
Een kort verslag van de belangrijkste onderwer-
pen, welke het laatste half jaar in de bestuursver-
gaderingen, aan de orde zijn geweest. 

Bestuursmutaties
In artikel 9 van onze verenigingsstatuten staat ver-
meld:

“De bestuursleden worden gekozen voor een
periode van maximaal vier jaar... “.

Niet uit onwil, maar om een aantal achteraf begrij-
pelijke redenen is het aftreden en een eventuele
herverkiezing van de bestuursleden er bij inge-
schoten. Om hier verandering in te brengen is in
de afgelopen vergaderingen een schema van af-
treden opgesteld. De namen van de aftredende
en herkiesbare bestuursleden zullen in de volgen-
de Eigen Perk, tezamen met de agenda voor de al-
gemene ledenvergadering, vermeld worden.   

Om een aantal redenen heeft ons bestuurslid,
Rob Beker zijn bestuurslidmaatschap beëindigd.
Jammer, want met zijn betrokkenheid bij één van
de Hilversumse politieke partijen was hij vaak in
staat bepaalde onderwerpen vanuit een andere,
niet onbelangrijke, invalshoek te benaderen.

Naar aanleiding van het vertrek van Rob en het
eerdere aftreden van Loes Westermann hebben
wij twee welbekende Hilversummers benaderd
met de vraag, of zij bereid zijn zitting te nemen in
het bestuur. De eerste reactie was niet afwijzend.
Ter oriëntatie zijn beide uitgenodigd om aanwezig
te zijn bij één of meerdere  bestuursvergaderin-
gen. Wij hopen natuurlijk dat wij, tijdens de vol-
gende algemene ledenvergadering, hen beide als
verkiesbare bestuursleden aan u kunnen voorstel-
len.

Register van publicaties
Onder auspiciën van de Stichting Tussen Vecht en
Eem is een historische bibliografie uitgegeven van
het gebied tussen Vecht en Eem. Deze concept-
versie bevat titelbeschrijvingen van publikaties van
het Gooi, Eemland en de Vechtstreek. In de nabije
toekomst zullen ook de in Eigen Perk verschenen
publikaties vermeld worden. De bibliografie ligt ter
inzage bij het Streekarchief.

Ook bij het Streekarchief kunt u een register in-
zien, met daarin een overzicht van alle, tot nu toe,
in Eigen Perk verschenen artikelen en rubrieken.
Zonodig kunt zowel de bibliografie en register bij
ons lenen. 

Een nieuwe werkgroep
Mede door de toename van het aantal onderwer-
pen wordt veel vergadertijd besteed aan de “be-
langenbehartiging”. Met de oprichting van een
“werkgroep belangenbehartiging” hopen wij hier
wat meer structuur in aan te brengen. Deze werk-
groep bestaat uit twee bestuursleden en drie advi-
seurs. Deze werkgroep onderzoekt, wikt en weegt
de onderwerpen en adviseert het bestuur over de
te nemen stappen. De uiteindelijke beslissing ligt
bij het bestuur.

Het belangrijkste onderwerp van dit moment is
natuurlijk de NSF-schoorsteen en de vraag: wel of
niet bezwaar aantekenen tegen de afwijzing van
de monumentenaanvraag.

Vragen in dit verband zijn: hoe groot is de kans
op succes en hoe waar is het gerucht, dat de start
van de bouw afhankelijk is van het afbreken van
de schoorsteen?

De werkgroep heeft inmiddels advies uitge-
bracht aan het bestuur.  Uiteindelijk is het advies
opgevolgd en zoals u in de krant heeft kunnen le-
zen is bezwaar aangetekend. We wachten af. 

Een ander onderwerp, voor deze werkgroep, is
het verzoek van de Stichting Boomberg Zuid-
West, de actie tot behoud van het Koetshuis Otto’-
s laan te ondersteunen.

Lustrumviering
Tot slot een ander, zeer belangrijk, onderwerp is
de Lustrumviering. Ook hier een werkgroep, be-
staande uit 14 leden. Aan de hand van het, door
Karin Abrahamse gemaakte overzicht is een keu-
ze gemaakt uit de bestaande en niet meer be-
staande Hilversumse buitenplaatsen en landgoe-
deren. Ook zijn de aandachtsgebieden gedefi-
nieerd, zoals: sociale ontwikkeling, bewoners, ar-
chitectuur, enz.
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