
De lezing van dinsdag 23 maart 1999 wordt voor-
afgegaan door de Algemene Ledenvergadering
van onze kring.

AGENDA
1. Opening.
2. Mededelingen en ingekomen stukken.
3. Verslag van de jaarvergadering van 24 maart

1998. Zie hiervoor EP1998-2, bladzijde 84.
4. Aftreden Jan Lamme en Ed van Mensch. Ed

van Mensch is herkiesbaar.
5. Herverkiezing van Ed van Mensch en het voor-

stel tot benoeming van twee nieuwe bestuurs-
leden, mevrouw Joke Ubbink-van Andel en de
heer Erik van den Berg. Zie hierna voor een
korte presentatie van de kandidaten.

6. Jaarverslag van de secretaris, zie hierna.
7. Verslag van de penningmeester, de jaarreke-

ning 1998 en de begroting 1999. Een kopie
van de jaarrekening en de begroting worden
voor de aanvang van de vergadering uitge-
reikt. Zo nodig kan al vanaf 16 maart een kopie
bij de secretaris aangevraagd worden.

8. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe
kascommissie.

9. Jaarrede door de voorzitter en afscheid van
Fred Repko.

10. Overdracht voorzitterschap.
11. Rondvraag en sluiting.

NIEUWE BESTUURSLEDEN
Erik van den Berg (58 jaar) is een geboren en ge-
togen Hilversummer. Na een aantal jaren in het be-
drijfsleven te hebben gewerkt, besloot hij toch
voor een studie en het beroep van tandarts. Tot
september 1997 was hij werkzaam als vrijgeves-
tigde tandarts in Hilversum. Vanaf reeds jonge
leeftijd heeft hij op allerlei mogelijke terreinen be-
stuurlijke functies vervuld: beroepsorganisatie,
kerk, onderwijs, sport en politiek. Nu hij niet meer
in het arbeidsproces werkzaam is, wordt zijn tijd
nog steeds gevuld met het besturen van vele or-
ganisaties. Hij stelt zich graag beschikbaar voor
het bestuur van Albertus Perk en is bereid zich er-
voor in te zetten om, binnen redelijke grenzen, de
historie van Hilversum te behouden.

Joke Ubbink woont ongeveer 25 jaar in Hilversum.
Gedurende die tijd was zij betrokken bij diverse
Hilversumse organisaties op maatschappelijk en
cultureel terrein (onder meer de Volksuniversiteit
en FMD). Zij was bijna 15 jaar lid van de gemeen-
teraad, waarvan de laatste 31/2 jaar als wethouder.
In die functie beheerde zij o.a de portefeuille cul-
tuur en monumentenzorg. In het bestuur Albertus
Perk hoopt zij vanuit deze achtergrond opnieuw
een bijdrage te kunnen leveren aan de zorg voor
het culturele erfgoed van Hilversum.

JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS
De ledenavonden en het tijdschrift Eigen Perk zijn
en blijven natuurlijk de belangrijkste en meest in
het oog springende activiteiten van onze vereni-
ging. Daarnaast zijn er ook een groot aantal on-
derwerpen in de bestuursvergaderingen behan-
deld. Een overzicht:

Het tijdschrift Eigen Perk.
In 1998 zijn er vier nummers van ons tijdschrift Ei-
gen Perk verschenen met in totaal 14 artikelen. Al
deze artikelen hadden betrekking op Hilversum
en/of Hilversummers. Verder is er regelmatig aan-
dacht besteed aan nieuwe publicaties over Hilver-
sum en de actuele gebeurtenissen die voor histo-
rie van Hilversum ter zake doende zijn.

De ledenavonden
In 1998 zijn er acht lezingen en een excursie ge-
weest. De lezingen en de excursie zijn uitgebreid
besproken in de rubriek “Terugblik” in Eigen Perk.
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Wij willen ons dus beperken tot een opmerking
over de september-lezing “Glasdia’s van Oud Hil-
versum”. Als gevolg van een te late distributie van
ons tijdschrift was de opkomst bij deze, bijzonder
interessante, lezing gering. Om de afwezigen toch
kennis te laten nemen van een deel van deze
dia’s, is in deze Eigen Perk een artikel over dit on-
derwerp opgenomen.

De bestuursvergaderingen.
Het bestuur is in 1998 acht maal in vergadering
bijeen geweest. De belangrijkste onderwerpen die
behandeld zijn:

Monumentenzorg (belangenbehartiging).
Zoals reeds in één van de voorgaande bestuurs-
rubrieken medegedeeld is, is er sinds enige tijd
een werkgroep monumentenzorg. Deze werk-
groep inventariseert problemen en adviseert het
bestuur over de te nemen stappen, die tot het be-
houd en revitalisering van de Hilversumse monu-
menten kan leiden. Ook in 1998 hebben werk-
groep en bestuur zich ingespannen om de NSF-
schoorsteen een integraal onderdeel van de
woonwijk “Seinhorst” te laten zijn. Het verdere ver-
loop is nu in de handen van het college.

Onze brochure Hilversum laat je niet het bos instu-
ren. 
Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruit-
zicht hebben wij in februari deze brochure uitge-
geven. Bij deze brochure was een inlegvel ge-
voegd. Hierin kunt u de meningen van de diverse
Hilversumse fractiebestuurders lezen t.a.v het be-
houd van het, bedreigde, cultuur-historische land-
schap. Wij hopen en verwachten dat onze be-
stuurderen, tijdens de komende besprekingen
zich deze uitspraken zullen herinneren en bij hun
besluiten meenemen.

De lustrumviering.
Administratief schijnt er iets mis te kunnen gaan
met de overgang van 1999 naar 2000. De viering
van het 25-jarig bestaan van onze vereniging, is
daar gelukkig niet afhankelijk van. De plannen
voor deze viering beginnen vastere vorm te krij-
gen en diverse historische onderzoeken zijn reeds
gestart. Het thema is: “Hilversumse landgoederen
en buitenplaatsen”. Naast de uitgifte van een

boek, zal er ook een tentoonstelling in het Goois
Museum komen. Een groot probleem blijft echter
het vinden van een coördinator voor de gehele
lustrumviering en een eindredacteur voor het uit te
geven boek.

Ledenwerving.
Onze nieuwe folder en aanmeldingsformulier
heeft, jammer genoeg, nog niet tot een grote toe-
stroom van nieuwe leden geleid. Als wij het peil
van onze huidige activiteiten, zonder contributie-
verhoging, willen handhaven, dan zullen er toch
meer leden moeten komen. Hopelijk kunt u bin-
nen uw familie of kennissenkring nieuwe leden
werven.

Het bestuur.
In 1998 zijn er enige wijzigingen in het bestuur ge-
weest, te weten: Loes Westermann, Rob Beker en
Fred Repko zijn afgetreden. Fred Repko had zijn
vertrek in het begin van het jaar reeds aangekon-
digd, maar het aftreden kwam voor ons toch nog
onverwachts. Gelukkig was Bram van der Schuyt
bereid het voorzitterschap tot de volgende leden-
vergadering op zich te nemen. Verder hebben wij,
zoals in de statuten staat aangegeven, een rooster
van aftreden opgesteld. Voor meer informatie wil-
len wij u verwijzen naar bovenstaande agenda
voor deze ledenvergadering.

Henk W. Lammers
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