VAN HET BESTUUR
Jaarverslag van de secretaris
1990 was een belangrijk jaar voor onze vereniging: het derde lustrum werd gevierd. Het was
een jaar dat veel hoogtepunten kende naast de
gebruikelijke verenigingsperikelen. Er werd afscheid genomen van mijnheer en mevrouw
Meijer, die het bestuur als penningmeester en
tweede penningmeester jarenlang gediend
hebben. De heer R. Kuperus volgde hen op. Als
nieuwe bestuursleden werden eveneens benoemd: de heer F.F.M. Repko en mevrouw L.H.
van Keijzerswaard. De laatste volgde de heer A.
van der Schuyt op als secretaris. De heer Van
der Schuyt bleef wel lid van het bestuur en redactielid van Eigen Perk.
Er werden acht ledenavonden gehouden,
waarin weer een reeks interessante onderwerpen aan de orde kwamen, zoals bijvoorbeeld
Hilversum, middenjaren '50; de Monnikenberg
en het klooster de Stad Gods, waar ook een zeer
geslaagde excursie werd gehouden; het station,
dat ook in dit verenigingsjaar sneuvelde; en het
oude dorp en de arbeiderswoningen rond 1850.
Het jaar begon al feestelijk op 20 januari met
de presentatie van het laatste boek van Dr. RW.
de Lange. Dankzij een forse donatie kon zijn
boek: 'Grepen uit Hilversums historie van 9001800' aan alle leden van de vereniging worden
geschonken. Helaas overleed deze nestor van
onze historische kring op 103-jarige leeftijd in juli
van dit verenigingsjaar.
Het jaar kende haar hoogtepunt op 17 november toen het derde lustrumfeest van start ging.
De burgemeester van Hilversum, mevrouw
Kraaijeveld, nam het eerste exemplaar van het
jubileumboek in ontvangst tijdens de bijzondere
bijeenkomst in Hof van Holland. Ook de Commissaris der Koningin, de heer R. de Wit, was
aanwezig.
Het boek: 'Hilversum anno 1850' bleek een
knap staaltje werk te zijn van een aantal leden,
onder eindredactie van Jan van Herpen.
In de regen vond vervolgens de onthulling
plaats van de plaquette van Dr. Van Hengel. Ons
lid en Van Hengel-kenner bij uitstek, de heer W.

Pott, zag zijn en onze wens voor de erkenning
van het belang van Dr. Van Hengel voor Hilversum eindelijk in vervulling gaan.
Daarna vond in het Goois Museum de opening plaats van de tentoonstelling: 'Hilversum
anno 1850'. Daar is door veel leden aan meegewerkt en in het bijzonder moet hier het knappe
werk van de maquette-bouwers worden gememoreerd.
Ook in dit verenigingsjaar heeft onze vereniging weer kontakten onderhouden met verschillende zusterverenigingen en 'Hilversum, Pas
Op!' in het bijzonder. Onze vereniging is middels
een bestuurslid tevens vertegenwoordigd in de
gemeentelijke werkgroep 'Binnenstad'.
LHvK

Jaarverslag van de penningmeester
Het afgelopen jaar werd gekenmerkt door de
voorbereiding op en de viering van het derde
lustrum, dat werd ingezet met een feestelijke
opening op 17 november jl..
Door een gezamelijke inspanning van het bestuur en de leden met de extra bijdragen, konden de kosten van het lustrum geheel gefinancierd worden uit de middelen waarover wij bij
aanvang konden beschikken, rekening houdend met de reeds gevormde bestemmingsreserve van f4.705. De verkoop van het lustrumboek verliep boven verwachting. Door een gunstige inkoopprijs, overeengekomen met onze uitgever, konden wij dit boek aan onze leden aanbieden voor een prijs, die net boven de inkoopprijs uitkwam.
Het positief resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door de contributie-ontvangsten van meer
leden, dan waarop wij bij het begin van het jaar
hadden gerekend.
Tevens bracht de verkoop van boeken meer
op dan was verwacht.
R. Kuperus
penningmeester

HILVERSUMSE HISTORISCHE KRING 'ALBERTUS PERK'
BALANS op 31 december 1990
kas
bank
postbank

crediteuren

1099,96
4762,05
8337,87

M 4199,88

voorraad boeken etc.

p.m.

drukkosten 'Eigen Perk'
portokosten
bestuurskosten
lustrum 1
vooruitontvangen contributie
bestemmingsreserve 2
kapitaal3

1482,00
140,70
101,75
6780,00
145,00
2950,00
2600,43

ƒ14199,88

1

Lustrumviering:

Nog te betalen kosten
Nog te ontvangen inkomsten

2

11755,00
4975,00
f6780,00

Bestemmingsreserve

5655,75
4705.75

Saldo per 31 december 1989
Uitgegeven voor lustrum
Saldo per 31 december 1990
Toegevoegd:

f 950,00

kosten activiteiten, b.g.v. opening nieuwbouw station Hilversum
Saldo 31 december 1990
3

f 14199,88

Kapitaal

Saldo per 1 januari 1990
correctie subsidie 1988, reeds ontvangen 1988

2000,00
f2950,00
2615,67
-/- 1400,00
f1215,67

toegevoegd: positief resultaat 1990

1384.76

kapitaal op 31 december 1990

f2600,43

Staat van baten en lasten
LASTEN
drukkosten 'Eigen Perk'
portokosten
representatiekosten
papierwaren/kopieën
aankoop boeken
bestuurskosten
aankoop publicaties/brochures
zaalhuur De Akker
advertenties
lidmaatschappen
diverse organisatiekosten
toevoeging aan bestemmingsreserve2
positief resultaat 1990 2

Rekening Begroting
1990
1991
5688,76
2315,80
1090,84
288,50
5796,80
350,43
1591,30

1120,00
75,00
200,30
—

2000,00
1384,76

f21902,49

Lustrum
Uitgaven

7500,00

2000,00
750,00
750,00
—
—

1500,00

1000,00
—

250,00

1000,00

Rekening Begroting
1990
1991

contributies
11465,00
verkoop publicaties
2834,45
opbrengst advertenties
1340,00
subsidie gem. Hilversum 1990
1400,00
rente
351,66
donatie boek 'Grepen uit Hilversums historie'
4500,00
diverse opbrengsten 1
11,38
—
donaties en giften
—
nadelig resultaat

10000,00

f21902,49

f 14750,00

1000,00
1000,00
1400,00

200,00
—
—

500,00
650,00

—
—

f 14750,00

1

affiches en posters
plaquette Dr. Van Hengel
boekwerk 'Hilversum anno 1850'
kosten maquette
kosten openingsdag 17 november
voordelig resultaat

BATEN

2497,83
2700,00
5131,50
6173,50
1184,79
11,38
f 17699,00

Inkomsten

sponsorbijdragen
extra bijdrage leden
verkoop boeken 'Hilversum anno 1850
donatie Gemeente Hilversum
uit bestemmingsreserve

3700,00
2470,00
5424,00
1400,00
4705,00
f 17699,00

Verslag van de Kascommissie
De Kascommissie, bestaande uit de heren J.
Dijkstra en M. von Glahn, hebben op dinsdag 5
februari 1991 de boeken gecontroleerd en in orde bevonden.
Derhalve stelt zij de vergadering voor de penningmeester, de heer R. Kuperus, te dechargeren.
Als slotopmerking heeft de Kascommissie via de
heer Kuperus aan het bestuur voorgesteld de
Kascommissie uit te breiden tot drie personen,

waarvan telkenjare de langstzittende aftreedt.
Op deze wijze wordt de continuïteit van de werkzaamheden der commissie bevorderd en het inzicht van de commissie in definanciële gang van
zaken verdiept.
Was getekend:

