
VAN HET BESTUUR 

AGENDA VOOR DE LEDENVERGADERING VAN 2 MEI 1984 

1. Opening. 

2. Verslag Jaarvergadering 1983 (23-2-1983). 

3. Ingekomen stukken. 

4. Jaarverslag 1983 van de Secretaris. 

5. Jaarverslag 1983 van de Penningmeester. Verslag 
Kascommissie. Goedkeuring Jaarrekening. Presen-
tatie Begroting 1984. 

6. Instelling nieuwe kascommissie 

7. Verkiezing nieuw bestuurslid. Voorgesteld wordt 
Drs. J.E. Lamme. Tegencandidaten kunnen worden 
aangemeld tot één uur voor het begin van de 
vergadering. 

8. Jaarrede van de Voorzitter. 

9. Rondvraag en sluiting. 

De bij de punt 5 behorende stukken zijn afgedrukt 
in dit nummer van EIGEN PERK. Door omstandigheden 
kon het verslag van de Secretaris niet op tijd 
gereed zijn. Eet wordt ter vergadering in gesten-
cilde vorm uitgedeeld en zal in het volgende Eigen 
Perk worden afgedrukt. Ter vergadering zal gelegen-
heid zijn tot het geven van commentaar op deze 
stukken. 

P a u z e 

In het tweede deel van de avond krijgt U een FILM 
te zien over OUD HILVERSUM. 



JAARVERSLAG PENNINGMEESTER 

Uit het in deze uitgave van 'Eigen Perk® 
gepubliceerde overzicht betreffende het reilen en 
zeilen op financieel gebied van de Hilversumse 
Historische Kring 'Albertus Perk' in 1983 valt te 
constateren, dat wij het afgelopen jaar met een 
klein voordelig saldo hebben kunnen afsluiten. 
Mochten wij in voorgaande jaren verrast zijn 
geworden met de, door de gemeente Hilversum ons 
toegezegde en ontvangen subsidies, in verband met 
de ver ingrijpende bezuinigingen werd onze 
aanvraag voor 1983 afgewezen, en zullen wij ook 
voor dit jaar deze welkome aanvulling voor onze 
kaspositie moeten missen. 
Dit houdt dus in, dat wij in 1984 in hoofdzaak op 
de inkomsten van de contributiegelden zullen zijn 
aangewezen en dat heeft, gezien de steeds 
stijgende onkosten consequenties waarvoor toch een 
oplossing gezocht zal moeten worden. Over op welke 
wijze hieraan gestalte gegeven kan worden, gaat 
het bestuur zich beraden, en hoopt uw penningmees-
ter op de a.s. jaarvergadering met een acceptabel 
voorstel te komen. 
Na nog dank te hebben gebracht aan de heer P. 
Timmer voor zijn gewaardeerde inbreng bij het 
samenstellen der financiële gegevens, besluit ik 
dit jaarverslag. 

G.A.Th.J. Meijer 
penningmeester. 

Verslag van de kascommissie 

Mevrouw E.M. Tilanus en de heer M. van Kuier 
hebben als leden van de kascommissie de boeken 
gecontroleerd en deze in orde bevonden. 
Derhalve stellen zij de vergadering voor, de 



penningmeester, de heer G.A.Th.J. Meijer te 
dechargeren. 

Hilversum, 22 maart 1984 E.M. Tilanus 
M. van Kuier. 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET JAAR 1983 

BATEN 

Contributies 
Verkoop publi-
caties 
Giften 
Subsidies 
Rente giro 
Rente bank 
Begroot nadelig 
resultaat 

begroot 
1983 

werkelijk begroot 
1983 1984 

ƒ 4.500,-- ƒ 4.779,99 ƒ 5.250,— 

250,— 

50,— 
400,— 

800,— " 

308,50 
25,— 
310,— 
42,82 
426,94 

50,— 
450,— 

850,— 

ƒ 5.750,— ƒ 5.893,25 ƒ 6.850,— 

LASTEN 
'Eigen Perk' + 
drukwerken ƒ 2.500,— ƒ 2.561,74 ƒ 3.500,— 
Zaalhuur, pro-
jector, etc. ii 500,— ii 549,62 " 600,— 
Portokosten ii 1.400,— ii 1,314,58 " 1.300,— 
Representatie-
kosten ii 750,— ii 673,91 " 750,— 
Papierwaren ii 100,— ii 365,18 " 400,— 
Aanschaf eigen 
boekerij ii 200,— ii 108,25 " — } — 

Diverse uitgaven 300,— ii 311,85 " 300,— 
Voordelig resul-
taat 1983 ii — ^ 8,12 " ~~ 9 

ƒ 5.750,— ƒ 5.893,25 ƒ 6.850,— 



BALANS 

Saldo giro Saldo giro 
1 januari 1983 ƒ 4.286,87 31 dec. 1983 ƒ 3.878,05 
Saldo kas Saldo kas 
1 januari 1983 " 20,95 31 dec. 1983 " 10,95 

Totale geld-
middelen ƒ 4.307,82 ƒ 3.889,— 
Geldmiddelen 
belegd " 4.838,70 " 5.265,64 
Voordelig resul-
taat 1983 " 8,12 

ƒ 9.154,64 ƒ 9.154,64 


