
Algemene Ledenvergadering 24 maart 2009
1. De voorzitter opent de vergadering om 20 uur en

deelt mee dat het bestuurslid Kees van Aggelen iets
later komt.

2. Er zijn geen mededelingen en ingekomen stukken.
3. Het verslag van de ALV van 25 maart 2008, zoals

gepubliceerd in Eigen Perk 2008/2, wordt door de
vergadering goedgekeurd.

4. Het Jaarverslag 2008 van het bestuur en van de
Werkgroep Monumentenzorg, beide gepubliceerd
in Eigen Perk 2009/1, worden door de vergadering
goedgekeurd. 

5. Bestuursmutaties. Ineke de Ronde, secretaris van
maart 2006 tot 2009 heeft gemeld dat haar hart
meer bij de redactie van EP ligt en gaat het bestuur
verlaten. De voorzitter overhandigt haar een bos
bloemen en een cadeaubon. Als vervanger draagt
het bestuur Nico Leerkamp voor. De vergadering
gaat hiermee met applaus akkoord. Ed van Mensch
die al eerder een lange periode in het bestuur heeft
gezeten en in 2007 is afgetreden, wordt opnieuw
door het bestuur voorgedragen. Ook hiermee gaat
de vergadering met applaus akkoord.

6. Verslag penningmeester en kascommissie. De pen-
ningmeester geeft een toelichting op de balans per
31 december 2008 en de resultatenrekening 2008
en begroting 2009. Resultaat van boekjaar 2008 is
ongeveer € 6.400. Inkomsten aan contributie zijn
iets hoger dan begroot omdat een groot aantal van
de ruim 1150 leden iets meer betaalt dan het mini-
mumbedrag van € 15. Op een vraag uit de zaal waar-
om het begrote bedrag voor ledenwerving/ ledenad-
ministratie is gehalveerd, antwoordt de penning-
meester dat er nog een groot aantal folders in voor-
raad is en in 2009 niet hoeft te worden bijgedrukt.
De Kascommissie, bestaande uit de heren R. Kupe-
rus en G.H. v.d. Werff, heeft de financiën in orde
bevonden, waarna de ALV de penningmeester de-
charge verleent voor het boekjaar 2008. Omdat de

heer V.d. Werff de kascommissie na twee jaar ver-
laat, vraagt de voorzitter of er iemand zitting wil
nemen in de kascommissie voor het jaar 2009. De
heer R.M. Siebelt meldt zich hiervoor aan.

7. Jaarrede voorzitter. Zie hieronder.
8. Rondvraag. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
9. De voorzitter sluit de vergadering om 20.30 uur.

Nico Leerkamp (secretaris)

Jaarrede voorzitter 2009
Vandaag vier ik een klein feestje: ik ben dit jaar al weer
10 jaar voorzitter van de HHK Albertus Perk en ik ver-
vul deze rol nog steeds met veel plezier! Ook Joke Ub-
bink is 10 jaar bestuurslid.
Zojuist heeft u goedkeuring gegeven aan de toetreding
van een nieuwe secretaris Nico Leerkamp, die al enke-
le maanden meedraait in het bestuur. Ik ben erg blij
met je! Welkom Nico!
Beste Ed, vanaf deze plaats feliciteer ik jou nog van
harte met het feit, dat jij op 4 maart in het Gulden Boek
bent ingeschreven. Als iemand een plek in het Gulden
Boek moest hebben, ben jij het wel. In jouw toespraak
op 4 maart was je wederom bescheiden en betrok je
ook al die mensen er bij, die samen met jou in de di-
verse besturen zaten en zitten. Zo’n opmerking siert
jou! Nogmaals welkom!
Ineke de Ronde heeft het bestuur verlaten, maar is ze-
ker nog niet uit beeld. Zij is officieel toegetreden tot de
redactie van het Hilversums Historisch Tijdschrift Eigen Perk.

Vorig jaar heb ik u in mijn jaarrede wat verteld over de
besteding van de erfenis en het lustrumboek. In het
volgende nummer van Eigen Perk heb ik hierover wat
geschreven. Uitleg over deze zaken in Eigen Perk leek
mij beter dan op dit moment. Het komt er op neer, dat
er voorlopig géén boek over de geschiedenis van Hil-
versum komt en dat het lustrum in 2010 onder andere
gevierd zal gaan worden met een lustrumuitgave (the-
manummer) van Eigen Perk in september 2010. Af en
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toe moet het bestuur dus ook moeilijke beslissingen
nemen, maar dat hoort er bij. Daar lopen wij niet voor
weg!
Met het Museum Hilversum hebben we weer goede
contacten. Na het opstappen van de vorige directeur
zijn we nu in goed overleg met de interim-directeur.
Er is een mooie tentoonstelling over de Erfgooiers ge-
weest en de nieuwe tentoonstelling over de fotocollec-
tie van Stevens is zeker de moeite waard om naar toe te
gaan. Moet u doen! Ook voor de collectie van het Mu-
seum Hilversum zal gelukkig weer aandacht zijn.
In het jaarverslag van de werkgroep monumentenzorg
heeft u kunnen lezen, dat dit nu niet bepaald het ge-
makkelijkste onderdeel van onze historische kring is.
Het blijft een moeizaam proces om met de gemeente
over plannen te onderhandelen. Met elke nieuwe wet-
houder moeten we om tafel gaan zitten om aandacht
te vragen voor onze zaak om ons in een vroegtijdig
stadium bij plannen te betrekken. We doen dit overi-
gens vaak in goede samenwerking met Hilversum, Pas
Op!. Deze ledenavond zal straks verzorgd worden
door 2 leden van deze werkgroep: Roel Leenders en
Henk Dirkx en zij zullen ons wat van hun werk in deze
werkgroep vertellen.
Kort geleden heeft uw voorzitter een overleg gehad
met de nieuwe voorzitter van Hilversum, Pas Op!, Ro-

nald Brons. Het was een goed en constructief gesprek.
Met name de werkgroep monumentenzorg van Alber-
tus Perk en de werkgroep Waakzaamheid van Hilver-
sum, Pas Op moeten naar de mening van de voorzit-
ters met enige regelmaat bij elkaar komen, omdat er
vaak onderwerpen zijn, die beide organisaties raken.
Onder de bezielende leiding van Eddie de Paepe mo-
gen we trots zijn op het kwartaalblad Eigen Perk. Als ik
de tijdschriften van de overige historische kringen uit
onze omgeving bekijk (ik zie die altijd in de leesmap
van het bestuur), dan steken wij daar met kop en
schouders boven uit!

Over het algemeen is dit weer een jubelend verhaal. Ik
kan het niet anders maken! We zijn een leuke club met
vele en vooral trouwe en enthousiaste leden op de le-
denavonden en dat moeten we voorlopig maar zo hou-
den. Als u het niet erg vindt, gaan de overige bestuurs-
leden en ik er nog graag even mee door! Ik wens ons
allen een goed verenigingsjaar toe!

Erik van den Berg (voorzitter)

Erfenis en lustrumuitgave
In mijn jaarrede op de Algemene Ledenvergadering van
24 maart heb ik deze onderwerpen al even kort ge-
noemd. Het leek mij echter niet het juiste moment om
daar op dat moment uitgebreid op in te gaan. In dit num-
mer van Eigen Perk wil ik de leden van onze historische
kring uitgebreid op de hoogte brengen over de stand van
zaken met betrekking tot deze twee onderwerpen.

Erfenis
In Eigen Perk 2008-1 (blz. 40) heeft het bestuur verant-
woording afgelegd over de besteding van de erfenis
van mevrouw G.G. Suyk. De tijdens de jaarvergade-
ring 2008 aanwezige leden van de HHK Albertus Perk
hebben dit voorstel toen goedgekeurd. De helft van
deze erfenis zou een bestemming krijgen voor het
uitgeven van een boek over de “Geschiedenis van Hil-
versum”. Het bestuur heeft hierover met verschillen-
de uitgeverijen contact gehad. Uiteindelijk kwamen
we uit bij Uitgeverij Verloren. Deze uitgever was ver-
reweg de goedkoopste en een delegatie van het be-
stuur heeft toen ook een gesprek gehad met de be-
oogde eindredacteur. 
Eind 2008 kreeg het bestuur het bericht van Uitgeverij

Tijdens de ALV nam Ineke de Ronde afscheid als bestuurslid en

trad toe tot de redactie van dit blad. (foto: EJP)



Verloren, dat deze om bepaalde (hier niet te noemen)
redenen uiteindelijk de opdracht teruggaf. Daar de ove-
rige uitgeverijen behoorlijk duurder waren dan Uitgeve-
rij Verloren, heeft het bestuur in goed overleg besloten
om voorlopig af te zien van de uitgave van dit boek.
Bij nader inzien kwamen we ook tot de conclusie, dat
een dergelijke uitgave misschien voor ons te hoog ge-
grepen was! Het bestuur is zeker niet over “één nacht
ijs gegaan” en dit was een moeilijke beslissing voor
ons. Besturen van een historische kring is niet altijd
gemakkelijk en zo’n besluit nemen doen we beslist
niet van harte. Het bestuur is echter van mening, dat
dergelijke besluiten óók genomen moeten worden.
We zitten nu wel met een luxe probleem! Wat gaan we
met dat deel van de erfenis doen dat we voor dat boek
bestemd hadden? Het bestuur is daar nog niet uit. Mis-
schien kunnen we enkele keren een dagtocht met een
bus organiseren naar een nog nader bepaald doel? Het
bestuur is zich bewust van het feit dat we al een deel
van de erfenis voor dergelijke doelen hebben bestemd,
maar misschien kunnen we dit dan wat uitbreiden.
Het bestuur doet een beroep op de leden en wij vragen
om suggesties voor een goede besteding van de erfe-
nis. Bij voorkeur een bericht aan ondergetekende.

Lustrumuitgave
Al enige tijd is het bestuur bezig met de voorbereiding
van een publicatie ter gelegenheid van ons lustrum in
2010. We zijn gekomen tot een onderwerp over “Be-
graafplaatsen”.
Oorspronkelijk was het de bedoeling dat er een boek
over dit onderwerp zou verschijnen. Een aantal
auteurs was hiervoor al aangetrokken en enigen daar-
van zijn al geruime tijd bezig met dit onderwerp. Door
verschillende omstandigheden lukte het echter niet
om een eindredacteur voor dit boek te vinden. Door
tijdnood gedwongen heeft het bestuur daarvoor thans
een moeilijk besluit moeten nemen!
Het uitgeven van een boek over dit onderwerp is niet
haalbaar. Derhalve is besloten dit onderwerp te be-
handelen in een themanummer van Eigen Perk. Dat zal
dan dus tegelijk een lustrumnummer worden. De re-
dactie van het HHT Eigen Perk vindt dit een goed plan en
geeft volledig medewerking. Het bestuur is uitermate
tevreden over deze oplossing. Deze lustrumuitgave
zal dus in september 2010 verschijnen.

Op de feestelijke ledenavond van september 2010 zal
dit nummer dan gepresenteerd worden.
Het bestuur heeft alle begrip voor de teleurstelling van
een aantal auteurs over het feit dat het géén boek gaat
worden, maar een lustrumuitgave van Eigen Perk. Toch
zit hier ook weer een positieve kant aan: alle ruim 1100
leden zullen deze publicatie nu gaan ontvangen en het
lezerspubliek zal dus groter zijn dan bij de uitgave van
een boek, aangezien niet alle leden de lustrumboeken
van onze historische kring aanschaffen!

Met bovenstaande bericht hoopt het bestuur de leden
op de juiste wijze op de hoogte gesteld te hebben.

Namens het bestuur
Erik van den Berg (voorzitter)

Verslag van de kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie heeft op 23 februari 2009 de
financiële administratie over het boekjaar 2008 steek-
proefsgewijs gecontroleerd en in orde bevonden.
De opgestelde balans per 31 december 2008, sluitende
met een algemene reserve van € 34.873, alsmede de re-
sultatenrekening over 2008, sluitende met een posi-
tief resultaat van € 6.378, zijn akkoord bevonden.
De commissie stelt de ledenvergadering voor de pen-
ningmeester decharge te verlenen voor zijn werk-
zaamheden inzake het boekjaar 2008.

Hilversum, 23 februari 2009
Was getekend: R. Kuperus & G.H. v.d. Werff
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Na de ALV presenteerden de leden van de werkgroep Monu-

menten zichzelf en hun activiteiten in de afgelopen jaren.

(foto: EJP)



Jaarverslag 2008 van de penningmeester van Hilv. Hist. Kring “ALBERTUS PERK”

BALANS PER 31 DECEMBER 2008

31 december 2007 31 december 2008

ACTIVA: € € € €

Voorraad boeken en publicaties 250 250

Vorderingen, w.o. rente 290 2.317

Liquide middelen:
Postbank 3.772 5.305

Spaarrekening 97.599 100.399

101.371 105.704

Totaal der activa 101.911 108.271

PASSIVA:
Algemene reserve 28.495 34.873

Bestemmingsreserves:
Eigen Perk-exploitatie 5.500 5.900

Lustrumviering 6.000 7.000

Publicatiefonds 31.090 31.090

Activiteitenfonds 15.000 15.000

Ond.fonds Leesbaar H’sum 4.789 4.898

62.379 63.888

Vooruitontvangen contributies 10.506 8.929

Verschuldigde kosten 531 581

Totaal der passiva 101.911 108.271

RESULTATENREKENING 2008 en BEGROTING 2009

2005 2006 2007 Begr.2008 2008 Begr.2009

BATEN: € € € € € €

Contributies 18.476 19.163 20.820 19.500 20.688 21.000

Verkoop boeken.etc. 4.014 4.398 2.454 2.200 1.569 2.000

Advertenties 2.004 2.272 2.341 2.400 2.100 2.700

Overige baten 531 895 62.438 2.500 3.370 3.500
Totaal der baten 25.025 26.728 88.053 26.600 27.727 29.200

LASTEN:
HHT/EP drukkosten 12.482 14.933 12.426 13.500 13.000 13.000

bezorgkosten 1.717 2.326 1.904 1.900 1.999 2.000
diversen 0 0 0 100 0 0

Ledenavonden 1.402 1.754 1.812 1.900 1.875 2.000

Inkoop boeken. etc. 3.094 2.610 1.157 2.000 312 1.000

Toev. bestemmingsreserves 1.400 1.400 47.400 1.400 1.400 1.400

Lustrumviering 856 0 0 0 0 0

Algemene/bestuurskosten:
Adm./secretariaat 581 462 484 500 464 500

Bestuur 1.022 589 1.770 1.500 1.541 1.500

Contributies/abonn. 166 167 93 100 94 100

Drukwerk/kant.kosten 0 758 0 100 0 100

Huur archief 600 600 600 600 600 600

Ledenw./ledenadm. 1.152 383 1.524 1.000 64 500

Totaal der lasten 24.472 25.982 69.170 24.600 21.349 22.700

RESULTAAT: 553 746 18.883 2.000 6.378 6.500
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