
V A N H E T BESTUUR 

JAARVERSLAG VAN DE SEKRETARIS 

Onderstaand geef ik U, traditiègetrouw, verslag van 
het wel en wee van onze Historische Kring over het jaar 
1982. Uw bestuur kwam zeven maal bijeen. Daarnaast was 
het vertegenwoordigd bij bijeenkomsten van de Stichting 
"Tussen Vecht en Eem", bijeenkomsten van de Werkgroepen 
van onze Kring, bij bijeenkomsten van de Stichting "Pas 
Op" en waren er vele kontakten met gemeentelijke instan-
ties over monumentenbeleid en met andere historische 
verenigingen in het buiten 't Gooi. 

Onze vereniging heeft alle initiatieven ondersteund 
welke er toe bijdragen om te komen tot een goed geleid 
streekarchief. Voor ons eigen archief hebben wij onder-
dak gevonden in de kelder van het Raadhuis van Hilver-
sum, alwaar ook onze Werkgroepen hun taak verrichten. 
Elk van onze leden is daar voor onderzoek welkom, na voor-
af even kontakt te hebben opgenomen met de coördinator van 
de Werkgroepen in het bestuur, de Heer Van der Schuyt. 

De vereniging heeft zich bezig gehouden met het 
onderbrengen van haar bezittingen, met name de archiva-
lia, in een stichting, teneinde de collectie voor al-
tijd bijeen te kunnen houden. 

In het verslagjaar werden de ledenavonden, op de 
4de woensdag van elke maand, over het algemeen goed 
bezocht. De onderwerpen die aan de orde kwamen waren: 



"Vlaggen en wimpels en de banistiek", door de Heer K. 
Sierksma; 
"Van turf tot panlat" door de Heer Daams,-
"Monumentenzorg" door de Heer F. Renou (aansluitend aan 
de Jaarvergadering); 
"De uitvinding van het papier" door de Heer Loeber; 
"Pinetum Blijdenstijn", met rondleiding door de Heer 
G. Bootsma; 
"De geschiedenis van Eemnes" door de Heer V. Out; 
"Boerderijen in Hilversum" door de Heer E. van Mensch; 
"Kinderarbeid in Hilversum" door de Heer B. Stilma. 

Het periodiek "Eigen Perk" verscheen in het ver-
slagjaar drie maal, in haar tweede jaargang. 

Het bestuur heeft, door het inlassen van langere 
pauze's tijdens de ledenvergaderingen,getracht het 
onderlinge kontakt tussen de leden te versterken. 
Plannen werden gemaakt om tot een nog intensievere 
uitwisseling van ideeën te komen en tot een in 
wijdere kring bekend maken van de hobby's en spe-
cialismen op historisch terrein van de individuele 
leden. Eveneens werd op een vaste plaats in de zaal 
ruimte gereserveerd voor nieuws uit de regio - voor 
nieuwe uitgaven - en van documentatiemateriaal over 
het onderwerp van de lezing. 

In het verslagjaar heeft de Heer J. de Birk zijn 
bestuurstaak beëindigd - in zijn plaats mochten wij 
als bestuurslid begroeten Mevr.drs. L.J. Westermann-



van der Steen, die naast een grote vakkundige inbreng 
op bestuursvergaderingen de taak op zich heeft ge-
nomen van redactrice van ons "Eigen Perk". 

Het bestuur, en naar zij hoopt ook haar leden, 
heeft zich schrap gezet voor het behoud van historische 
gebouwen en terreinen. Met name is aktueel het behoud 
en voorkomen van verloedering van het stille plekje 
kerkhof aan de Oude Torenstraat. 

Ook het Stationsgebouw, alsmede enkele villa's in 
gebruik bij de omroepen hebben onze aandacht gekregen. 
In de toekomst zal worden getracht allerwege alert te 
blijven op het behouw van waardevolle gebouwen. Ook 
Villa Corvin had onze aandacht, en wij zegden onze 
steun tot aan een in januari '83 te verzenden brief 
aan B. & W. over dit belangrijke gebouw. 

Uw bestuur onderzoekt de mogelijkheden om te komen 
tot verwerving van.nieuwe archivalis, dokumenten over 
Hilversum, etc., nu zij in staat is om dit alles goed 
te beheren via de eigen Werkgroep in de ruimten van het 
Gemeentehuis. 

Via besprekingen, van ons lid Dr. P.W. de Lange is 
nagegaan in hoeverre het uit te brengen architectuur-
rapport over de geboviwrie objecten in onze Kring een 
vervolg kan hebben en dan speciaal met aandacht voor 
het sociaal-historische aspekt. 

Ook blijft Uw.bestuur in gesprek met gemeentelijke 
instanties over véle onderwerpen - waarbij kan worden 



gesteld dat deze kontakten met goed wederzijds begrip 
en overleg werden onderhouden. 

Het bestuur is diligent voor wat betreft een goede 
en geleidelijke besteding van de gelden welke zij als 
Cultuurprijs 1981 van de gemeente mocht ontvangen. Het 
Jaarverslag van de Penningmeester geeft een overzicht 
van de besteding van de gelden. 

In voorbereiding is een herdruk van een prent van 
Hilversum, welke zal kunnen dienen als motief voor 
wenskaarten, mededelingen of als wanddecoratie. 

Onze vereniging gaat de toekomst hoopvol tegemoet. 
Zij wil haar activiteiten graag uitbreiden indien er 
onder U zijn die medewerking kunnen geven op algemeen 
of specialistisch gebied. Ook doet zij op U een 
beroep voor het doen van voorstellen en suggesties, 
het werven van leden en het "promoten" van de werk-
zaamheden van onze Kring bij andere geïnteresseerden, 
met name bij de jongeren. 

Met deze medewerking wil Uw bestuur zich ook 
in het komende jaar inzetten om de op zich genomen 
taak voortvarend te verrichten. 

P.J.M. Timmer 
sekretaris. 



JAARVERSLAG PENNINGMEESTER 

De Hilversumse Historische Kring "Albertus Perk" 
mag in financieel opzicht ook over 1982 van een 
gunstig jaar spreken, hetwelk uit het hierbij gepubli-
ceerde financieel overzicht valt af te leiden. 

De voor 1982 geplande inkomsten werden ruim gehaald, 
en de dito uitgavenpost bleef in belangrijke mate 
beneden het daarvoor geplande bedrag. 

Bovendien werden wij in het achter ons liggende jaar 
weer verrast met een toegezegde subsidie van de Gemeen-
te Hilversum ten bedrage van ƒ 1500,—, waarvan reeds 
een voorschot van ƒ 1200,— op onze girorekening werd 
bijgeschreven. 

Al met al reden tot tevredenheid, waardoor Uw penning-
meester 1983 met optimisme tegemoet kan gaan. Na nog " 
dank te hebben gebracht aan de Heer P. Timmer voor zijn 
gewaardeerde assistentie om alle financiële gevens in 
een zakelijk en overzichtelijk "iasje" te steken, be-
sluit ik dit Jaarverslag. 

G.A.Th.J. Meijer 
penningmeester. 

Dat de Penningmeester het ook volgens de kritische 
blik van de kascommissie er goed vanaf gebracht heeft 
moge blijken uit het 



VERSLAG VAN DE KASCOM^ISSIE 

Mevrouw W.G.H. Pat-Schilder en Mevrouw E.M. Tilanus 
hebben als leden van de kascommissie de boeken ge-
controleerd en deze in orde bevonden.- Derhalve 
stellen zij de vergadering voor, de penningmeester, 
de Heer G.A.Th.J. Meijer, te dechargeren. 

Hilversum, 7 februari 1983 W.G.H. Put-Schilder 
W.M. Tilanus. 

CONTRIBUTIE ACCEPT-GIROKAARTEN 

Gezien de steeds stijgende posttarieven, heeft het 
bestuur besloten, de Contributie giro-acceptkaarten 
niet zoals voorheen apart te verzenden, doch deze in 
het vervolg in "Eigen Perk" bij te sluiten. Op deze 
wijze besparen wij een aanzienlijk bedrag op onze toch 
al vrij hoge portokosten. 
LET DUS OP, U VINDT UW KAART DUS IN DIT NUMMER VAN 

EIGEN PERK. 
G.A.Th.J. Meijer 
penningmeester 






