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Algemene ledenvergadering 25 maart 2008
1. De voorzitter opent de vergadering om 20.03 u.
2. Er zijn geen mededelingen of ingekomen stukken
3. Het verslag ALV 27-3-2007, zoals gepubliceerd in

Eigen Perk 2007-2, wordt door de vergadering goed-
gekeurd.

4. Jaarverslag 2007, gepubliceerd in EP 2008-1. Naar
aanleiding van het verslag van de Werkgroep Mo-
numentenzorg en de berichtgeving rond de sloop
van het stationsgebouwtje vraagt de heer Millenaar
naar het beleid van de werkgroep. De voorzitter
geeft aan dat de communicatie over de berichtge-
ving niet goed verlopen is, maar dat het inmiddels
intern is uitgepraat. Joke Ubbink verduidelijkt de
activiteiten van de werkgroep.

5. Bestuursmutaties. Voorzitter Erik van den Berg en
Joke Ubbink-van Andel zijn statutair aftredend en
worden door de vergadering herkozen.

6. Financieel verslag. De penningmeester geeft een
toelichting op de balans en de resultatenrekening.
De balans vertoont een aanmerkelijke verbetering,
hoofdzakelijk door een erfenis van mevrouw Suijk
van € 62.000, die in december overgemaakt werd.
Deze erfenis werd in 2005 al aangekondigd en het
bestuur heeft nagedacht over bestedingsdoelen
van dit bedrag. Het idee voor een oudheidskamer,
mede ontstaan door de gewijzigde koers van Mu-
seum Hilversum, bleek onhaalbaar. Het bestuur
stelt nu voor om de helft te besteden als bijdrage
aan een standaardwerk over de geschiedenis van
Hilversum. Hiervoor is inmiddels een stappenplan
ontwikkeld. Het bestuur stelt verder voor om de
helft van het resterende bedrag te bestemmen voor
cursussen en excursies, waarvoor we voorstellen
van de leden met belangstelling tegemoet zien en
met de rest voorlopig de financiële positie te verbe-
teren.
Aan de algemene reserve is € 19.000 toegevoegd.
Ongeveer 900 leden hadden de contributie 2008

eind 2007 al betaald met een gemiddeld bedrag van
€ 18,50. 
– De heer Dams vraagt waar de rente te vinden is.

Dit staat onder Overige baten.
– De heer Serrano vraagt of er een kans bestaat dat

de collectie van Museum Hilversum afgestoten
wordt. We hebben daar geen zeggenschap over,
maar volgen de ontwikkelingen op de voet en
reageren indien noodzakelijk.

– De heer Rood vraagt of de spaargelden op een
groene rekening staan. Dat is niet het geval om-
dat de vereniging geen fiscaal voordeel heeft en
het rendement van dergelijke rekeningen laag is. 

Op 25 februari hebben de heren Bär en van de Werff
met positief resultaat de kascontrole uitgevoerd.
De heer Bär is statutair aftredend. De heer Kuperus
meldt zich als nieuw lid van de kascontrolecom-
missie. 

7. Jaarrede voorzitter. Zie hieronder. 
8 . Rondvraag:

– De heer Quint vraagt of het Joop den Uylplein
niet veranderd kan worden in Erfgooiersplein.
Deze naam is nooit formeel geweest en bestond
slechts in de volksmond. Het bestuur neemt
deze suggestie mee.

– Op de vraag van heer Kuperus wordt alsnog de
begroting goedgekeurd.

– De heer Serrano vraagt om op de site duidelijk de
ALV en agenda te vermelden. Deze staan wel ver-
meld. Aan vernieuwing van de site wordt hard
gewerkt.

9. De voorzitter sluit de vergadering om 20.36 u.
Ineke de Ronde (secretaris)

Jaarrede van de voorzitter 2008
Na mijn aantreden als voorzitter in het bestuur van
Albertus Perk in maart 1999 sta ik hier al weer voor
de negende keer voor u op een ledenvergadering. Het
is me nog steeds een waar genoegen om u in de

Van het bestuur



maand maart in dit vertrouwde gebouw te mogen
toespreken.
In die negen jaar is er best wat gebeurd: bestuursleden
kwamen en ook bestuursleden gingen weer. Soms
was dat om begrijpelijke redenen en soms helaas door
een overlijden. Ook leden van onze historische kring
zijn we kwijt geraakt: door vertrek of door overlijden.
Zo gaat dat in het leven!
In de afgelopen 9 jaar hebben we (tijdens mijn voor-
zitterschap) in 2000 en 2005 een lustrum gevierd en
met het lustrum van 2010 zijn we ook al weer druk be-
zig. Het bestuur heeft weer het plan opgevat om een
boek over begraafplaatsen uit te gaan geven. Een aan-
tal mensen is hiervoor al enkele keren bij elkaar ge-
weest. Het bestuur is nog steeds op zoek naar een
eindredacteur. Wie helpt?
Naar aanleiding van de geweldige erfenis die we van
een onbekend persoon hebben gekregen, heeft het be-
stuur het plan opgevat om een behoorlijk bedrag uit
deze erfenis beschikbaar te stellen voor de mogelijk-
heid om een boek over de Geschiedenis van Hilversum
uit te geven. Bij de behandeling van de financiële stuk-
ken heeft u daar zo net al iets over gehoord. Dit zal een
uitermate gedegen boek moeten worden en wij praten
in dit geval pas over een groot aantal jaren, als dit boek
zal verschijnen (2013 of later). Die jaren zullen zeker
nodig zijn voor het onderzoek en het schrijven. 
Over het Museum Hilversum is het laatste woord nog
steeds niet gesproken. De verzelfstandiging is voorlo-
pig niet doorgegaan. Het beleid van het MH schijnt een
beetje aan het schuiven te zijn: als ik het voorzichtig
uitdruk: iets minder architectuur en iets meer cultuur-
historie. De nu lopende tentoonstelling over “routine”
is daar misschien een voorbeeld van. Ook tentoonstel-
lingen over de collectie van de fotograaf Stevens en ver-
volgens over de erfgooiers geven misschien wat hoop.
Het bewaren van de collectie van het MH baart ons
meer zorgen. Binnen ons vermogen probeert het be-
stuur van AP “druk op de ketel te zetten”.
De werkgroep monumentenzorg (zie het verslag in
Eigen Perk 2008/1) is uitermate goed aan de gang. Met
de restauratie en verbouwing van de Logerij aan de
Naarderstraat is men nu eindelijk begonnen, het
schooltje aan het Noordse Bosje is behouden en de
ontwikkelingen bij het Entreegebouw van het regev-
terrein zien er ook hoopgevend uit.

Ons HHT Eigen Perk heeft een uitstekende redactie en
menig lid van Albertus Perk kijkt steeds weer verlan-
gend naar het nieuwe nummer uit. Het bestuur is ui-
termate blij met deze redactie.
Het is altijd weer een vreugde om zoveel mensen op de
ledenavonden te zien. Het zijn altijd weer boeiende en
zeker ook ontspannende avonden. Ook zijn deze
avonden een ontmoetingspunt voor de leden. De sfeer
is, mede door de goede zorgen van het echtpaar Ta-
bak, uitstekend.

Tot slot: 
Onder in de muziektent aan de Kerkbrink zal op 26
april een gesloten natuurstenen kist ingemetseld wor-
den met “Muzikale Aandelen”, met daarop een tekst
(misschien heeft u dat ook gedaan). Van mijzelf zitten
daar 3 aandelen in (met de namen van onze 2 kinderen
en een kleinkind) en de teksten op deze brieven zijn
iets in de trant van: “Ik heb mijn best gedaan om van-
uit mijn bestuurslidmaatschap van Albertus Perk iets
voor Hilversum te betekenen en zo mogelijk zaken
voor de toekomst te bewaren.” Over 100 jaar zal deze
doos weer geopend worden. U en ik zullen dat zeker
niet meer beleven en zelfs onze kinderen niet. Ik ben
eigenlijk wel een beetje benieuwd naar die reacties
over 100 jaar! Ik ga er van uit, dat er dan in het Streek-
archief nog zaken van vroeger (dus van het jaar 2008)
zijn terug te vinden. 

Ik wens ons allen een goed nieuw verenigingsjaar toe.
Erik van den Berg (voorzitter)
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Jaarverslag 2007 van de penningmeester van Hilv. Hist. Kring “ALBERTUS PERK”

BALANS PER 31 DECEMBER 2007

31 december 2006 31 december 2007

ACTIVA: € € € €

Voorraad boeken en publicaties 1.130 250

Vorderingen, w.o. rente 1.653 290

Liquide middelen:
Postbank 6.339 3.772

Spaarrekening 29.106 97.599

35.445 101.371

Totaal der activa 38.228 101.911

PASSIVA:
Algemene reserve 9.612 28.495

Bestemmingsreserves:
Eigen Perk-exploitatie 5.100 5.500

Lustrumviering 5.000 6.000

Publicatiefonds 90 31.090

Activiteitenfonds 0 15.000

Ond.fonds Leesbaar H’sum 4.114 4.789

14.304 62.379

Vooruitontvangen contributies 13.203 10.506

Verschuldigde kosten 1.109 531

Totaal der passiva 38.228 101.911

RESULTATENREKENING 2007 en BEGROTING 2008

2004 2005 2006 Begr.2007 2007 Begr.2008

BATEN: € € € € € €

Contributies 17.366 18.476 19.163 19.000 20.820 19.500

Verkoop boeken,etc. 4.222 4.014 4.398 3.000 2.454 2.200

Advertenties 3.356 2.004 2.272 2.400 2.341 2.400

Overige baten 493 531 895 600 62.438 2.500
Totaal der baten 25.437 25.025 26.728 25.000 88.053 26.600

LASTEN:
HHT/EP drukkosten 12.722 12.482 14.933 14.000 12.426 13.500

HHT/EP bezorgkosten 1.523 1.717 2.326 1.900 1.904 1.900
HHT/EP diversen 0 0 0 100 0 100
Ledenavonden 2.042 1.402 1.754 1.800 1.812 1.900

Inkoop boeken, etc. 3.114 3.094 2.610 2.500 1.157 2.000

Toev. bestemmingsreserves 1.400 1.400 1.400 1.400 47.400 1.400

Lustrumviering 0 856 0 0 0 0

Algemene/bestuurskosten:
Adm./secretariaat 572 581 462 600 484 500

Bestuur 654 1.022 589 800 1.770 1.500

Contributies/abonn. 105 166 167 200 93 100

Drukwerk/kant.kosten 350 0 758 100 0 100

Huur archief 600 600 600 600 600 600

Ledenw./ledenadm. 563 1.152 383 1.000 1.524 1.000

Totaal der lasten 23.645 24.472 25.982 25.000 69.170 24.600

RESULTAAT: 1.792 553 746 0 18.883 2.000



Enige toelichtingen bij de balans per 31 december 2007
De liquiditeit is sterk gestegen (t.w. met ca. € 66.000),
voornamelijk als gevolg van een in december ontvan-
gen erfenis ad € 61.688. Op basis van een bestuursbe-
sluit is aan de ontvangen erfenis de volgende bestem-
ming gegeven:
– de helft van de erfenis wordt gereserveerd ten be-

hoeve van een over Hilversum te doen publiceren
geschiedkundig boekwerk;

– een vierde deel is ten behoeve van nader te bepalen
activiteiten voor/door de leden;

– de rest zal worden toegevoegd aan de algemene re-
serve ten einde de bufferfunctie van het eigen ver-
mogen te verstevigen.

Deze verdeling is reeds in de balans per 31 december
2007 en de resultatenrekening 2007 verwerkt.

De algemene reserve bedroeg per 1 januari €

2007 (inclusief de bestemmingsreserve voor 
huisvesting ad € 2.000) 9.612
Hieraan werd het resultaat over 2007 (inclu-
sief de versterking van de bufferfunctie ad. 
€ 15.688) toegevoegd, t.w. 18.883
Saldo per 31 december 2007 28.495

Enige toelichtingen bij de resultatenrekening 2007
Onder het hoofd “overige baten” zijn de 
volgende inkomsten verantwoord:
erfenis mevr. Suijk te Soest 61.688
rentebaten, etc. 750

62.438

Het toevoegen aan de desbetreffende bestem-
mingsreserves van de geërfde gelden is op-
genomen onder het hoofd “dotaties aan 
bestemmingsreserves”:
Dotatie EP-exploitatie (jaarlijkse toevoeging) 400
Dotatie Lustrumviering (jaarlijkse toevoeging) 1.000
Dotatie Publicatiefonds 31.000
Dotatie Activiteitenfonds 15.000
Totaal dotaties 2007 47.400

De uitgaven voor kosten ledenwerving overstijgen de
begroting in verband met de aanschaf van een nieuw
welkomstboekwerkje voor nieuwe leden en een her-
uitgave van de promotiefolder.

Enige toelichtingen bij de begroting 2008
De begroting voor 2008 is vrij conservatief opgesteld,
doch vertoont een positief saldo als gevolg van te ver-
wachten rentebaten uit hoofde van de hoge liquiditeit.
Voor het geschiedenisboek over Hilversum zullen de
uitgaven pas op langere termijn plaats vinden. 

Bob Wolfrat (penningmeester)

Verslag van de kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie heeft op 25 februari 2008 de
financiële administratie over het boekjaar 2007 steek-
proefsgewijs gecontroleerd en in orde bevonden.
De opgestelde balans per 31 december 2007, sluitende
met een algemene reserve van € 28.495, alsmede de re-
sultatenrekening over 2007, sluitende met een posi-
tief resultaat van € 18.883, zijn akkoord bevonden.
De commissie stelt de ledenvergadering voor de pen-
ningmeester decharge te verlenen voor zijn werk-
zaamheden inzake het boekjaar 2007.

Hilversum, 25 februari 2008
Was getekend: P.V.M. Bär & G.H. v.d. Werff
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