Udo Heinsman voor. De vergadering gaat hiermee met applaus akkoord.
Het bestuur heeft als zevende bestuurslid Rients
Slippens voorgedragen, met de portefeuille Communicatie. Ook hiermee gaat de vergadering met
applaus akkoord.
Jaarrede voorzitter. Zie hieronder.
Rondvraag.
De heer Boudewijn Quint vraagt of het niet zinvol is
de Werkgroep Waakzaamheid van de stichting
‘Hilversum, Pas Op!’ te fuseren met de Werkgroep
Monumentenzorg van AP. De voorzitter antwoordt
dat de Werkgroep Monumentenzorg contact heeft
met de Werkgroep Waakzaamheid. Joke Ubbink,
die de Werkgroep Monumentenzorg vertegenwoordigt in het AP-bestuur, merkt op dat bijvoorbeeld het hele voorstel gemeentelijke monumenten gezamenlijk is doorgeploegd. Binnenkort hebben de twee Werkgroepen een gesprek met de
nieuwe Welstandscommissie. Er is een goede samenwerking tussen beide werkgroepen, maar fuseren heeft geen nut. Mevrouw Flos Wisse Smit van
de stichting ‘Hilversum, Pas Op!’ voegt hier aan toe
dat er sprake is van uitwisseling van verslagen en
men goed van elkaars werkzaamheden op de hoogte is.
De heer Rob Beker wijst erop dat vertegenwoordigers van het Domela Nieuwenhuis Fonds, die waarschijnlijk niet De Gooi- en Eemlander lezen, verrast waren dat de vroegere woning van Domela Nieuwenhuis ingrijpend verbouwd wordt. Het Fonds heeft
hierover dus geen bericht gehad en weet ook niet
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dat het een monument is. Verder vraagt hij zich af of
het niet wenselijk is dat er eens een ledenavond van
AP wordt gewijd aan de meer dan 700 nieuw verworven monumenten in Hilversum.
9. De voorzitter sluit de vergadering om 20.40 uur.
Nico Leerkamp (secretaris)
Jaarrede voorzitter 2010
Geachte leden van Albertus Perk en andere belangstellenden,
Weer een jaar voorbij sinds onze vorige algemene ledenvergadering in 2009. Een terugblik en een blik in de toekomst lijkt mij een goede zaak. U, als lid van de HHK Albertus Perk, merkt het misschien niet, maar als voorzitter van het bestuur en samen met de overige leden van
het bestuur zijn wij druk om alles en nog wat voor de leden van Albertus Perk, u dus, in goede banen te leiden.
Enkele zaken wil ik u melden:
– De voorbereidingen voor het lustrum (wij zijn officiëel opgericht in 1975) zijn in volle gang en op zaterdag 18 september gaan we dat in dit pand vieren
(noteert u die datum al vast!). Voor de goede orde:
in september zal er op de vierde dinsdag géén ledenavond zijn.
– Onze lustrumuitgave is een apart verhaal: in Eigen
Perk nr. 2 van het vorig jaar was er een toelichting
vanuit het bestuur, dat er géén boek zou verschijnen, maar een speciale lustrumuitgave van het Hilversums Historisch Tijdschrift Eigen Perk. Die situatie is
weer gewijzigd en op verzoek van het Museum Hilversum en het Streekrarchief gaan wij toch een
boek uitgeven over de begraafplaatsen in Hilversum. Tegelijkertijd zal er in het Museum Hilversum een tentoonstelling over dit onderwerp komen (onze goede contacten met het Museum Hilversum werpen dus duidelijk vruchten af!). Dat is
een hele verandering, maar het bestuur is achteraf
toch erg verheugd over het feit dat er nu toch een
lustrumboek zal verschijnen. De auteurs hebben al
de nodige artikelen ingeleverd en de redactie van
dit boek (in het jaarverslag kunt u de namen van de
leden van de redactie lezen) vergaderen om de veertien dagen en er staat een behoorlijke druk op de
ketel om te zorgen dat dit boek op tijd in september
zal verschijnen. Wij doen ons best!
– Het bestuur (en hopelijk u ook) is nog steeds uiter-
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mate tevreden met ons Hilversums Historisch Tijdschrift
Eigen Perk. In december kreeg u op de deurmat een
speciaal nummer over Beelden in Hilversum en ik
hoop dat u daar veel plezier aan heeft beleefd. In De
Gooi- en Eemlander stond in december een fors artikel met foto over de overhandiging van dit eerste
exemplaar van dit nummer door wethouder Boog
aan de vroegere cultuurambtenaar Gerlof Zijlstra.
Het bestuur is nog steeds erg blij met deze redactie!
– In alle stilte is de werkgroep monumentenzorg van
Albertus Perk het hele jaar door druk bezig om met
een kritisch oog naar de plannen van de gemeente
Hilversum te kijken. Er is regelmatig overleg met
ambtenaren en soms worden er n.a.v. bepaalde
plannen bezwaarschriften ingediend. Natuurlijk
zijn de gemeente, woningbouwverenigingen of
projectontwikkelaars niet altijd blij met onze opmerkingen, maar de leden van de werkgroep (en
ook het bestuur) vinden, dat het wel gedaan moet
worden. Dit werk is dus zeker niet altijd eenvoudig!
Ook op de leden van de werkgroep zijn wij erg
trots, want ze hebben veel kwaliteit in huis!
– We hebben vanavond afscheid genomen van onze
penningmeester Bob Wolfrat en gelukkig hebben
we met Udo Heinsman een nieuwe penningmeester gevonden. Ook een nieuw lid van het bestuur,
Rients Slippens, hebben we mogen verwelkomen.
Hij zal de portefeuille van de communicatie en PR
gaan behartigen. We zijn dus weer op volle sterkte!
– In dit jaar zullen de contacten met Hilversum, Pas
Op! weer aangehaald worden. In het afgelopen jaar
was het wat rustiger met deze contacten.
Tot slot:
We zijn met z’n allen druk bezig voor onze bloeiende
historische kring en op alle fronten doen we dat met
veel plezier en dat doen we voor u, omdat u onder andere zo trouw bent om naar onze ledenavonden te komen. Ik wens ons allen een goed verenigingsjaar toe.
Erik van den Berg
Afscheid Bob Wolfrat
Beste Bob,
Ik weet, dat je zulke momenten niet zo leuk vindt, maar
het moet maar even! Wij kennen elkaar al heel lang en
het begin had te maken met het feit, dat onze vaders
collega’s waren en allebei in het tandtechnische vak

zaten. Op het Christelijk Lyceum nu Comenius College
hebben we in het huidige TROS-gebouw bij het viaduct
bij elkaar in de klas gezeten.
Jarenlang hebben wij elkaar uit het oog verloren, maar
jij zocht mij weer op om een rol in de HHK Albertus
Perk te gaan spelen. Dat was in het jaar 1998. Ik was
met mijn beroep als tandarts gestopt en was bezig met
verhuizen. De dozen met Eigen Perken stonden al
klaar om bij het oud papier te zetten (ja, ik moet het
eerlijk bekennen!). Na een goed gesprek met jou heb
ik de toezegging gedaan om in het bestuur van AP te
komen. Die dozen met Eigen Perken heb ik natuurlijk
snel weer voor de verhuizing apart gezet (ik heb nu
een complete set van alle Eigen Perken in mijn werkkamer op de plank staan en dat is een mooi bezit!).
Al snel werd ik voorzitter en vanaf dat moment hebben wij intensief contact gehad. Vele telefoontjes,
m.n. ’s morgens om 9.00 uur, en vele e-mails hebben
wij gewisseld. Zelf heb ik wat minder verstand van financiële zaken, maar ik kon altijd blind vertrouwen
op jou. Uit hoofde van jouw beroep (je hebt zelf nog
een administratiekantoor) was jij uitermate accuraat
in jouw rol als penningmeester. Ik sta bij jou misschien een beetje bekend “als een voorzitter met een
gat in zijn hand”, maar jij wist mij altijd op een een uitermate plezierige wijze bij te sturen. Toch ging jij ook
vaak mee met mijn plannen. Als voorbeeld noem ik de
jaarlijkse nieuwjaarsborrel met de leden van de redactie en werkgroep monumentenzorg.
Zo ongeveer 14 jaar in de rol van penningmeester: dat
is niet niks! Jij hebt deze rol altijd op een uitermate
voortreffelijke wijze vervuld en het is niet vreemd dat
jij daar een keer mee wilde stoppen. Toen wij hierover
een gesprek hadden, bleek al gauw dat jij die beslissing voor jou zelf al had genomen en ik had het gevoel
dat ik daar niet aan moest tornen. Ik heb dan ook heel
bewust geen poging gedaan om jou op andere gedachten te brengen.
In de afgelopen periode zijn er voor jou heel verdrietige omstandheden geweest: de ziekte en het overlijden
van jouw vrouw Cora. Ik heb jullie in die periode meerdere malen bezocht. Gelukkig heb jij na verloop van
tijd een nieuwe vrouw, Marijke, gevonden en daar ben
jij erg gelukkig mee.
Het zal je niet verbazen dat niet alleen ik, maar ook de
andere bestuursleden het betreuren dat jij vertrekt,

maar jij hebt duidelijk aangegeven dat je andere, nieuwe uitdagingen wilt aangaan en dat moeten we respecteren. Gelukkig hebben we snel een opvolger voor
jou kunnen vinden: Udo Heinsman. Ook iemand met
een eigen administratiekantoor en ik heb er alle vertrouwen in dat de financiën van Albertus Perk ook bij
hem in goede handen zijn. Dat moet een vertrekkende
penningmeester toch een goed gevoel geven. De overdracht zal binnenkort plaatsvinden.
Toen ik 25 jaar tandarts was, kreeg ik van de Mij. Tanheelkunde een horloge. Ik moet eerlijk bekennen dat
ik het nooit heb gedragen! Na enige informatie bleek,
dat jij misschien ook aan een nieuw horloge toe bent.
Ik vind dat een nogal persoonlijke zaak en het bestuur
heeft het besluit genomen om géén horloge voor je te
kopen, maar het verzoek is om dat zelf te doen. Mocht
je, echter, tot de conclusie komen dat je een ander aandenken wilt aanschaffen, dan ben je daar natuurlijk
geheel vrij in. Misschien kun je me het na verloop van
tijd nog laten weten. Overigens ben ik van plan om af
en toe contact met je te blijven houden: per telefoon,
een mailtje of een bezoekje.
Beste Bob, namens de leden van Albertus Perk, namens de overige bestuursleden, en zeker namens mijzelf: heel veel dank voor jouw inzet voor onze historische kring en jouw collegialiteit! Het ga je goed!
Erik van den Berg
Verslag van de Kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie heeft op 10 maart 2010 de
financiële administratie over het boekjaar 2009 steekproefsgewijs gecontroleerd en in orde bevonden. De
opgestelde Balans per 31 december 2009, sluitende
met een algemene reserve van € 40.401, alsmede de
Resultatenrekening over 2009, sluitende met een positief resultaat van € 5.528, zijn akkoord bevonden. De
Commissie stelt de Ledenvergadering voor de penningmeester decharge te verlenen voor zijn werkzaamheden inzake het boekjaar 2009.
Hilversum, 10 maart 2010.
Was getekend:

R. Kuperus & R. Siebelt
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Jaarverslag 2009 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 2009
31 december 2008
€
€
250
2.317
5.305
100.399

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

3.007
110.160
105.704
108.271

113.167
113.557

34.873

40.401

5.900
7.000
31.090
15.000
4.898

6.300
8.000
31.090
15.000
5.387
63.888
8.929
581
108.271

Vooruitontvangen contributies
Verschuldigde kosten
Totaal der passiva

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

31 december 2009
€
€
250
140

65.777
6.822
557
113.557

RESULTATENREKENING 2009 en BEGROTING 2010
2006
2007
2008 Begr.2009
€
€
€
€
19.163
20.820
20.688
21.000
4.398
2.454
1.569
2.000
2.272
2.341
2.100
2.700
0
0
0
0
895
62.438
3.370
3.500
26.728
88.053
27.727
29.200

LASTEN:
HHT/EP drukkosten
14.933
bezorgkosten
2.326
diversen
0
Ledenavonden
1.754
Inkoop boeken. etc.
2.610
Toev. bestemmingsreserves 1.400
Lustrumviering
0
Algemene/bestuurskosten:
Adm./secretariaat
462
Bestuur
589
Contributies/abonn.
167
Drukwerk/kant.kosten
758
Huur archief
600
383
Ledenw./ledenadm.
Totaal der lasten
25.982
RESULTAAT:
746

2009
€
20.676
1.109
2.480
0
3.405
27.670

Begr. 2010
€
20.800
2.000
2.400
0
3.400
28.600

12.426
1.904
0
1.812
1.157
47.400
0

13.000
1.999
0
1.875
312
1.400
0

13.000
2.000
0
2.000
1.000
1.400
0

12.997
1.986
0
2.573
290
1.400
331

13.500
2.200
300
2.000
1.500
1.400
1.000

484
1.770
93
0
600
1.524
69.170
18.883

464
1.541
94
0
600
64
21.349
6.378

500
1.500
100
100
600
500
22.700
6.500

523
1.339
36
0
600
67
22.142
5.528

600
1.500
100
100
600
500
25.300
3.300

