
Verslag  Algemene Ledenvergadering van
28 maart 2006
1. Om 20.00u opent de voorzitter de vergadering.
2. Geen ingekomen stukken. Berichten van verhinde-

ring van bestuurslid Kees van Aggelen, Pieter
Hoogenraad en Egbert Pelgrim.

3. Verslag ALV 27-3-2005, gepubliceerd in EP 2005-2,
is door de vergadering goedgekeurd. 

4. Jaarverslag 2005, inclusief verslagen van de werk-
groepen ‘Monumentenzorg’ en ‘Leesbaar Hilver-
sum’, zoals gepubliceerd in Eigen Perk 2006-1: geen
opmerkingen.

5. Bestuursmutaties. Als vervanging van Erik Slager,
die wegens ziekte helaas moest stoppen als be-
stuurslid, draagt het bestuur Ineke de Ronde voor.
De vergadering gaat met applaus akkoord met deze
voordracht.
Kees van Aggelen is statutair aftredend en stelt zich
herkiesbaar. De voorzitter roemt zijn rol als dui-
zendpoot en zijn inzet op vele terreinen, waarop de
vergadering met applaus instemt met een verlen-
ging voor vier jaar.

6. De penningmeester geeft toelichting op een aantal
posten van de jaarrekening. 
Balans: Het lagere saldo van de liquide middelen
wordt verklaard door de late verzending van het
laatste nummer van EP. De contributie-inkomsten
waren daardoor lager, wat ook bij ‘Vooruitontvan-
gen contributies’ aan de passivazijde terug te vin-
den is.  
De jaarlijkse reservering voor de lustrumviering be-
draagt €1000, terwijl er €2000 onttrokken is voor
de festiviteiten in 2005. De reservering Publicatie-
fonds verminderde door een bijdrage aan het boek
De ’s-Gravelandseweg en zijn bewoners.
De reserve voor het project ‘Leesbaar Hilversum’
is gevormd uit het positieve saldo van bijdragen
en kosten in relatie tot het plaatsen van de bordjes
en hieruit zullen kosten voor instandhouding

worden gefinancierd. Pieter Hoogenraad  zal het
onderhoud coördineren en de gelden daartoe be-
heren.
Het exploitatiesaldo over 2005 kwam iets lager uit
dan in 2004. Lagere advertentieopbrengsten wer-
den grotendeels gecompenseerd door hogere con-
tributies: het gemiddelde contributiebedrag steeg
van 16,71 naar 17,44 euro. Het aantal leden is toe-
genomen van 1039 tot 1061. Hogere kosten waren
er voor de lustrumviering en ledenwerving (een re-
latief dure advertentie leverde helaas nauwelijks
nieuwe leden op).
De begroting 2006 is sluitend, waarbij nauwelijks
wordt afgeweken van het inkomsten- en beste-
dingspatroon van 2005.  Slechts met betrekking tot
de in- en verkoop van boeken is lager ingezet.
De heer Serano: is het archief van de vereniging bij
Verloren verzekerd? Dat is niet het geval. Het be-
stuur zal de wenselijkheid hiervan bespreken.
De heer Lankreijer vraagt in hoeverre het aantal le-
den opgenomen is in de begroting voor de contri-
butie. De penningmeester geeft aan dat dit is geba-
seerd op het huidige aantal leden en de ervarings-
cijfers.
De heer Bär heeft geconstateerd dat de ledenavon-
den ook toegankelijk zijn voor niet-leden en vraagt
zich af waarom deze geen bijdrage betalen. Het be-
stuur stelt zich op het standpunt dat een registra-
tiesysteem veel kosten met zich meebrengt en dat
niet-leden, die op deze avonden komen, potentiële
nieuwe leden zijn. 
De heer Lankreijer vraagt zich vervolgens af of er
voor deze ALV een presentielijst is. Dat is niet het
geval. 

7. De kascommissie, bestaande uit de heren Hars-
kamp en Marx, heeft na kascontrole goedkeuring
verleend aan de jaarrekening. Op grond hiervan
verleent de vergadering de penningmeester de-
charge. Statutair is de heer Harskamp aftredend lid
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van de kascommissie. De heer Bär stelt zich voor de
commissie beschikbaar.  

8. Jaarrede van de voorzitter.
9. Van de rondvraag is geen gebruik gemaakt. De ver-

gadering is om 20.25u gesloten.
Ineke de Ronde (secretaris)

Jaarrede van de voorzitter 2006
Misschien val ik, gezien mijn jaarrede van vorig jaar,
een klein beetje in herhaling, maar ik wil toch nog
graag een aantal belangrijke zaken op een rij zetten,
omdat naar mijn mening het jaar 2005 een gedenk-
waardig jaar was.
Het jaar begon met het overlijden van ons bestuurslid
Robert Perk en het eindigde met het overlijden van één
van de oprichters van “Albertus Perk”: Pier Vrijlandt.
Aan het begin van het jaar namen wij afscheid van
onze toenmalige secretaris Henk Lammers, die wij in
de vorige jaarvergadering tot erelid hebben benoemd.
In mei kwam er een nieuwe secretaris Erik Slager,
maar helaas moesten we van hem (om gezondheids-
redenen) na ruim een half jaar toch weer afscheid ne-
men. Gelukkig hebben we iemand gevonden, die deze
rol overneemt: u heeft haar zojuist tot secretaris be-
noemd: Ineke de Ronde. Het werk gaat dus gewoon
weer door!
De hierboven genoemde zaken zijn allemaal nogal bij-
zonder, maar we hebben wel met “mensen” te maken!
Overigens is dat de reden waarom ik dit allemaal doe:
werken met mensen!
Een hoogtepunt in het afgelopen jaar was de viering
van het zesde lustrum van onze Hilversumse Histori-
sche Kring “Albertus Perk”. Op zaterdag 24 septem-
ber hebben we dat in deze zaal op een uitermate ge-
zellige en ontspannen wijze gevierd. Het lustrumboek
Onderwijs in Hilversum kreeg veel aandacht: niet alleen
hier in deze zaal, maar ook in de pers. Ook een be-
langrijk moment op deze middag was de uitslag van
de verhalenwedstrijd. In het laatste nummer van het
Hilversums Historisch Tijdschrift “Eigen Perk” heeft u deze
verhalen kunnen lezen.
Nu ik toch bij Eigen Perk ben uitgekomen: het bestuur
is erg content met de redactie van dit tijdschrift. Onder
leiding van de eindredacteur Eddie de Paepe is dit een
tijdschrift op hoog niveau en daar moet de redactie,
wat het bestuur betreft, nog maar even mee door gaan!

In Eigen Perk heeft u een verslag van de werkgroep Mo-
numentenzorg kunnen lezen. Ik zal dit zeker niet al-
lemaal gaan herhalen, maar ook over deze werkgroep
binnen onze historische kring is het bestuur uiterma-
te tevreden. Deze leden verzetten veel werk! Het blij-
ven volgen van de plannen van de gemeente Hilver-
sum is géén eenvoudige zaak. 
Het bestuur is van mening, dat we consequent door
moeten gaan om met een kritische blik de plannen
van de gemeente te blijven beoordelen. Daar maken
we helaas niet altijd “vrienden” mee, maar we moeten
wel vast blijven houden aan onze doelstellingen. Ge-
lukkig helpen de leden van deze werkgroep het be-
stuur hier op een geweldige manier mee.
Vaak moet er zeer snel gereageerd worden i.v.m. ter-
mijnen, die er voor de reacties op die plannen staan.
Daar de brieven altijd door de voorzitter en een ander
bestuurslid getekend moeten worden, is het vaak
“haastwerk”. Persoonlijk heb ik zeer veel waardering
voor de grote inzet van Roel Leenders in deze werk-
groep. Dat wil overigens niet zeggen, dat ik minder
waardering zou hebben voor de overige leden van
deze werkgroep, maar met Roel heb ik nu eenmaal het
meeste contact.
Ook Leesbaar Hilversum is in het afgelopen jaar weer
behoorlijk bezig geweest en ik ben zo vrij om hierbij
weer een naam te noemen (met het risico, dat ik ande-
re namen niet noem!): Pieter Hoogenraad. Hij is de
stuwende kracht met betrekking tot deze zaak (u weet
wel de bordjes, die overal bij gebouwen en belangrijke
plekken staan).
Het bestuur is altijd weer blij met de grote opkomst op
de ledenavonden: er is een trouwe groep van bezoe-
kers en afhankelijk van het onderwerp zien we ook
met enige regelmaat andere mensen komen.

U heeft gezien en gehoord, dat onze financiën op orde
zijn, dankzij de goede zorgen van onze penningmees-
ter Bob Wolfrat.
We hebben weer een nieuwe secretaris en ook Kees
van Aggelen heeft u herbenoemd.
Dat zou er op kunnen lijken, dat het bestuur compleet
is, maar we zoeken nog steeds een bestuurslid, die
zich met PR van onze historische kring wil bezig hou-
den. U kunt mij of een ander bestuurslid hiervoor be-
naderen.
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Elk jaar raken we een aantal leden kwijt en gelukkig
komen er ook elk jaar weer nieuwe leden bij. Al enke-
le jaren schommelt het aantal leden rondom de 1100.
Het bestuur zou graag zien, dat dit getal wat omhoog
gaat. Het zal duidelijk zijn: elk nieuw lid is welkom!
Misschien kunt u of wilt u er wat aan doen? Aanmel-
dingsfolders liggen op de boekentafel.

Ja, wat moet ik nog verder zeggen? Al gedurende en-
kele jaren ben ik nogal jubelend over onze historische
kring. Het is niet anders! Voor u staat nog steeds een
gelukkige voorzitter, die bevoorrecht is om leiding te
mogen geven aan een enthousiast bestuur en niet te
vergeten aan al die andere mensen, die véél voor onze
historische kring doen. U bedank ik voor de trouw,
waarmee u onze ledenavonden bezoekt. Wij, het be-
stuur, gaan er dit jaar voor u weer wat van maken!

Erik van den Berg (voorzitter)

Verslag van de kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie heeft op 27 februari 2006 de
financiële administratie over het boekjaar 2005 steek-
proefsgewijs gecontroleerd en in orde bevonden.
De opgestelde balans per 31 december 2005, sluitende
met een algemene reserve van €6.866, alsmede de re-
sultatenrekening over 2005, sluitende met een posi-
tief resultaat van €553, zijn akkoord bevonden.
De commissie stelt de ledenvergadering voor de pen-
ningmeester decharge te verlenen voor zijn werk-
zaamheden inzake het boekjaar 2005.

Hilversum, 27 februari 2006
Was getekend: M.J. Harskamp R.J. Marx
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Jaarverslag 2005 van de penningmeester van Hilv. Hist. Kring “ALBERTUS PERK”

BALANS PER 31 DECEMBER 2005

31 december 2004 31 december 2005

ACTIVA: € € € €

Voorraad boeken en publicaties 100 350

Vorderingen, w.o. rente 840 940

Liquide middelen:
Postbank 3.099 908

Spaarrekening 20.592 22.114

23.691 23.022

Totaal der activa 24.631 24.312

PASSIVA:
Algemene reserve 6.313 6.866

Bestemmingsreserves:
Eigen Perk-exploitatie 4.300 4.700

Huisvesting 2.000 2.000

Lustrumviering 5.000 4.000

Publicatiefonds 2.500 1.140

Ond.fonds Leesbaar H’sum 1.950 3.100

15.750 14.940

Vooruitontvangen contributies 1.968 1.306

Verschuldigde kosten      600     1.200

Totaal der passiva 24.631 24.312

RESULTATENREKENING 2005 en BEGROTING 2006

2003 2004 Begrot.2005 2005 Begrot.2006

BATEN: € € € € €

Contributies 16.181 17.366 18.000 18.476 18.000

Verkoop boeken,etc. 1.561 4.222 2.000 4.014 2.000

Advertenties 3.220 3.356 3.000 2.004 2.500

Subsidie Gemeente 754 0 0 0 0

Overige baten       395       493       400       531       500

Totaal der baten 22.111 25.437 23.400 25.025 23.000

LASTEN:
Hist.tijdsch.Eigen Perk 13.567 14.245 14.700 14.199 14.300

Ledenavonden 1.567 2.042 2.000 1.402 1.800

Inkoop boeken, etc. 1.050 3.114 1.500 3.094 1.500

Toev.bestemm.res. 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400

Lustrumviering 0 0 1.000 856 0

Adm./secretariaat 651 572 700 581 600

Bestuur 677 654 700 1.022 1.000

Contributies/abonn. 102 105 100 166 200

Drukw./kant.ko. 200 350 200 0 100

Huur archief 255 600 600 600 600

Ledenw./ledenadm.       485       563       500       1.152      1.500

Totaal der lasten 19.954 23.645 23.400 24.472 23.000

RESULTAAT: 2.157 1.792 0 553 0
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