
Verslag van de Algemene Leden Vergadering 
van 23 maart 2004
Even na acht uur opent voorzitter Erik van den Berg
de ledenvergadering en heet iedereen hartelijk wel-
kom.
Mededelingen en ingekomen stukken
Door familieomstandigheden is de secretaris afwezig.
Het verslag van deze avond zal door de tweede secre-
taris verzorgd worden.
Er zijn geen ingekomen stukken.
Aftreden van bestuursleden en redactieleden
Op 21 januari is op gezellige wijze afscheid genomen
van bestuurslid Syta Stroes en redactieleden Karin
Abrahamse en Bram van der Schuyt
Verder moesten volgens de statuten penningmeester
Bob Wolfrat en voorzitter Erik van den Berg aftreden.
Zij waren herkiesbaar.
Benoeming bestuursleden
De leden gaan akkoord met de herbenoeming van Bob
Wolfrat en Erik van den Berg.
Het bestuur had de heer Robert Perk voorgedragen
voor de andere vacature. Hij wordt door de leden geko-
zen. Daarna presenteert Robert Perk zich aan de zaal.
Verslag Algemene Ledenvergadering
Dit verslag was eerder in ons blad afgedrukt en wordt
nu zonder wijzigingen vastgesteld.
Jaarverslag van de secretaris
Ook dit verslag was te lezen in HHT-EP. Wordt onge-
wijzigd aangenomen.
Verslag van de penningmeester
Dit verslag is eerder op de avond uitgedeeld. Tijdens
de vergadering is een grondige toelichting van de pen-
ningmeester. In tegenstelling tot wat in de agenda
stond vermeld, zal de minimumcontributie slechts
worden verhoogd tot 15 Euro.
Verslag kascommissie
Het verslag van de kascommissie was toegevoegd aan
de financiële stukken. De kascommissie bestond uit K.
Wildeman en R.W. de Jong, de laatste was aftredend.

Benoeming nieuwe kascommissie
De heer J. Harskamp stelt zich kandidaat.
Jaarrede van de voorzitter
zie elders in dit nummer.
Rondvraag
De heer P. Hoogenraad geeft aan dat de Historische
Kring gevraagd is om advies te geven over de begraaf-
plaats aan de Bosdrift. Dit rijksmonument, ontwor-
pen door tuinarchitect Springer, staat onder grote
aandacht van de gemeente Hilversum. Zo moet geke-
ken worden naar graven met een monumentale waar-
de en zou er een inventaris moeten komen van welke
bekende Hilversummers er begraven liggen.
Voor deze opdracht vraagt de heer Hoogenraad vrij-
willigers. De heer H. Glimmerveen vraagt hoe hij
daarbij kan helpen.
Sluiting
De voorzitter sluit deze ledenvergadering, waarna de
ds. dr. J.A. Zeilstra het woord krijgt voor zijn lezing Van
scheuren en verenigen, 500 jaar protestantisme in vogelvlucht.

Kees van Aggelen
2e secretaris

Jaarrede van de voorzitter 2004 (over het jaar 2003)
Persoonlijk heb ik een klein feestje te vieren: ik vier
een lustrum. Ik sta hier al weer voor de vijfde keer (van
af het jaar 2000) in de maand maart om mijn jaarlijkse
speech te houden.

Binnen onze Historische Kring “Albertus Perk” is een
groot aantal mensen, die zich op de één of andere ma-
nier verdienstelijk maken: bijvoorbeeld de leden van de
redactie, de dames achter de boekentafel, de leden van
de werkgroep Monumentenzorg, de mensen van de
werkgroep Leesbaar Hilversum en nog vele anderen.
Ik vond het een beetje lang duren om tot maart te
wachten en al die mensen te bedanken voor hun inzet
voor onze Historische Kring. Daarom heb ik aan al die
betrokken personen op 7 januari een brief gestuurd
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met een terugblik
op het jaar 2003 en
een vooruitblik op
het jaar 2004 en
natuurlijk een be-
dankje voor die to-
meloze inzet. Het
bestuur was en is
erg blij met die le-
den!

Maar vanavond
wil ik u, hier aan-
wezig op onze le-
denavond, maar
ook al die andere
keren, bedanken

voor het feit, dat u zo trouw bent in het bezoeken van
deze avonden. 
Ik hoor van de Historische Kringen uit onze omgeving,
dat het nogal bijzonder is, dat wij u acht lezingen per
jaar kunnen aanbieden. Andere Historische Kringen
komen vaak maar tot enkele keren per jaar om zulke
avonden te houden! Door uw trouwe opkomst stimu-
leert u het bestuur om op deze wijze door te gaan.

Het laatste nummer van het HHT Eigen Perk van het jaar
2003 was een doorslaand succes (u weet wel dat num-
mer over die gebouwen in Hilversum, die gesloopt
zijn!). Het was zo’n geslaagd nummer, dat het bestuur
op “een achternamiddag” besloten heeft om dit num-
mer te herdrukken. Bij mijn weten is dat nog nooit in
de geschiedenis van Albertus Perk voorgekomen!!
Onze reguliere oplage is 1300 exemplaren en de her-
druk was 500 exemplaren. Binnen een week waren
deze 500 stuks al weer bijna allemaal verkocht en ik
denk, dat we de herdruk achteraf wel tot 700 of 800
hadden kunnen uitbreiden, maar opnieuw een her-
druk zou tè riskant geweest zijn.
De inhoud van dit nummer was uitstekend en sprak
niet alleen de leden, maar ook andere mensen erg aan.
Maar toch moeten we eerlijk zijn: een paginagroot ar-
tikel in De Gooi- en Eemlander heeft ons wèl een handje
geholpen! Overigens zijn er door al die extra verkopen
in de boekwinkels ook een behoorlijk aantal nieuwe
leden bijgekomen en dat is geen slechte zaak!

De werkgroep “Leesbaar Hilversum” heeft in het afge-
lopen jaar zeker niet stil gezeten. In het jaar 2003 zijn
in totaal tien naambordjes op belangrijke plekken in
Hilversum geplaatst. Vorige maand is het eerste bord
(in een serie van 10 van dit jaar) weer bij het Dieven-
paadje geplaatst. Het was een leuke happening: u heeft
het naar alle waarschijnlijkheid in de kranten kunnen
lezen: Jan Lamme heeft ons eerst een stukje van de ge-
schiedenis van deze plek verteld en vervolgens kwa-
men een diender (Pieter Hoogenraad) en een boef (An-
ton Smets) een geweldig geslaagde act opvoeren.
Na de onthulling door wethouder Heerschop hebben
we met een kleine 50 mensen nog een bezoek ge-
bracht aan het Commissariaat voor de Media: het was
leerzaam om dat gebouw eens van binnen te zien. Al
met al een geslaagde middag.

Ik zou u nog veel meer kunnen vertellen over onze
Historische Kring, bijvoorbeeld over de voorbereidin-
gen van het lustrum in 2005 of over de werkgroep Mo-
numentenzorg, maar vele zaken kunt u ook terug vin-
den in het verslag van de secretaris.

Na ruim vijf jaar ben ik nog steeds trots op onze His-
torische Kring en ik prijs mij gelukkig met een uitste-
kend bestuur en nog veel meer mensen, die zoveel in-
zet tonen.

Tot slot: ik ben ook heel erg blij met u, de bezoekers
van de ledenavonden. We gaan er voor u weer lekker
tegenaan in het jaar 2004!

Verslag van de kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie heeft op 18 maart 2004 de
financiële administratie over het boekjaar 2003 steek-
proefsgewijs gecontroleerd en in orde bevonden.
De opgestelde Balans per 31 december 2003, sluiten-
de met een algemene reserve van €4.521, alsmede de
Resultatenrekening over 2003, sluitende met een po-
sitief resultaat van €2.157, zijn akkoord bevonden. De
Commissie stelt de Ledenvergadering voor de pen-
ningmeester décharge te verlenen voor zijn werk-
zaamheden inzake het boekjaar 2003.

Hilversum, 19 maart 2004.
Was getekend: R.W. de Jong en K. Wildeman.
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Jaarverslag 2003 van de penningmeester van de Hilv. Hist. Kring “Albertus Perk”

BALANS PER 31 DECEMBER 2003

31 december 2002 31 december 2003

ACTIVA: € € € €

Voorraad boeken en publicaties 1.000 100

Vorderingen, w.o. rente 431 731

Liquide middelen: Postbank 4.311 5.537

Spaarrekening 13.492 17.070

17.803 22.607

Totaal der activa 19.234 23.438

PASSIVA:
Algemene reserve 1.703 2.364

Bestemmingsreserves:
Archief-ontsluiting 1.000 0

Eigen Perk-exploitatie 3.500 3.900

Huisvesting 2.000 2.000

Lustrumviering 3.000 4.000

Publikatiefonds 2.500 2.500

12.000 12.400

Vooruitontvangen contributies 3.655 5.366

Verschuldigde kosten     1.215     1.151

Totaal der passiva 19.234 23.438

RESULTATENREKENING 2002 en BEGROTING 2003

2001 2002 Begroting ’03 2003 Begroting ’04

BATEN: € € € € €

Contributies 14.243 15.736 15.500 16.181 16.000

Verkoop boeken, etc. 1.951 2.062 1.500 1.561 1.500

Advertenties 3.358 3.175 3.300 3.220 3.000

Subsidie Gemeente 681 681 700 754 0

Overige baten       625       636       500       395       400

Totaal der baten 20.858 22.290 21.500 22.111 20.900

LASTEN:
Hist. tijdschr. Eigen Perk 12.838 14.249 14.700 13.567 14.000

Ledenavonden 1.615 1.657 1.700 1.567 1.800

Inkoop boeken, etc. 969 1.582 1.400 1.050 1.000

Toev.bestemm.res. 1.361 1.991 1.400 1.400 1.400

Adm./secretariaat 795 876 900 651 700

Bestuur 1.276 701 700 677 700

Contributies/abonnementen 101 105 100 102 100

Drukwerk/kantoorkosten 0 0 0 200 100

Huur archief 113 113 100 255 600

Ledenwerving/adm.       598       356       500       485       500

Totaal der lasten 19.666 21.630 21.500 19.954 20.900

RESULTAAT: 1.192 660 0 2.157 0



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 96
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.04167
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 96
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.04167
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /NLD (Gebruik deze instellingen om PDF-documenten te maken met een lage afbeeldingsresolutie voor proefafdrukken. De PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Reader 5.0 en hoger. Bij deze instelling zijn de fonts ingesloten.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 850.394]
>> setpagedevice


