
Verslag Algemene Ledenvergadering 22 maart 2011
1. De voorzitter opent de vergadering om 20 uur.
2. Er zijn geen mededelingen of ingekomen stukken.
3. Het verslag van de ALV van 23 maart 2010, zoals ge-

publiceerd in Eigen Perk 2010-2, wordt door de ver-
gadering goedgekeurd.

4. Het Jaarverslag 2010 van het Bestuur en van de
Werkgroep Monumentenzorg, beide gepubliceerd
in Eigen Perk 2011-1, worden door de vergadering
goedgekeurd. 

5. Financieel verslag. De penningmeester geeft een
toelichting op de balans per 31 december 2010, de
resultatenrekening 2010 en de begroting 2011.
Balans: het bedrag voor ‘Voorraad boeken en pu-
blicaties’ is toegenomen vanwege de exemplaren
‘Oases van rust’ die nog in voorraad zijn, alsmede
de verzamelmappen voor Eigen Perk die in 2010 zijn
aangeschaft.
Resultaten 2010: het saldo van de bankrekening is
afgenomen omdat de in de afgelopen jaren ge-
spaarde gelden dit jaar voor het zevende Lustrum
zijn uitgegeven.
Begroting 2011: het jaar 2010 is afgesloten met een
positief saldo van € 3.684. Dit bedrag is aan de al-
gemene reserve toegevoegd. Geen bijzonderheden
voor het jaar 2011.
De heer Kuperus vraagt wat de reden is dat het voor
2010 begrote bedrag voor ‘Ledenavonden’ in wer-
kelijkheid bijna 50% lager is. De penningmeester
heeft deze vraag per elektronische post beant-
woord.
Pieter Hoogenraad vraagt wat de opbrengsten zijn
geweest van de excursies. De penningmeester ant-
woordt dat het ongeveer om een bedrag van € 300-
400 gaat.
De voorzitter deelt de aanwezigen mee dat met in-
gang van het eerste nummer van 2011 de kosten van
een nummer van Eigen Perk in de vrije verkoop
€ 4,50 zijn (was € 3,75). In verband met de met in-

gang van nummer 2010-4 ingevoerde ‘full colour’,
stelt het bestuur voor per 1 januari 2012 de contri-
butie voor de Historisch Kring te verhogen van € 15
naar € 18. De vergadering gaat hiermee akkoord.
De heer B. Quint vraagt hoe de vrije verkoop van
Eigen Perk in Hilversum verloopt. De voorzitter ant-
woordt hierop het per kwartaal om een bedrag van
€ 150-200 gaat.
De kascommissie, bestaande uit de heren Siebelt
en Wolfrat, heeft op 1 maart 2011 met positief re-
sultaat de kascontrole uitgevoerd. De heer Siebelt
is statutair aftredend. De voorzitter vraagt of er
iemand is die zitting wilt nemen in de kascommis-
sie van 2012. De heer J.J. Kamer meldt zich hier-
voor aan.

6. Bestuursmutaties. De voorzitter is statutair aftre-
dend en heeft zich herkiesbaar gesteld voor een
nieuwe periode. Bestuurslid Joke Ubbink verzoekt
hem de zaal te verlaten en vraagt de aanwezigen of
er iemand bezwaar heeft tegen herverkiezing. Dat
is niet het geval. Voorzitter Erik van den Berg wordt
herkozen en na binnenkomst met applaus begroet.

7. Jaarrede voorzitter. Zie hieronder.
8. Rondvraag. 
– De heer Millenaar stelt voor dat het jaarverslag van

de secretaris als inlegvel wordt opgenomen in Eigen
Perk om kosten te sparen. De voorzitter antwoordt
dat er een overeenkomst is met de drukker dat het
opnemen in ‘Eigen Perk’ geen extra kosten met
zich meebrengt.

– Mevrouw Flos Wisse Smit bedankt namens Pas Op!
het bestuur van de Historische Kring voor de bij-
zonder prettige samenwerking en de gelegenheid
teksten en foto’s van PasOp! op te nemen in Eigen
Perk, en is bijzonder blij met de mogelijkheid foto’s
aan te kunnen leveren in kleur.

9. De voorzitter sluit de vergadering om 20.30 uur.
Nico Leerkamp (secretaris)
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Van het bestuur



Jaarrede voorzitter 2011
Het was me het jaartje wel! Een lustrum mèt toch een
lustrumboek en Eigen Perk in kleur.
Om met het laaste te beginnen: de redactie van het
Hilversums Historisch Tijdschrift Eigen Perk was van me-
ning, dat het tijdschrift nòg mooier moest worden en
het verzoek was om het geheel in kleur uit te gaan ge-
ven. Het bestuur vond dat een goede gedachte en met
ingang van het 4e nummer van 2010 is dat ook wer-
kelijkheid geworden. Het tijdschrift ziet er prachtig
uit! Als ik de vele tijdschriften bekijk die ik altijd in
een leesmap van het bestuur zie, durf ik rustig te zeg-
gen dat ons “lijfblad” met kop en schouders boven
de andere uitsteekt. Overigens hebben we een uitste-
kende redactie en in de inhoud van Eigen Perk mag er
ook zijn.
Het lustrum hebben we in september 2010 op een
grandioze wijze gevierd. Op de lustrumdag hadden
we een zeer afwisselend programma en veel leden (en
ook anderen) waren aanwezig om dit feest met ons te
vieren. De verkoop van het lustrumboek valt mij een
beetje tegen. Er zijn nog best wel wat boeken in voor-
raad. Die willen we ook nog graag kwijt! Wie maakt
me los! (de boeken Oases van rust liggen op de boeken-
tafel).
De werkgroep monumentenzorg heeft het niet altijd
gemakkelijk. Vele plannen van de gemeente Hilver-
sum worden tegen het licht gehouden en in een aan-
tal situaties geeft de werkgroep hierop ook commen-
taar, maar het resultaat van al dit werk is helaas vaak
teleurstellend. Het lijkt wel als of we soms géén seri-
euze gesprekspartner meer zijn. We gaan binnen-
kort zeker weer eens praten met wethouders om daar
verandering in aan te brengen. De laatste teleurstel-
ling was kortgeleden (u heeft het misschien wel in de
krant gelezen): als teken van industrieel efgoed wil-
den we graag het Entreegebouw van het REGEV-ter-
rein behouden: dat is ons helaas niet gelukt! Er was
door enkele leden van de werkgroep véél werk verzet,
maar het mocht niet baten en binnenkort zal er wel
een aanvraag voor een sloopvergunning in de krant
staan.
Deze zomer zijn er ook weer fietstochten en wande-
lingen georganiseerd. Pieter Hoogenraad weet altijd
weer een leuke mix te bedenken. Op zondag 1 mei gaat
de eerste tocht naar het klooster De Stad Gods.

Met de Stichting Omgevingseducatie is er sinds kort
ook weer nauw contact.
Er was dringend behoefte aan rondleiders voor kinde-
ren van de basisschool. De oproep in Eigen Perk heeft
succes gehad en afgelopen zaterdag hebben we onder
leiding van Kees van Aggelen een proefrondleiding
gemaakt.

Een ander punt is: de bezuinigingen van de gemeente
Hilversum. Door minder inkomsten uit het rijk zal er
op alle mogelijke terreinen flink bezuinigd moeten
worden. Dat betreft zeker ook het onderdeel cultuur.
Daar valt helaas niet aan te ontkomen. Museum Hil-
versum, de bibliotheek, maar ook andere instellingen
zullen de broekriem fors moeten aanhalen.
In de laatste bestuursvergadering hebben we dit on-
derwerp besproken, maar we zijn er nog niet uit wel-
ke rol wij hierin kunnen spelen.

Veel meer zaken zijn er niet in deze jaarrede te noe-
men. Er is een uitermate goede bezetting van het be-
stuur: een ieder doet wat hij of zij moet doen en bo-
vendien gaat dit allemaal in een goede en harmonieu-
ze sfeer. Ik heb de indruk dat we goed bezig zijn en als
voorzitter voel ik me nog steeds als een vis in het wa-
ter bij ‘Albertus Perk’.
De ledenavonden zijn doorgaans goed bezocht en dat
moeten we zo houden.
Ik wens ons allen een goed verenigingsjaar toe.

Erik van den Berg

Verslag van de Kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie heeft op 1 maart 2011 de fi-
nanciële administratie over het boekjaar 2010 steek-
proefsgewijs gecontroleerd en in orde bevonden. De
opgestelde balans per 31 december 2010, sluitende
met een totaal van € 113.946 en een algemene reserve
groot € 44.086 en de resultatenrekening 2010 sluitend
met een positief saldo van € 3.684 zijn akkoord bevon-
den. De commissie stelt de ledenvergadering voor de
penningmeester decharge te verlenen voor zijn werk-
zaamheden met betrekking tot het boekjaar 2010.

Kortenhoef, 1 maart 2011.
Was getekend: B. Wolfrat &  R. Siebelt
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Jaarverslag 2010 van de penningmeester van Hilv. Hist. Kring “ALBERTUS PERK”

BALANS
31 december 2009 31 december 2010

ACTIVA: € € € €

Voorraad boeken en publicaties 250 3.500

Vorderingen, w.o. rente 140 1.816

Liquide middelen:
Postbank 3.007 8.630

Spaarrekening 110.160 100.000

113.167 108.630

Totaal activa 113.557 113.946

PASSIVA:
Algemene reserve 40.401 44.086

Bestemmingsreserves:
Eigen Perk-exploitatie 6.300 6.700

Lustrumviering 8.000 0

Publicatiefonds 31.090 31.090

Activiteitenfonds 15.000 15.000

Leesbaar H’sum 5.387 5.687

65.777 58.477

Vooruitontvangen contributies 6.822 9.807

Verschuldigde kosten 557 1.576

Totaal passiva 113.557 113.946

RESULTATENREKENING en BEGROTING
2007 2008 2009 Begr. 2010 2010 Begr. 2011

BATEN: € € € € € €

Contributies 20.820 20.688 20.676 20.800 20.151 20.000

Verkoop boeken.etc. 2.454 1.569 1.109 2.000 363 400

Advertenties 2.341 2.100 2.480 2.400 2.480 2.500

Overige baten 62.438 3.370 3.405 3.400 4.043 2.500

Totaal: 88.053 27.727 27.670 28.600 27.037 25.400

LASTEN:
HHT/EP drukkosten 12.426 13.000 12.997 13.500 14.056 16.500

bezorgkosten + div. 1.904 1.999 1.986 2.500 2.166 2.500

Ledenavonden 1.812 1.875 2.573 2.000 1.065 1.250

Inkoop boeken. etc. 1.157 312 290 1.500 2.088 1.000

Toev. bestemmingsreserves 47.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400

Lustrumviering 0 0 331 1.000 175 0

Algemene/bestuurskosten:
Adm./secretariaat 484 464 523 600 290 500

Bestuur 1.770 1.541 1.339 1.500 1.438 1.500

Contributies/abonn. 93 94 36 100 108 100

Drukwerk/kant.kosten 0 0 0 100 141 150

Huur archief 600 600 600 600 300 0

Ledenw./ledenadm. 1.524 64 67 500 126 500

Totaal: 69.170 21.349 22.142 25.300 23.353 25.400
RESULTAAT BOEKJAAR: 18.883 6.378 5.528 3.300 3.684 0


