
VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING
VAN 23 MAART 1999.

Rond acht uur heet de waarnemend voorzitter,
Bram van der Schuyt, de aanwezigen welkom en
opent de algemene ledenvergadering.

Mededelingen en ingekomen stukken
Geen mededelingen en geen ingekomen stukken. 

Verslag jaarvergadering 1998
Het verslag van de jaarvergadering, gehouden op
24 maart 1998, wordt zonder wijzigingen of aan-
vullingen, door de aanwezigen goedgekeurd.

Aftreden bestuursleden
In het door bestuur opgestelde schema van aftre-
den staan voor dit jaar vermeld Jan Lamme en Ed
van Mensch. Jan Lamme heeft zich niet herkies-
baar gesteld voor een bestuursfunctie. Voordat
wordt overgegaan tot het volgende agendapunt
“(her)verkiezing”, richt de voorzitter het woord tot
het scheidende bestuurslid, Jan Lamme.

Een korte samenvatting: Vanaf 1983 tot heden is
Jan bestuurslid, een periode waarin de vereniging
uitgroeide van 300 tot 1000 leden en het tijdschrift,
met Jan als eindredacteur, van “clubblad” een tijd-
schrift werd. Ook heeft hij zich ingezet voor de mo-
numentenzorg, te weten: sinds 1988 vertegen-
woordigde hij “Albertus Perk” en “Hilversum Pas
Op” in de gemeentelijke monumentencommissie
en coördineerde hij de Alb. Perk werkgroep “mo-
numentenzorg”.

Na deze terugblik dankt de voorzitter hem nog-
maals en als blijk van waardering krijgt Jan de “At-
las van Hilversum” aangeboden.

In de hier op volgende (afscheids) speech kijkt
Jan uitvoerig terug op zijn “Albertus Perk”-periode.
Na het bestuur het advies gegeven te hebben, om
op “armslengte” van de politiek te blijven, bedankt
hij een ieder voor het in hem gestelde vertrouwen
en de prettige en goede samenwerking. 

Herverkiezing en benoeming nieuwe be-
stuursleden
Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld. 

Alvorens tot de herverkiezing van Ed van
Mensch over te gaan, wijst de voorzitter op de niet
altijd zichtbare, maar zeer belangrijke bijdrage van
Ed aan onze vereniging. Wij, het bestuur, stellen
het dus zeer op prijs dat Ed herkiesbaar is. Gezien
het daarop volgend applaus zijn alle aanwezigen
het hier mee eens.

Hierna volgt de benoeming van twee nieuwe
bestuursleden:

Mevrouw Joke Ubbink, bij u allen bekend. Als
gemeenteraadslid en wethouder (o.a monumen-
tenzorg) was zij zeer betrokken bij de historie van
en de monumenten in Hilversum.

De heer Erik van de Berg, een geboren en ge-
togen Hilversummer en zoals hij zelf zegt: “Be-
schikbaar voor het bestuur en bereid om, binnen
redelijke grenzen, de historie van Hilversum te be-
houden”. 

Jaarverslag van de secretaris
De aanwezigen gaan akkoord met het jaarverslag
1998, zoals gepubliceerd in Eigen Perk 99-1.

Verslag van de penningmeester
Daar de penningmeester verhinderd is geeft de
voorzitter een korte toelichting op de uitgereikte
balans en resultatenrekening 1998 en de begro-
ting 1999. Hij wijst onder andere op de contribu-
tie-inkomsten, te zien is dat de gemiddelde contri-
butie-betaling 29 gulden i.p.v het minimum be-
drag van 25 gulden is, waarvoor dank. 

Geen van de aanwezigen heeft vragen of op-
merkingen op het verslag van de penningmeester.

Verslag kascommissie en benoeming nieu-
we kascommissie
De aanwezigen leden zijn het eens met het voor-
stel van de kascommissie, mevrouw Sluiter en de
heer Wieringa, de penningmeester décharge te
verlenen. De heer Wieringa treedt af als kascom-
missielid, mevrouw P. Romein volgt hem op.
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Jaarrede van de voorzitter en afscheid van
Fred Repko

De jaarrede is opgenomen elders in dit nummer.

Hierna verzoekt de voorzitter Fred Repko, de zaal
(even) te verlaten, waarna hij de aanwezigen
vraagt of zij het eens zijn met het bestuursvoorstel:
Fred Repko tot erelid van de vereniging te benoe-
men. De aanwezigen stemmen hier bij acclamatie
mee in. Nadat Fred terug gevraagd is deelt de
voorzitter, tezamen met het aanbieden van de oor-
konde, het genomen besluit mee. Er volgt een uit-
bundig applaus. Hierna memoreert de voorzitter
enkele hoogtepunten uit Fred’s voorzittersperiode.
In 1990 nam hij zitting in het bestuur. En toen, in
1992, Piet Timmer te kennen gaf zijn voorzitter-
schap te willen beëindigen was Fred bereid deze
taak tijdelijk op zich te nemen. Tijdens zijn be-
stuursperiode heeft hij zich vooral ingezet voor het
behouden en revitaliseren van Hilversume monu-
menten. Adviseurs werden aangetrokken en dank
zij hun kennis van zaken en de gedrevenheid van
Fred, groeide Albertus Perk uit tot een volwaardi-
ge gesprekspartner van de gemeente ter zake van
monumentenzorg. De resultaten zijn, op diverse
plaatsen in Hilversum, voor een ieder zichtbaar.
Hierna krijgt ook Fred als afscheidscadeau de “At-
las van Hilversum” aangeboden.

Namens Hilversum, Pas Op! bedankt de secre-
taris, mevrouw F. Wisse Smit voor de goede sa-
menwerking tussen beide verenigingen en die
met Fred Repko in het bijzonder. Bloemen waren
er namens het college van B&W. Daarna kreeg de
vertrekkende voorzitter een schilderij aangeboden
door de heer T. Apell: een door de aanbieder ge-
schilderde impressie van de twee Spijkerpandjes
in hun nieuwe omgeving.

In zijn dankwoord, waarin hij met name de AP-
leden, adviseurs, bestuur en gemeentebestuur
voor het in hem gestelde vertrouwen en voor de
goede en prettige samenwerking bedankt, kijkt
Fred Repko terug op de afgelopen jaren. Verheu-
gend is, in deze tijd van toenemende globalise-
ring, de toenemende aandacht voor de eigen re-
gio. Verder wijst hij erop dat de historische vereni-
gingen niet uitsluitend verwijlen bij het verleden,
maar ook open staan voor het harmonisch sa-
mengaan van oud en nieuw. Van dit laatste zijn in
Hilversum diverse voorbeelden te zien en wij kun-
nen zeggen: mede dankzij Albertus Perk.

Overdracht voorzitterschap
Vooruitlopend op en afhankelijk van de verkiezing
van Erik van den Berg tijdens deze ledenvergade-
ring, is Erik door het bestuur gevraagd het voorzit-
terschap op zich te willen nemen. Natuurlijk heb-
ben hij en het bestuur zich afgevraagd of deze
functie niet conflicteert met zijn voorzitterschap
van D66. Problemen zouden zich bijvoorbeeld
voor kunnen doen, in situaties waar hij met “twee
petten” (AP en D66) op komt te zitten. Binnen het
bestuur zijn afspraken gemaakt voor het geval zich
zo’n situatie voor doet. 

Nadat de scheidende voorzitter, Bram van der
Schuyt, e.e.a heeft toegelicht en onder vermel-
ding, dat het bestuur het volste vertrouwen heeft in
zijn organisatorische- en bestuurlijke capaciteiten
wordt het voorzitterschap overgedragen.

Rondvraag en sluiting
Geen van de aanwezigen heeft iets voor de rond-
vraag waarna de vergadering gesloten wordt.

Henk W. Lammers

JAARREDE VOORZITTER TIJDENS AL-
GEMENE LEDENVERGADERING  23

MAART 1999

Wat is het komende jaar binnen onze vereniging
het belangrijkste onderwerp? Hoewel een aantal
zaken de aandacht van bestuur en leden zullen vra-
gen zal veel van die aandacht gericht zijn op de
voorbereiding van ons vijfde lustrum dat over an-
derhalf jaar (oktober 2000) zal worden gevierd. Een
jaar geleden is de keus gevallen op een thema dat
recht doet aan een belangrijke episode in Hilver-
sums historie namelijk Buitenplaatsen in en rond-
om Hilversum. Gedurende de vorige eeuw hebben
vermogende Nederlanders in het zuiden van het
Gooi een twintigtal buitenplaatsen gesticht. De
meesten zijn inmiddels verdwenen maar zij leven
tot de dag van vandaag nog voort in namen als Bir-
kenheuvel, Einde Gooi, Hoorneboeg, Zwaluwen-
berg en andere. Een groep van vijf enthousiaste le-
den is zich in het ontstaan en het lot van die buiten-
plaatsen gaan verdiepen. Een boek en een ten-
toonstelling zal het resultaat zijn. Onze vereniging
hoopt op deze wijze die half en half bekende na-
men voor u weer tot nieuw leven te wekken en daar-
mee ons 25-jarig bestaan extra fleur te geven.
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Aandacht voor de buitenplaatsen en het buiten-
leven haakt ook in op de actualiteit. Hilversummers
gaan steeds meer de grote waarde van hun groe-
ne omgeving zien. Het eeuwig voortbestaan van al
dat groen is niet vanzelfsprekend. De toenemende
bedrijvigheid op het Mediapark, het Arenapark en
elders in Hilversum en de niet aflatende populariteit
van Hilversum als woonplaats zetten ons geliefd
groen onder zware druk. Het was voor ons begin
1998 aanleiding om aan het gemeentebestuur een
rapport uit te brengen met de waarschuwende titel
Hilversum, laat je niet het bos insturen! 

Ook het afgelopen jaar hebben we ons nogal
wel eens kritisch over het bestuur van onze ge-
meente uitgelaten. Onszelf kennende zullen we
ook het komende jaar wel weer eens met kritiek
komen. Maar we mogen onze bestuurders ook
wel eens lof toezwaaien. De restauratie van de Du-
dok monumenten heeft bijzondere aandacht.
Vooral het Raadhuis staat er schitterend bij. De
Kerkbrink en delen van de Groest hebben een
nieuw en verzorgd uiterlijk gekregen. De Spijker-
pandjes gaan op de Kerkbrink een nieuw en bloei-
end leven tegemoet. De plannen voor de Laan-
straatbuurt krijgen langzaam maar zeker gestalte.
Maar het is net alsof deze renovatie-projecten zo-
veel aandacht en energie opeisen dat bijvoor-
beeld de monumenten die herinneren aan Hilver-
sum’s industriële historie zoals de tapijtfabrieken
en bijhorende fabrikeurshuizen achteloos verwij-
derd worden. Door de sloop van alle herinnerin-
gen aan de eerste jaren van de omroep op het
voormalige NSF-terrein heeft Hilversum zich zelfs
landelijk te kijk gezet. Dit jaar zal het monumen-
tenbeleid van onze gemeente op een nieuwe en
meer gestructureerde wijze worden aangepakt in
het zogenaamde Monumenten Selectie Project.
Albertus Perk wil zijn beste krachten inzetten om
waar gewenst en mogelijk de gemeente bij de se-
lectie te ondersteunen. 

Terug naar de maandelijkse gang van zaken.
Met veel plezier en inzet zal bestuurslid Kees van
Aggelen de maandelijkse ledenavonden blijven
organiseren. Kees en de andere leden van het be-
stuur zoeken naar ideeën om deze avonden nog
aantrekkelijker te maken en er een nog groter pu-
bliek mee aan te spreken. Trefwoorden zijn hier
actieve betrokkenheid van de aanwezigen bijvoor-
beeld in een ruilbeurs, veel beeldmateriaal en in-
spelen op de actualiteit. Het programma van he-

denavond weerspiegelt dit streven: een serie dia’s
en films over onder andere het einde van de Ne-
derlandse Seintoestellenfabriek. Ik raad u aan om
het fris houden van de ledenavonden niet uitslui-
tend aan uw bestuursleden over te laten. Hebt u
ideeën en suggesties, spreek in de pauze één van
de bestuursleden aan. 

Veel beeldmateriaal en inhaken aan de actualiteit
is ook het streven van de redactie van Eigen Perk.
Onze ambitie is om het beeldmateriaal door toe-
passing van kleurendruk nog sprekender te ma-
ken. Door de snelle ontwikkelingen in de grafische
techniek zou kleurendruk wel eens binnen ons fi-
nanciële bereik kunnen komen. We gaan er vanaf
volgend jaar een extra mooi tijdschrift van maken!

Met dankbaarheid noem ik de samenwerking
met vele historie-bewuste Hilversummers. Aller-
eerst met u, dames en heren leden van van Alber-
tus Perk. Blijf komen en lezen. Met veel genoegen
en met verwachting voor de toekomst maak ik ge-
wag van de contacten en de samenwerking met
onze zusterverenigingen in het bijzonder met de
Stichting Hilversum, Pas Op! en met de Stichting
Tussen Vecht en Eem. Dat geldt ook voor onze con-
tacten met de gemeentelijke autoriteiten. Met wet-
houder Smit mochten wij het afgelopen jaar enkele
opbruisende gesprekken hebben. Met de afdeling
Monumentenzorg hebben wij op gezette tijden in-
tensief overleg. Last but not least noem ik in dit ver-
band de heer Ed van Mensch, directeur van het
Goois Museum en mevrouw Karin Abrahamse en
haar medewerkers van het Streekarchief van het
Gooi en de Vechtstreek. Zeer actief en aanzienlijk
dragen zij aan het werk van onze vereniging bij.

Mag ik eindigen met de woorden die mijn voor-
ganger Fred Repko uitsprak ter afsluiting van zijn
jaarrede in 1994, nu vijf jaren geleden. Een histori-
sche kring mag echter niet alleen achteruit kijken,
de historie moet ook steeds meer betrokken wor-
den bij het nieuw vorm geven van Hilversum. De
historie wordt zo geen rem op nieuwe ontwikkelin-
gen maar een inspiratiebron.

AS

Noot:
Bij het uitspreken van deze jaarrede heb ik ver-
zuimd ook gewag te maken van de bijzonder pret-
tige samenwerking met het Goois Vervoer mu -
seum, waarvoor ik graag mijn excuses aanbied.
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VERSLAG VAN DE KASCONTROLECOM-
MISSIE

De kascontrolecommissie heeft op 2 maart 1999 de
financiële administratie over het boekjaar 1998 steek-
proefsgewijs gecontroleerd en in orde bevonden.

De opgestelde Balans per 31 december 1998,
sluitende met een kapitaal, inclusief reserves van

ƒ 26.448, alsmede de Resultatenrekening over
1998, sluitende met een positief resultaat van
ƒ 1.111 zijn akkoord bevonden.

De Commissie stelt de Ledenvergadering voor de
penningmeester décharge te verlenen voor zijn
werkzaamheden inzake het boekjaar 1998.

w.g. L. Sluijter en K. Wieringa

JAARVERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER.

Balans per 31 december 1998

ACTIVA 1998 1997

Voorraad boeken en publikaties 500 2500
Vorderingen w.o rente 990 850
Liquide middelen (w.o op spaarrekeningen resp. ƒ 25.900 en ƒ 23.600) 33.305 27.446
Totaal activa 34.795 30.796

PASSIVA
Algemene reserve 16.062 14.950
Bestemmingsreserves: Lustrumviering 3.014 1.014

Archief 372 1.351
Tentoonstelling 1998 3.000 2.000
Publikatiefonds 4.000 4.000

26.448 23.315
Schulden (w.o vooruitontvangen contributies resp. ƒ 6.000 en ƒ 1.700) 8.347 7.481
Totaal pasiva 34.795 30.796

Begroting 1999 en resultatenrekening 1998

Begroting  1999 1998 1997
BATEN
Contributies 29.000 29.373 28.215
Verkoop boeken/publikaties 2.500 4.170 1.862
Opbrengst advertenties 2.400 2.850 3.000
Subsidie Gemeente Hilversum 1.400 1.400 1.400
Overige baten 1.200 1.153 1.003

36.500 38.946 35.480

LASTEN
Periodiek Eigen Perk 24.900 23.659 21.613
Ledenavonden 2.800 2.451 2.274
Inkoop boeken/publikaties 2.200 2.854 1.475
Dotaties aan bestemmingsfondsen 1.000 3.000 1.000
Algemene en bestuurskosten 5.600 5.871 6.227

36.500 37.835 32.589

RESULTAAT BOEKJAAR 0 1.111 2.891
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