VAN HET BESTUUR
Dat er weer heel wat zaken de revue zijn gepasseerd blijkt uit het verslag van de
bestuursvergadering van 15 juni j.l. waaruit we enkele punten lichten.
De gevelsteen over Dr. Van Hengel moet er nu toch snel komen. Er zullen de nodige
stappen worden gedaan voorontwerp en uitvoering in brons om tot een gericht voorstel
voor B&W van Hilversum te kunnen komen.
De penningmeester kondigt aan dat zijn 80e verjaardag in het najaar voor hem het
moment zal zijn o m - s a m e n met zijn vrouw-uit het bestuur te treden. De secretaris
zou zich graag meer bezighouden met de zaken van dit blad en kijkt uit naar een opvolger. De redaktie van EP behoeft versterking. Voor de vacatures worden suggesties gedaan. Een aantal leden van AP zal worden gepolst.
Overleg over het lustrum van 1990 is op de bestuursvergadering niet meer weg te
denken. De voorbereiding voor het maken van de maquette vordert gestaag evenals
het verzamelen van de gegevens over Hilversum anno 1850. De gegevens worden in
de computer opgeslagen om later gemakkelijker te kunnen worden verwerkt.Er zijn
vier brochures gepland die in 1990 moeten verschijnen, n.l. over het onderwijs in Hilversum, de maquette, over arbeiderswoningen en een kroniek uit de periode rond
1850. De totale kosten voor de lustrumviering worden geschat op f10.000. Op de
bestuursvergadering van 29 augustus moet duidelijk worden wat daar aan opbrengsten uit brochures en sponsoring tegenover staat, zodat een goede liquiditeitsprognose gemaakt kan worden.
Het voornemen van het bestuur om de Stichting Streekziekenhuis Hilversum te suggereren aan die instelling de naam van Dr. Van Hengel te verbinden werd in het vorige
nummer in deze rubriek aan u kenbaar gemaakt. Helaas verscheen dat nummer al
voordat de brief werd verstuurd en maakte de Gooi & Eemlander groot ophef van ons
voornemen. De directie van het Streekziekenhuis om kommentaar gevraagd door de
krant haastte zich te verklaren dat geen naamsverandering meer werd overwogen.
Ondanks de 'voorpublikatie' besluit het bestuur dat de secretaris de brief alsnog moet
laten uitgaan met onze uitvoerige motivatie. (Inmiddels is daarop van de zijde van de
ziekenhuisdirectie gereageerd. Men blijft bij de bestaande naam.) Het gebeuren noopt
tot voorzichtigheid al is het leuk om te constateren dat dit blad kennelijk goed wordt
gelezen.
Met plezier wordt gekonstateerd dat de ledenwerfaktie een succes is geworden. We
hebben nu 400 leden en dat betekent een toename van 100 leden in een jaar tijd!
J.E.L.
EEN DRINGEND VERZOEK
Tot zijn teleurstelling heeft uw penningmeester bij zijn halfjaarlijkse controle op
de contributiegelden moeten constateren, dat een zeer groot aantal van onze
leden nog niet heeft gereageerd op de al in februari j.l. toegezonden acceptgirokaart ter voldoening van de contributie over 1989.
Met de aanvang van het nieuwe seizoen, waaraan gepaard de daaraan verbonden uitgaven, is het voor hem zeer moeilijk een overzicht te krijgen op de
financiële middelen die hem hiervoor ten dienste staan.
Daarom een heel dringend verzoek aan hen die tot nu toe in gebreke bleven
hun financiële verplichting te voldoen, dit alsnog en liefst per omgaande te willen
doen.
Vertrouwende op Uw medewerking,
de penningmeester.

